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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2015. február 23-ai soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29 §.-a alapján Szeghalom 
Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi 
Egyeztetés Szabályai címmel szabályzatot készít.  
 
A szabályzatban megfogalmazott elvek alapján a Dél-Alföldi Operatív Program- Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban- Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása 
című, DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 azonosítószámú projekt keretében, Belügyminisztérium 
közreműködésével Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít, melyhez kapcsolódóan 
Szeghalom város Partnerségi terve is elkészül. A stratégia az Európai Unió által támogatott 
projektek beadásának alapját képezi a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban. 
A közbeszerzés lebonyolításának eredményeképpen a Dél-Alföld régióban a stratégia 
elkészítésének lehetőségét a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft., mint 
konzorciumvezető és a Mapi Magyar fejlesztési Iroda Zrt., mint konzorciumi tag által alkotott ITS 
DA Konzorcium nyerte el. 
 
A 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29 §.-a alapján készült Szeghalom Város Településfejlesztéssel 
és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai című szabályzata az 
előterjesztés 1. számú mellékletét,  a Szeghalom város Partnerségi terve pedig a előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képezi. 
  
 
 
 


1. 
 


sz. Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a 314/2012 (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29 §.-a alapján elkészített Szeghalom Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és 
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai című szabályzatát.  
 
 
 


2. 
 


sz. Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja a Dél-Alföldi Operatív 
Program- Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban- Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák kidolgozása című, DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 azonosítószámú projekt keretében, 



mailto:hivatal@szeghalom.hu�





Belügyminisztérium közreműködésével készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiához 
szükséges Szeghalom város Partnerségi tervét. 
  
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szeghalom Város Önkormányzata 
Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai 
című szabályzattal, valamint a Szeghalom város Partnerségi tervével kapcsolatban teljes 
jogkörrel eljárjon. 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:
  


 Macsári József polgármester 


 
Előterjesztést készítette: Nagy István, Buza Berta 
 
Szeghalom, 2015.02.09. 
         Macsári József 
          polgármester 







1.sz.melléklet 


1.1 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS 


TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 


A Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél a minél szélesebb körű 
véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerének és az 
elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29. §-ban előírtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg: 


I. 


Az egyeztetésben résztvevők/partnerek köre 


1. Szeghalom város lakossága 


2. valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 


3. Szeghalom város területén működő civil szervezetek 


4. a helyben működő egyházak. 


5. a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.sz. mellékletében meghatározott egyeztetési eljárásban 
résztvevő államigazgatási szervek 


6. érintett területi, közvetlenül érintett szomszédos települések önkormányzata 


Az előzetesen meghirdetett egyeztetésre bejelentkezett személyek és szervezetek esetében a 
polgármester a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala bevonásával dönti el az 1-6. 
pontban felsoroltak közül a résztvevők körét. 


II. 


A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 


1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei 


1.1 Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a „http://www.szeghalom.hu” 
honlapján (továbbiakban: városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát 
képező és az egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége érdekében. 


1.2. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függően az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást biztosít az 1.1. pontban megjelölt honlapon, melynek megjelenéséről 
felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal épületében 
lévő hirdetőtáblán. 
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Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes 
tájékoztatás 


Elfogadás előtti 
tájékoztatás 


Településfejlesztési koncepció - Van Van 
Integrált településfejlesztési 
stratégia - Nincs Van 


Településrendezési eszközök (pl. 
helyi építési szabályzat, szabályozási 
terv, településszerkezeti terv) 


Teljes eljárás Van Van 
Egyszerűsített eljárás Nincs Van 


Tárgyalásos eljárás Nincs Van 
 


1.3. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos 
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 


• Az írásos észrevétel Szeghalmi Polgármesteri Hivatal címére (5520 Szeghalom, Szabadság tér 
4-8.) történő megküldésével, 


• Elektronikus levélben történő megküldéssel a onkormanyzat@szeghalom.hu e-mail címre. 


2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 


2.1. A beérkezett véleményeket a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala  összegzi. 


2.2 A véleményekről készített összegzést ügyiratban kell megőrizni. 


3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 


3.1. Valamennyi beérkező véleményt a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala  
megküldi a fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott 
tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a Megbízó részére. 


3.2. A tervezői szakmai javaslat alapján a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala  
valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de 
el nem fogadott véleményekre adott válaszát. 


3.3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények elutasításának indokolását a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala feltölti a városi honlapra, és erről hirdetményt jelentet 
meg ugyanitt.  


3.4. Az el nem fogadott javaslatok elutasításának indoklását a 2.2. pontban jelölt ügyiratban kell 
megőrizni. 
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4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések 


4.1. Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának 
kihirdetését követő 10 napon belül a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hivatala az 
elfogadott települési eszközt teljes terjedelmében megjeleníti a városi honlapon. 


4.2. Az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a városi honlap főoldalán és a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán. 


 


 


III. 


A szabályzat hatálya 


1. Ez a szabályzat 2015. február 23-én lép hatályba. 


2. A szabályzatban foglaltakat a hatályba lépést követően megkezdett, Szeghalom város közigazgatási 
területére készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 
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Partnerségi Terv 
Szeghalom Város  


Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának kidolgozásához 


kapcsolódóan  
 
 


DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002  
„Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható 


településfejlesztés a kis- és középvárosokban –  
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 
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1 Bevezetés 


1.1 Partnerség célja 


Mottó: „a politika művészete nem abból áll, hogy meghallgatjuk azokat, akik beszélnek, hanem 
hogy meghalljuk azokat, akik hallgatnak. (W. Leckey) 


 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása során, a feladat komplexitására és 
társadalmi jelentőségére való tekintettel a rendelkezésre álló idő függvényében a város kiemelt 
hangsúlyt kíván fektetni az érintett szereplőknek a tervezési munkába történő lehetőség szerinti 
bevonására, a velük folytatott kommunikációra, konzultációra, ezáltal elősegítve egy, a helyi 
társadalom többsége által elfogadható, támogatható fejlesztési jövőkép kimunkálását. A munkát 
teljes folyamatában igyekszik kommunikálni, a munka minden lényeges lépésében 
együttműködni, együttgondolkozni a helyi szakemberekkel, főbb véleményformálókkal és a 
lakossággal. A partnerségi egyeztetései tervben felvázolt kommunikációs folyamat azáltal, hogy 
még a tervezés folyamatában felszínre hozza, kibeszélhetővé teszi az egyes szereplők között 
esetlegesen felmerülő konfliktusokat, lehetőséget nyújt a stratégia későbbi fejlesztéspolitikai és 
értékválasztási kockázatainak csökkentésére, egy, a többségi társadalom által elfogadható 
célrendszer és stratégia kialakítására.  
A Településfejlesztési koncepció és Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása során fontos 
szempont a széleskörű partnerség megteremtése, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, 
társadalmi szervezet, közigazgatási szerv irányában.  
A partnerségi folyamat fő célja az érintettek: 


• igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása 
• ötleteinek, javaslatainak megismerése 
• sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása 
• megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységükkel, illetve 


fejlesztéseikkel segítsék a stratégia megvalósulását 
• együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről 


és mindezek beépítése az ITS készülő szövegébe. 


1.2 Partnerség jogszabályi háttere, szakmai keretei 


Szeghalom Város partnerségi terve a következő jogszabályi feltételek, valamint útmutatók 
figyelembe vételével került kidolgozásra: 
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 


településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 


• Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 – 
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 
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• Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 


A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
• 28. § meghatározza a partnerségbe bevonandók körét, mely szerint a koncepciót és a 


stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti a partnerségi 
egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási 
szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. (3) A lakossággal, 
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik 


• 29; 30; és 31. § az egyeztetés és elfogadás jogszabályait rögzíti a két tervtípusnak 
megfelelően  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § értelmében a tervezés előtt 
az Önkormányzatnak is döntenie kell a partnerségi egyeztetés szabályairól. 
A 29. § alapján a partnerségi tervben meg kell határozni: 
a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 


b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 


c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, 


d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát bizto-
sító intézkedéseket. 


• a 36 § pedig meghatározza az egyeztetés teljes eljárásának fázisait  
Az Európai Unió a partnerséget az Európai Strukturális és Beruházási Alapok felhasználásának 
tervezésében szintén alapvető fontosságúnak tartja. A vonatkozó dokumentumokban (Közös 
Rendelet (EU 1303/2013) 5. cikke és a kapcsolódó partnerségi kódex) kimondja, hogy a különféle 
szintű hatósági szereplőkön kívül be kell vonni a szociális és gazdasági partnereket, illetve a civil 
társadalmat képviselő szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket, különösen melyek a 
környezeti fenntarthatósággal és a társadalmi befogadással foglalkoznak. 


1.3 A partnerségi együttműködés folyamata 


A partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem kerete a tervező munkának. 
A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, 
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 
A partnerség szerepe az egyes szakaszokban: 
• Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség keretében 


valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, jóváhagyásán 
túl aktív részvételükre is kiterjed. 


Hazai jogszabályi 
háttér  


Európai uniós 
irányelvek 
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• Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek 
előkészítésében és megvalósításában is. 


• Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a projektek megvalósítása után 
is fontos az átfogó tájékoztatás, a folyamatos egyeztetés a közvetlenül érintettekkel (pl. 
lakossági elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást jelentenek a további 
tervezési folyamatokhoz.  
A jogszabály szerint az ITS felülvizsgálat 4 évente szükséges. A stratégia végrehajtásáról 
szóló beszámolóról a helyi képviselőtestület évente dönt, ennek összeállításához a 
partnerségben részt vevőktől az azok szakterületén történt előrehaladásra vonatkozóan 
évente értékelést kér. A stratégia végrehajtásáról szóló éves beszámolót az önkormányzat 
minden évben közzéteszi honlapján és/vagy a települési újságban. 


Jelen partnerségi terv a tervezés során megvalósuló partnerség kereteit rögzíti, valamint 
bemutatja az integrált településfejlesztési stratégia előkészítése, kidolgozása, jóváhagyása során 
megvalósuló partnerségi együttműködés folyamatát, figyelembe véve a tervezésre rendelkezésre 
álló szűkös időkereteket is. 
A gördülékeny és sikeres feladatmegvalósítás egy egyszerű és a legfontosabb szereplők 
bevonását biztosító intézményrendszer, illetve stabil és megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
menedzsment szervezet felállítását igényli. 


1.4 A Partnerségi folyamatot meghatározó alapelvek 


Szeghalom Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetés folyamatát az alábbi alapelvek 
mentén szervezi és valósítja meg: 
• Folyamatszemlélet: A partnerség célja az érintettek bevonása az integrált 


településfejlesztési stratégia egészének tervezési és megvalósítási folyamatába. Az 
érintettek bevonása a helyzetfeltárásba, tervezésbe mindenképpen komplexebb 
megközelítést és precízebb helyzetképet ad, a jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza 
a fejlesztés által érintett személyek, érdekcsoportok valós igényeit. 


• Rögzített keretek: A partnerek bevonása és tájékoztatása a tervezési folyamat kezdetekor 
kidolgozott és egyeztetett, írásban rögzített partnerségi terv (jelen dokumentum) alapján 
történik. 


• Konszenzus: A városfejlesztés hosszú távú folyamat – az integrált településfejlesztési 
stratégia a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat és a megvalósítást szolgáló 
beavatkozások körét jelöli ki –, ezért elengedhetetlen, hogy a célok, alapelvek, keretek 
kijelölésében egyetértés legyen valamennyi fontos érdekcsoport (stakeholder) között. 


• A partnerek körének azonosítása: A partnerek körének meghatározásakor fontos, hogy a 
partnerek széles körben reprezentálják a város társadalmi, gazdasági, tudományos, 
kulturális életét. A partnerek köre nyitottan kerül meghatározásra, az a tervezési munka 
megindulását követően is bővíthető. A társadalom és gazdasági csoportosulások 
partnerségbe való minél szélesebb körű bevonásával az érintett társadalmi csoportok 
magukénak érezhetik a város jövőjét meghatározó dokumentumokat és fejlesztési 
elképzeléseket, a város vezetése jó kapcsolatot alakíthat ki az egyes csoportok szereplőivel, 
meghallgathatja, beépítheti fejlesztési elképzeléseiket a város jövőjét meghatározó 
koncepcionális és stratégiai dokumentumokba. 


• A partnerek bevonásának fórumai: Fontos alapelv, hogy a partnerek bevonása strukturált 
módon történjen, az adott célcsoport bevonása a lehető leghatékonyabb módon, a partnerek 
sajátosságaihoz illeszkedő kommunikációs csatornákon keresztül valósuljon meg (pl. a 
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szakmai partnerek bevonása munkacsoportok keretében, a lakosság bevonása lakosság 
fórumok, honlapon történő véleménynyilvánítási lehetőség keretében történjen. 


• Tájékoztatás és nyilvánosság: Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának 
elősegítésére a város honlapján lehetőséget biztosít a tervezési folyamat nyomon 
követésére, a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetőségére. 


• Vélemények egységes kezelése: Fontos, hogy a tervezési folyamat során biztosított legyen 
a beérkező vélemények egységes kezelése. A beérkezett vélemények befogadása, 
regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás, visszacsatolás előre rögzített keretek 
alapján valósul meg. 
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2  A partnerségi folyamat résztvevői, 
partnerség szervezése 


2.1 Bevonandó partnerek 


• A helyi önkormányzati vezetők, képviselők 
• A város önkormányzatának különböző ügyosztályai 
• Megyei önkormányzat 
• Szomszédos települések önkormányzatai 
• Funkcionális várostérség önkormányzatai 
• Államigazgatási szervek (a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint) 
• olyan állami szervezetek, melyek tevékenysége a fejlesztés, vagy működtetés szempontjából 


közvetlenül érinti a fejlesztési stratégiát, 
• Gazdasági szektor képviselői (nagyvállalkozók, KKV-k, állami és önkormányzati 


közszolgáltató vállalatok és érdekképviseleteik) 
• Társadalmi szervezetek (civil és egyházi, kulturális, szociális, környezetvédelmi stb. 


területekről) 
• Intézmények (önkormányzati, állami, egyéb pl. alapítványok, egyházi intézmények) 
• Nemzetiségi önkormányzatok képviselői 
• Közszolgáltatók 
• Lakosság (lakossági szerveződések területi és tematikus alapon) 
• Egyéb szereplők 
 
A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok 
kerülnek bevonásra: 
• A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör  


• államigazgatási szervek 
• önkormányzatok 


• Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 
• Helyi társadalom, lakosság 


  


Partnerek köre 


Partneri csoportok 
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2.2 A Partnerségi egyeztetések folyamata, szintjei 


2.2.1 Döntéshozás 


2.2.1.1 Képviselőtestület 


A Képviselő testület jogosult a folyamat eredményeként elkészült és a Belügyminisztérium által 
minőségbiztosított Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására. A Képviselő testület a 
tervezési munka során, a főbb mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint a polgármester, az 
Irányító csoport, illetve a képviselők kérésére ennél nagyobb gyakorisággal tájékoztatást kap az 
ITS készítési munka előrehaladásáról, aktuális állásáról, főbb eredményeiről.  
A Képviselőtestületnek alapvetően az elkészült dokumentumok jóváhagyásában van szerepe, 
azonban természetesen a dokumentumok készítése során véleményezési lehetőségük biztosítva 
lesz. 


2.2.2 Irányítás, döntés előkészítési szint 


2.2.2.1 Irányító csoport 


Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, főbb fejlesztési irányainak 
kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozik a település polgármestere, 
alpolgármestere, jegyzője, Építési Hivatal vezetője, városi bizottságok vezetői, illetve más a 
stratégiaalkotásban jelentős szereppel bíró városi tisztségviselők. A városi tisztségviselők mellett 
fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a kijelölt felelős tervezőnek, aki felelős az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásáért, illetve feladata a dokumentumok 
kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is. 
Az irányító csoport (ICS) a tervezés során operatív döntés előkészítő munkát folytat, ezért 
kialakításánál fontos szempont a kezelhető méret, az elérhetőség, az összeférhetőség és az 
alapvető tájékozottság a feladatot és a város helyzetét illetően.  


2.2.2.2 Szakmai Bizottságok 


Az önkormányzaton belül működő szakmai bizottságok felelősek a város adott szakterülethez 
kapcsolódó döntéseiért, ezen keresztül a fejlesztési irányok meghatározásáért. 
Szerepük a partnerségi folyamatban: 


• Szakmai segítségnyújtás az Irányító csoport önkormányzati tagjai számára a tervezés 
irányainak kijelöléséhez. 


• Az elkészült dokumentumok véleményezése, minőségbiztosítása 


2.2.3 Szakmai egyeztetés szintje 


2.2.3.1 Önkormányzati munkacsoport (ÖMCS) 


Az önkormányzat irodái és csoportjai aktív szerepet kapnak a vizsgálati munkarész és a tervezési 
folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor személyén keresztül a belső 
projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) feladatok 
vonatkozásában is. 
Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint szakértői interjúk keretében segítik a 
tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.  
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A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, 
majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő 
visszacsatolása.  


2.2.3.2 Helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) 


A HMCS tagjai Szeghalom közéletének fontosabb szereplőiből, véleményformálóiból kerülnek 
kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil szervezetek, fontosabb oktatási, 
kulturális, turisztikai, valamint a város irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik 
helyismeretükkel, sajátos nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos 
résztvevője továbbá a helyi nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit 
képviselő személy vagy szervezet, lakosság érdekeit képviselő szervezet. Létszáma az operatív 
működés megtartása érdekében 8- 10 fő. A HMCS a tervezés fontosabb fázisainál ülésezik 
maximum 2-3 alkalommal (lásd ütemterv), főleg a jövőképalkotás és a célok kialakítása, valamint 
a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők részére történő visszacsatolás 
során. Elnökét a tagjai közül maga választja. 
Szerepe a partnerségi folyamatban: 


• Véleményezés, javaslattétel 
• Aktív részvétel az egyeztetéseken (munkacsoportok, konzultációk) 


2.2.3.3 Tervezők, szakértők csoportja (Konzorcium) 


A 266/2013. (VII. 11.) sz. Kormányrendelet értelmében a település-fejlesztési feladatok (a 
megalapozó vizsgálatok - koncepció - és ITS) tekintetében kötelezővé vált a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező szakági tervezők bevonása. A 314/2012. sz. Kormányrendelet a 
helyzetfeltárási szakaszban a teljes körű –– helyzetfeltárás elvégzését írja elő, amihez a szakági 
tervezők igénybevétele kötelező.   
A szakmai megalapozó munkarészek feladatainak elvégzésében a konzorcium különböző 
szakértők és szakági tervező kollégák bevonását biztosítja a 314/2012-ben foglalt tartalmi 
elvárások teljesítése érdekében. 
Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásában a tervező konzorcium 
részéről közreműködő szakértők köre az alábbiak szerinti: 
• Felelős tervező és helyettese 
• Településtervező (TT jogosultsággal) 
• műemlékvédelmi szakértő  
• tájrendezési tervező - TK  
• közlekedési szakági tervező – Tkö 
• vízközmű tervező - TV  
• energiaközmű tervező – TE 
A jogszabály által megkövetelt szakági tervezők mellett a Belügyminisztérium elvárásai szerint az 


ITS készítésében közreműködő további szakértők: 
• gazdaságfejlesztési szakértő 
• társadalompolitikai szakértő 
• antiszegregációs szakértő 
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Valamint a fentieken túl a Konzorcium részéről kijelölt egyéb közreműködők: 
• környezetvédelmi szakértő 
• partnerségi szakértő 
• adatbázis szakértő 
• térinformatikai szakértő 


2.2.4 Jogszabályi egyeztetési szint 


A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről előírja az integrált településfejlesztési stratégia 
egyeztetésének és elfogadásának szabályait. 
A rendelet értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és 
önkormányzatok az alábbiak szerint kerülnek bevonásra: 
A partnerek a stratégia kiküldött tervezetét 21 napon belül véleményezik. 
A Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elfogadott stratégiát az önkormányzat közzéteszi a 
honlapján. 
A rendelet értelmében a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási 
közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat 
jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A város által 
tervezett szakmai és lakossági egyeztetés kereteit a következő két alfejezet mutatja be. 


2.2.5 Lakossági egyeztetés szintje 


A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság bevonása, tájékoztatása a tervezési 
folyamat valamennyi szakaszában. A lakosság bevonása esetében alkalmazandó 
kommunikációs eszköz a lakossági fórum / konzultáció, amely a célcsoport elérésének 
leghatékonyabb, és az eddigi városfejlesztési projektek során is sikerrel alkalmazott módszere. 
Az interaktív formában megrendezésre kerülő lakossági fórum a tájékoztatáson túl 
kérdésfeltevésre és vélemények megfogalmazására is lehetőséget teremt, a helyi problémákra 
és szükségletekre orientáltan. 
A lakossági konzultációk mellett a városi honlap is fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi 
folyamatba történő bevonásában. 


2.2.6 Funkcionális várostérségi partnerség 


A járásszékhely pozícióból adódóan kiemelt jelentőséggel bír a partnerség kiterjesztése a 
funkcionális várostérségbe tartozó településekre. 
E települések bevonása elsődlegesen a település vezető tisztségviselőinek megszólításával 
történik, de természetesen a nyilvánosságot szolgáló események, rendezvények (lakossági 
fórum) nyitva állnak a környező települések lakossága, vállalkozásai előtt is.  
A települések polgármestereinek bevonása két módon történik meg: 


• A járáson belül a várossal közvetlen kapcsolatban lévő, vele közigazgatásilag 
határos települések polgármesterei írásban meghívásra kerülnek a tervezési 
folyamat jelentősebb szakmai megbeszéléseire, egyeztetéseire. Az ITS 
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célmeghatározó szakaszában számukra külön polgármesteri egyeztető fórum kerül 
összehívásra. 


• A bevonás másik formája a város funkcionális vonzáskörzetének kialakítását 
követően valósul meg, amikor a különböző városi funkciók (munkahelyi ingázás, 
tömegközlekedési viszonylatok, oktatás, egészségügy, közműszolgáltatók ellátási 
területei stb.) elemzése alapján a tervezők meg tudják határozni a város 
potenciális vonzáskörzetét. Az így lehatárolt területen található települések 
polgármestereit levélben megkeresésre kerülnek, felajánlva számukra az 
együttműködés lehetőségét, azokon a területeken (pl. gazdaságfejlesztés, 
turisztika, természet és környezetvédelem, oktatás, közösségi közlekedés és 
kerékpárút fejlesztés stb.), melyeket az érintett települések fejlődésük 
szempontjából fontosnak tartanak. Az együttműködési szándékukat megfogalmazó 
települések meghívást kapnak a tervezési folyamat további szakaszainak 
fontosabb szakmai egyeztetéseire, munkacsoport megbeszélésekre is. 


2.3 A Partnerségi feladatok szervezeti rendje 


2.3.1.1 Települési feladatok 


A településfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntéseket Szeghalom Város Képviselőtestülete 
(és annak bizottságai) hozzák. 
A partnerségi egyeztetés irányítója, lebonyolításának fő felelőse Szeghalom Város polgármeste-


re. 
A szakmai koordináció, döntés-előkészítés, partnerségi egyeztetések szervezésének felelőse a 
BM által megbízott városi koordinátor, Nagy István irodavezető Műszaki Iroda, valamint Buza 
Berta vezető-tanácsos 
Az Önkormányzat aktív szerepet vállal a partnerségi egyeztetések szervezésében, lebonyolítá-
sában a következők szerint: 


• Partnerségi egyeztetések szervezése, meghívók, levelek kiküldése 


• Egyeztetési helyszíneinek és technikai feltételek biztosítása 


• Egyeztetések adminisztratív dokumentálása 


• Beérkező javaslatok gyűjtése, regisztrálása, visszacsatolás 


• Tájékoztató felületek működtetése 


• Közgyűlési előterjesztések összeállítása 


2.3.1.2 Tervező konzorcium feladatai 


Szeghalom Város integrált településfejlesztési stratégiájának szakmai tervezését az ITS DA 
Konzorcium végzi, szoros együttműködésben az Önkormányzat szakmai munkatársaival, 
valamint a partnerségi egyeztetés során működő munkacsoportokkal. 
A Tervező konzorcium feladatai a partnerségi együttműködés során: 


• Szakmai dokumentumok kidolgozása (adatgyűjtés, egyeztetési és végső változatok ki-
dolgozása) 


• Partnerségi egyeztetések szakmai előkészítése 
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• Partnerségi egyeztetések moderálása 


• Beérkező javaslatok szakmai feldolgozása, visszacsatolás a szakmai koordináció felé 


• Tájékoztató anyagok összeállítása 
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3  A partnerségi egyeztetések lehetséges 
módszerei és eszközei 


Szeghalom Város Önkormányzata az ITS kidolgozása során érintett partnerek körét a 
célcsoportra jellemző sajátosságoknak leginkább megfelelő kommunikációs csatornákon 
keresztül, a hozzájuk illeszkedő formában és tartalommal kívánja elérni. 
Az egyeztetésben résztvevő partnerek bevonásának lehetséges módjai és eszközei az egyes 
munkafázisokhoz kapcsolódóan: 


A tervezési szakaszokhoz 
kapcsolódó feladatok Módszer Eszköz 


Tájékoztatás • munkacsoport ülés,  


• lakossági fórum 


• előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 


• postai vagy elektronikus levél, 


• honlapon való megjelenés  


• online felület, 


 


Információgyűjtés 
• munkacsoport ülés,  


• műhelytalálkozó (moderált 
workshop) 


• lakossági fórum 


• előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 


• postai vagy elektronikus levél, 


• online felület, 


• kérdőívezés  


Közös tervezés 


• munkacsoport ülés  


• műhelytalálkozó (moderált 
workshop) 


• lakossági fórum 


• előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 


• moderálás 


• eredmények összefoglalása 


Egyeztetés • munkacsoport ülés 


• előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 


• moderálás 


• eredmények összefoglalása  


• postai vagy elektronikus levél 


Véleményezés 


• munkacsoport ülés, 


• műhelytalálkozó (moderált 
workshop) 


• lakossági fórum 


• előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 


• moderálás 


• eredmények összefoglalása  


• postai vagy elektronikus levél 


 
Az egyes partneri csoportok tájékoztatásának módját az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Partneri csoport Írásbeli megkeresés Munkacsoport 
ülések Workshop Lakossági 


fórum Honlap 


A 314./2012. Korm. 
rendelet alapján 
meghatározott kötelező 
véleményezői kör 


- Stratégia tervezet 
véleményezés (21 nap) 


 
  Tájékoztatás 


Szakmai egyeztetésbe, 
véleményezésbe bevont 
partnerek (ÖMCS és 
HMCS) 


Tájékoztatás 
Véleményezés 


 
tájékoztatás, 


információ-gyűjtés 
közös tervezés 


egyeztetés 
véleményezés 


információ-gyűjtés 
közös tervezés, 
véleményezés 


 Tájékoztatás 


Lakossági szint  Tájékoztatás 
 


 
információ-gyűjtés, 


közös tervezés, 
véleményezés 


Tájékoztatás 


 
A megrendezésre kerülő partnerségi eseményekről a résztvevők megfelelő időben és megfelelő 
tartalmú, terjedelmű előzetes információt kapnak. Ennek megfelelően a meghívottak a 
munkacsoport megbeszélések, lakossági konzultációk előtt legalább 1 héttel tájékoztatást kapnak 
a rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és az érintett témákról. 
Fontos hangsúlyozni a partnerségi egyeztetési folyamatban a városi honlap szerepét: ez a 
médium valamennyi partnerségi csoport esetében fontos eszközét képezi a tájékoztatásnak, ez 
mindenki számára nyitott és lehetőséget biztosít a tervezési folyamat nyomon követésére, az 
elkészült dokumentumok megtekintésére és véleményezésére. 
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4 A vélemények kezelése 


A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre 
rögzített módon történik.  
Szeghalom Város Önkormányzata – a tervezésbe bevont szakértőkkel együttműködve – 
biztosítja a tervezési folyamat során beérkező vélemények egységes kezelését. A beérkezett 
vélemények befogadása, regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás egységes 
módszertan alapján valósul meg. 


4.1 Lépések 


A vélemények kezelésének alapvető lépései az alábbiak: 


 


4.2 Dokumentálás rendje 


A dokumentálás rendje az alábbi: 


• Kormányrendelet szerinti egyeztetés:  


• a polgármester kiküldi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint előírt dokumentumokat 
a rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az érin-
tett megyei és szomszédos önkormányzatoknak 


• az érintettek a dokumentumokat 21 napon belül véleményezik 


• az önkormányzat a beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblázatban 
gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 


• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakér-
tők felé, 


• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, észre-
vételekre 
 az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 
 az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 


indoka 


• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető 
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• Munkacsoport ülések:  


• a tervezési folyamat során megrendezésre kerülő valamennyi megbeszélésről, 
workshopról emlékeztető és jelenléti ív készül, amely kiküldésre kerül a résztvevők szá-
mára 


• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, észre-
vételekre 
 az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 
 az el nem fogadott javaslatok esetén rögzítésre kerül az elutasítás indoka 


• Lakossági fórum:  


• a lakossági fórumokon felmerülő véleményekre, javaslatokra a rendezvényeken résztve-
vő tervezők és önkormányzati szakemberek a helyszínen, szóban válaszolják meg 


• a fórumokról emlékeztető készül, amely az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
elérhető, megtekinthető 


• az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblá-
zatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 


• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakér-
tők felé, 


• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, észre-
vételekre 
 az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 
 az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 


indoka 


• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető 


• Honlap 


• a város honlapján kialakításra kerül egy a településfejlesztési tervezéshez kapcsolódó 
önálló felület, ahol nyomon követhetőek a tervezés folyamat főbb eseményei, és megte-
kinthetőek a stratégia egyeztetési dokumentumai  


• a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül biztosított a véleményezési lehetőség a 
partnerek széles köre számára 


• az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblá-
zatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 


• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakér-
tők felé, 


• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, észre-
vételekre 
 az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 
 az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 


indoka 
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• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető. 


• Kérdőív 
• a városi honlapon kerül megjelentetésre a megalapozó tanulmányok 


eredményével, a meghatározásra kerülő célrendszerrel kapcsolatban 
o a kérdőív anonim módon kerül kitöltésre, a válaszokat csak összegezve 


értékelik 
• a kérdőívekre érkezett válaszok regisztrálása folyamatosan, a kérdőívek 


beérkezésével párhuzamosan megtörténik 
• a kérdőívek visszaküldésére vonatkozó határidő leteltét követően a beérkezett 


válaszok összesítése megtörténik 
• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – értékelik a beérkezett válaszokat 


o az elfogadott javaslatok alapján a dokumentumok módosítása megtörténik 
o az el nem fogadott javaslatok esetében egy összefoglaló feljegyzés 


készül, amely kitér az elutasítás indokaira 
• a feljegyzés, valamint a kérdőívek kiértékelését tartalmazó (összesített) táblázat az 


önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a partnerek számára elérhető, 
megtekinthető. 


A partnerségi folyamat dokumentumai az önkormányzat belső iratkezelési rendjének megfelelően 
irattárazásra, archiválásra kerülnek. 
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5 A tervezett partnerségi lépések 
ütemezése 


5.1 Projekt indító fázis 


• Települési projektindító egyeztetés, az adminisztratív bemutatkozás, valamint az 
ITS készítésével kapcsolatos települési elvárások mellett a partnerségi terv 
elveinek, főbb tartalmi elemeinek egyeztetése, kialakítása a település vezetésével – 
2015. január 19. 


• Partnerségi terv kidolgozása – 2015. január 25. 
• Önkormányzat településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő 


partnerségi szabályzatának elfogadása – 2015. február  
• Partnerség tervezett szervezeti kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok 


tagjainak felkérése – 2015. február közepéig 
• Helyi honlapon tájékoztató és kérdőív megjelentetése – 2015. február 1. hetéig 


5.2 Megalapozó vizsgálatok munkafázis 


• Munkacsoportok alakuló és egyben első munkaülései – 2015. február 
• munka céljának és ütemezésének ismertetése 
• a munkacsoportok szerepének, feladatainak rögzítése, ütemezése 
• munkarend elfogadása 
• ÖMCS, HMCS adat és információszolgáltatása, szakmai segítség nyújtása a 


tervezők számára a megalapozó munkarészekhez – 2015. február 
• Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés – 


2015. március 1. hete (Irányító Csoport, ÖMCS, HMCS) 


5.3 Koncepció – ITS készítési fázis 


• I. WORKSHOP célrendszer, fejlesztési elképzelések (ágazati-területi) 
– délelőtt: ÖMCS, HMCS ;  
– Délután: lakossági fórum  – 2015. március 2. hete 


• II. WORKSHOP – ITS véglegesítés előtt, a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak 
ismertetése – észrevételezés, települési visszacsatolás a tervezők felé – 2015. április 
közepe / vége 


– délelőtt: ÖMCS, HMCS ;  
– Délután: Opcionális: lakossági fórum  


• Településközi koordináció, környező települések bevonása a tervezésbe: 2015. február 
– 2015. április 







Szeghalom Város Partnerségi Egyeztetési Terve 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 19  


ITS DA Konzorcium 


  
 


• Államigazgatási egyeztetés: 2015. május (21 nap) 
• Társadalmasítás: 2015. május 
• Visszacsatolás, vélemények dokumentálása, dokumentumok véglegesítése: 2015. 


06.22 
• A város egyetértésével a dokumentumok megküldése – BM-nek: 2015. 06.26 
 


Feladat 2015. 
jan. 


2015. 
febr. 


2015. 
márc. 


2015. 
ápr. 


2015. 
máj. 


2015. 
jún. 


2015. 
júl. 


2015. 
aug. 


Előkészítés         
Települési ProjektIndító megbeszélés         
Partnerségi terv elkészítése         
Partnerség tervezett szervezeti 
kereteinek kialakítása, szakmai 
munkacsoportok tagjainak, felkérése 


        


Városi honlapon való tájékoztató, 
kérdőív megjelentetése  


        


Megalapozó vizsgálat          
HELYZETFELTÁRÁS         
HELYZETELEMZÉS         
HELYZETÉRTÉKELÉS         
Munkacsoportok alakuló és egyben 
első munkaülései 


        
ÖMCS, HMCS adat és 
információszolgáltatása, szakmai 
segítség nyújtása a tervezők számára 
a megalapozó munkarészekhez 


        


Megalapozó munkarészek 
visszacsatolása a település irányába, 
észrevételezés 


        


I. WORKSHOP Helyzetértékelés 
SWOT, célrendszer, fejlesztési 
elképzelések (ágazati-területi), 
lakossági fórum  


        


Integrált településfejlesztési 
stratégia (ITS) 


        
1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI (stratégiai, 
tematikus és területi célok) 


        


2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ 
BEAVATKOZÁSOK (akcióterületek 
kijelölése) 


        


3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM         
4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 


        
5. A STRATÉGIA 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 
KOCKÁZATAI 


        


6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS 
NYOMON KÖVETÉSE (településközi 
koordináció, monitoring) 


        


II. WORKSHOP – ITS véglegesítés 
előtt – észrevételezés, települési 
visszacsatolás a tervezők felé 
Lakossági fórum 


        


Településközi koordináció, környező         
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Feladat 2015. 
jan. 


2015. 
febr. 


2015. 
márc. 


2015. 
ápr. 


2015. 
máj. 


2015. 
jún. 


2015. 
júl. 


2015. 
aug. 


települések bevonása a tervezésbe 


Társadalmasítás         
Stratégia tervezetének kiküldése a 
314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerinti szervezeteknek (21 nap 
véleményezés) 


        


Beérkezett partnerségi észrevételek 
kezelése, beépítése, dokumentumok 
véglegesítése 
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6 Mellékletek 


6.1 Munkacsoportok tagjai 


6.1.1 Irányító Csoport 


Munkacsoport Javasolt tagok Tagok megnevezése 


Irányító Csoport 
(ICS) 


• Polgármester Macsári József 


• Alpolgármester Dr. Farkas József 


• Jegyző Dr. Pénzely Erika 


• Építésügyi Hivatal 
vezetője 


Gyáni Károly 


• Szakmai Bizottságok 
vezetői 


Batris Márton- Pénzügyi Bizottság 
elnöke; Elek Ferencné- Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke; 
Kovács Tibor- Ifjúsági, Civil és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke; 
Hegyesi Zsuzsanna- Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke 


• Egyéb település részéről 
javasolt szereplő 


Sándor Gyula- okleveles építészmérnök 


 


6.1.2 Önkormányzati munkacsoport (ÖMCS)  


Az önkormányzati ügyosztályok ITS készítésben közreműködő munkatársai  


Munkacsoport Javasolt tagok Tagok megnevezése 


Önkormányzati 
munkacsoport 
(ÖMCS) 


• Nagy István Műszaki irodavezető- Műszaki iroda 


• Buza Berta vezető tanácsos- Műszaki iroda 


• Elek Ágnes vezető tanácsos- Műszaki iroda 


• Pálfi Ildikó vezető-főtanácsos- Hatósági és 
szervezési iroda- szociális ellátás 


• Kohut Tibor Pénzügyi irodavezető- Pénzügyi iroda 


• Gyáni Károly Építésügyi hivatalvezető- Építésügyi 
Hivatal 
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6.1.3 Helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) 


Munkacsoport Tagok 
megnevezése 


Képviselt szervezet, 
beosztás / titulus 


Képviselt 
tématerület 


Elérhetőség 


Helyi 
Egyeztető 
Munkacsoport 
(HMCS) 


Petri Erzsébet Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei 
Egyesülete Szeghalom 
Városi Csoportja- elnök 


civil- 
esélyegyenlőség 


5520 
Szeghalom, 
Tildy Zoltán u. 
9. 


Baraksó-
Kovács 
Andrea 


Fiatalok Közössége 
Szeghalomért 
Egyesület- elnök 


civil- társadalmi 
együttműködés 


5520 
Szeghalom, 
Fáy András u. 
2/B IV.8. 


Túri János Szeghalmi 
Hagyományőr 
Egyesület-elnök 


civil- társadalmi 
együttműködés 


5520 
Szeghalom,  
Nádasdy u. 
44/1. 


Takács 
Istvánné 


Szeghalom Város 
Önkormányzata- 
képviselő, volt általános 
iskolai igazgató 
helyettes 


intézmény-  oktatás 5520 
Szeghalom, 
Fáy A. u. 
10/A.III.6 


Nagyné Hajdu 
Erzsébet 


Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ- 
vezető 


intézmény- kultúra, 
sport, turisztika 


5520 
Szeghalom, 
Tildy Zoltán u. 
30 


Péter Szarka 
László 


Szeghalmi Református 
Egyházközség-
református lelkész 


civil-vallás 5520 
Szeghalom, 
Kossuth tér 5. 


Kitajka Béla Csaba Metál Zrt. 
Fémszerkezet Gyár-
igazgató 


gazdaság 5520 
Szeghalom, 
Kinizsi Pál u. 
76. 


Vermes Péter Billerbeck Budapest 
Lakástextil Kft.- 
ügyvezető igazgató 


gazdaság 5520 
Szeghalom, 
Kinizsi Pál u. 2. 


Hollósi Zoltán egyéni vállalkozó gazdaság- kis-és 
középvállalkozások 


5520 
Szeghalom,  
honvéd u. 8/1. 


 Mikéné Erdei 
Erika 


Szeghalmi 
Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde-
intézményvezető 


intézmény-oktatás 5520 Bocskai 
u. 5-7./ A.II.9. 
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6.2 Az államigazgatási egyeztetési eljárásban érintett 
szervezetek, önkormányzatok  


A jogszabályi elvárás szerint az államigazgatási egyeztetési eljárásban érintett szervek: 
• Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 


6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B. 
• Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - 5700 Gyula, Megyeház u. 


7-9. 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság- Területi Vízügyi Hatóság - 5600 


Békéscsaba, Kazinczy u.9 
• Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság- Területi Vízügyi Hatóság, 4027 


Debrecen, Böszörményi út 46-56. 
• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság-5540 Szarvas, Anna Liget 
• Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5700 Gyula, Városház u. 26. 
• Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 
• Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Kazinczy u.9 


(tűzvédelem, polgári védelem) 
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 5600 Békéscsaba, 


Kétegyházi u. 2. 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, 1066 Budapest, Teréz krt. 


62. II. emelet 233. sz. iroda (Vasúti Főosztály 206.sz. iroda) 
• Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 


107. 
• Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és 


Örökségvédelmi Hivatala, 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
• Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 
• Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 6000 Kecskemét, József Attila 


u.2. 
• Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 5600 Békéscsaba, 


Kétegyházi u. 2. 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, 5000 Szolnok, Hősök 


tere 6. 
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 6721 Szeged, Csongrád sgt. 15. 
A jogszabályi elvárás szerint az államigazgatási egyeztetési eljárásban nem érintett, de 
amennyiben szükséges bevonandó államigazgatási szervek: 
• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiügyiközlekedési Hivatala, 2220 Vecsés, Lincoln u. 1. 


Quadrum Irodaház, földszint   
• Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, 1014 Budapest, 


Táncsics Mihály u. 1. 
• Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, 1135 Budapest, Lehel u. 35-37. 
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• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészet, 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 1-3. 
A jogszabályi elvárás szerint az államigazgatási egyeztetési eljárásban érintett 
önkormányzatok: 
• Békés Megye Önkormányzata, 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18. 
• Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 
• Körösladány Város Önkormányzata, 5516 Körösladány, Dózsa György u. 2. 
• Vésztő Város Önkormányzata, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62. 
• Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
• Csökmő Nagyközség Önkormányzata, 4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 
• Kertészsziget Község Önkormányzata, 5526 Kertészsziget, Kossuth Lajos u. 1. 


6.3 Vélemények egységes kezelésének táblázata –
sablon 


A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények 
egységes kezelésének táblázata 
Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti 


egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények 


Sor-
szám 


Egyeztetési 
eljárásban 
résztvevő 
szervezet 


neve 


Dokumentáció 
kiküldésének 


dátuma 


(ÉÉÉ.HH.NN) 


Észrevétel 
érkezett-e 


(I/N) 


Észrevételek 
beérkezésének 


dátuma 


(ÉÉÉ.HH.NN) 


Beérkezett 
vélemény leírása 


Tervezői 
válasz 


1.       
2.       
…       
       
       
       
       
 
Munkacsoport egyeztetéseken, lakossági fórumon és honlapon keresztül beérkező vélemények 
egységes kezelésének táblázata 


Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése keretében 
érkezett vélemények 


Sor-
szám 


Név / 
Szervezet 


neve 
Cím 


Elérhetősé
g (e-mail, 
telefon) 


Észrevételek 
beérkezésének 


dátuma 


(ÉÉÉ.HH.NN) 


Beérkezett 
vélemény leírása 


Tervezői 
válasz 


1.       
2.       
…       
       
 







Szeghalom Város Partnerségi Egyeztetési Terve 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 25  


ITS DA Konzorcium 


  
 


7 Függelékek 


7.1 sz függelék: Felkérő levél minta 


 
Tisztelt Címzett ! 
Szeghalom város az ország többi járásszékhelyéhez hasonlóan a Belügyminisztérium 
támogatásával 2015. I. félévében dolgozza ki Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A 
stratégiaalkotás során a civil és gazdasági szereplőkkel, valamint lakossággal szorosan 
együttműködve több lépcsős párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra a város 
hosszú távú fejlesztési koncepciója, valamint középtávú stratégiája. 
Az előzetes munkaterv szerint a munkacsoport a tervezési folyamat során 2-3 alkalommal ül 
össze.  
Az első megbeszélésre: 
……………..................................... kerül sor, az ……………….....................................-ban 


Megtisztelőnek tartanánk, ha ebben a munkában Ön is részt venne, gondolataival, ötleteivel 
segítené a tervezési munkát, annak érdekében, hogy egy szerethető jövőbeli várost és ennek 
reális fejlesztési stratégiáját tudjuk közösen felvázolni.  
Az első kommunikációs munkaszakaszban a város civil- és gazdasági szférát képviselő 
szervezeteinek, valamint a lakosság képviselőinek közösen gondolkozva kell megfogalmazniuk 
és rangsorolniuk a legégetőbb problémáikat, megóvandó értékeiket. Az értékek és érdekek 
nyilvános megvitatása során körvonalazódik egy, a város civil, gazdasági szereplői, valamint 
lakói által elfogadhatónak ítélt képviselhető jövőkép és célrendszer. 
A konzultációs csoportban való részvétel teljesen önkéntes. 
 
Kelt:............................................................... 
 


Üdvözlettel: 
 
 
 
 


 
POLGÁRMESTER 
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7.2 számú függelék: Kérdőív sablon 


1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 


  


  


  


2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? 


 a.)  


 b.)  


 c.)  
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3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA, és mi az a három dolog, amit 
a LEGJOBBAN SZERET lakóhelye környékén! 


 PROBLÉMÁK LAKÓHELYE KÖRNYÉKÉN AMIT LEGJOBBAN SZERET 


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


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


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


  Nincs ilyen   Nem tudom   Nincs 
ilyen 


  Nem tudom 


 


 


4.) Milyen megújult településen szeretne a jövőben élni?    


    


    


  


5.) Hol lakik? A településben  A településen kívül     


 Melyik 


városrész? 
 


  


6.) Hol dolgozik? A településben  A településen kívül     


 Melyik 


városrész? 
 


  


7.) Mióta él a településen?  Éve 


  


8.) Tartozik a térségben valamilyen csoporthoz?  


(pl.: civil szervezethez) 
nem   igen   


 Ha igen, kérjük nevezze meg milyen(ek)hez? 
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9.) Értékelje települése és környékén található emberi, közösségi, környezeti, és épített 
adottságokat? (értékelje iskolai osztályzatok szerint 1-5-ig (1-elégtelen, 2-megfelelõ, 3-közepes, 
4-jó, 5-kitünõ)  


 


 Kulturális rendezvények  Vendégszeretet  


      Épületek állaga  Utcaképek  


      Műemlékek állapota, rendben 
tartottsága 


 Szolgáltatások  


      Közlekedés  a település szerkezete  


      Tisztaság  Információval való ellátottság  


        egyéb     


        egyéb     
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10.) Mely helyeket szereti leginkább felkeresni településén? (értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5-
leginkább) 


 


 üzletek  éttermek  


      történelmi építmények, 
műemlékek 


 sportlétesítmények  


      munkahely  szórakozóhelyek  


      intézmények  piac  


        egyéb     


       


11.) Hogyan értékelné lakóhelyének és környezetének épített és társadalmi, emberi 
környezetét? iskolai osztályzatok szerint értékelje 1-5-ig (1-elégtelen - 5-kitűnő) 


 


 épített  társadalmi   


 


12.) Szabadidejében, mely tevékenységet műveli legszívesebben? iskolai osztályzatok szerint 
értékelje 1-5-ig (1-legkevésbé - 5-leginkább) 


 


 


 színház  bevásárlás   


       sport a szabadban  továbbképzés   


       teremsport  kertészkedés, otthoni hobbyk   


       szórakoztató létesítmények  szabadidő létesítmények   


       múzeumlátogatás  kulturális program   


       turistáskodás  belföldi/külföldi utazás   


         egyéb      


       13.) Értékelje települése és környékét érintő problémákat? 1-5-ig (1-lgekvésbé súlyos 5-
legsúlyosabb) 


 


 információs táblák hiánya  Épített értékek pusztulása  
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 légszennyezés  építészeti-karakter megszűnése  


      szennyvíz és csapadékvíz kezelés  Növényzet, zöldterület hiánya  


      szolgáltatások hiánya  közösségi helyek, terek hiánya  


      vízpart  közlekedés, infrastruktúra  


        egyéb     


       


14.) Kié a problémák megoldásában a felelősség? (értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5-leginkább) 
 


 térségbe látogatók  helyi lakosok  


      önkormányzat  településfejlesztésben 
együttműködők 


 


      megyei kormányzat  kormányzat  


      Európai Unió  Magán cégek  


        egyéb     
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15.) Mi az, amit Ön személyesen kész tenni a problémák megoldása érdekében? 
(értékelje 1-5-ig: 1-legkevésbé, 5-leginkább) 


 


 hulladékgyűjtés  utcarendezés  


      faültetés  környezet felügyelete  


      társaskörben részvétel  közös problémamegoldás  


      esővíz elvezetők, járda rendbe 
hozása 


 továbbképzésben részvétel  


        egyéb     


       


16.) Ön szerint milyen gazdasági fejlődés illik leginkább települése és környéke 
jövőképébe? iskolai osztályzatok szerint értékelje 1-5-ig (1-legkevésbé - 5-leginkább) 


 


 Hagyományos lakókörnyezeti  Korszerű szórakoztatási   


 fejlesztés  központok kialakítása  


      Pihenés     


 Kulturális kikapcsolódás  Intenzív idegenforgalmi fejlesztés  


      Kulturális turizmus   Konferencia turizmus  


   (szabadidő rekreáció)  


      Mikro vállalkozások fejlesztése  Irodák, lágy munkahely  


        egyéb     


        egyéb     


 


17.) Ha valaki, aki még soha nem járt itt, látogatóba érkezik települése, az alábbiak közül mi 
az, amit megmutatna neki, és mi az, amit nem? (tegyen X-t a megfelelő helyre) 
 BIZTOSAN 


MEGMUTATNÁ 


TALÁN 


MEGMUTATNÁ 


NEM MUTATNÁ 
MEG 


 
(1) (2) (3) 
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Várhelyi Ifjúsági Tábor 
és környezete 


   


Sárréti Múzeum (volt 
Simay Kisded óvó) 


   


Weinkheim-D’Orsay 
kastély és kastélykert 
(könyvtár és múzeum) 


 


 


 
 


 
 


 


  


Városi Sportcsarnok 


 


 
 


 
 


 


 Felújított városközpont 
(Szabadság tér, Kossuth 
tér,Nagy M. u., Sétakert) 


 


 
 


 
 


 
    


Református templom    


Római katolikus 
templom és környezete 
és (fa harangtorony) 


 


 
 


 
 


 
    


Berettyó folyó és 
természeti környezete 


   


 
Sebes-Körös folyó és 
természeti környezete 


   


Művelődési központ és 
mozi 


   


Kereskedelmi egységek, 
boltok 


   


Játszóterek    


Oktatási intézmények    


Kárász kastély,  
táncpavilon és 
környezete 


   


 
    


Horgásztavak    


 
Sárréti ipari park    
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egyéb:…………………..    


 
 


18.) Az Ön tudomása szerint mi lesz a következő nagy fejlesztési projekt településén? 


 


a


 


 ………………………………………………………………………………
 


 


b


 


 Nem tudom 
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AMENNYIBEN INTENZÍVEN ÉRDEKLŐDIK A TELEPÜLÉS JÖVŐBENI FEJLESZTÉSE IRÁNT, ÚGY 
SZÍVESEN VESSZÜK, HA AZ ALÁBBI, A FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOKAT MEGHATÁROZÓ ÉS ELŐTÉRBE 
HELYEZŐ KÉRDÉSEINKRE IS VÁLASZOL. 
19.) Az Ön véleménye szerint felsoroltak közül mit kellene a következő 3, 5 illetve 10 éven 
belül településén megvalósítani? (tegyen X-t a megfelelő helyre) 


 3 ÉVEN 
BELÜL 


5 ÉVEN BELÜL 10 ÉVEN 
BELÜL 


NEM 
TUDOM 
MIKOR 


Belső településrész parkolásának 
javítása 


    


Víz-, csapadékvíz rendezése     


Közparkok, játszóterek kialakítása     


Gazdasági ipari területek 
fejlesztése, kialakítása 


    


Kisebb településközpontok 
megújítása  


    


Tömegközlekedés javítása     


Új kerékpárutak építése     


Rekreációs területek fejlesztése     


Rendezvények számának 
növelése 


    


Meglévő utak aszfaltozása, 
felújítása 


    


Időseket ellátó intézmények 
építése 


    


Oktatás intézményrendszer 
megújítása 


    


Egyéb, és pedig: 
……………………………… 


    


 


20.) Melyik az a magyar illetve külföldi település, amelyikben legszívesebben élne, vagy 
amelyik a legjobban tetszik Önnek? 


 Magyar település neve: 
………………………………………………………… 


. 


 


  Nincs 
ilyen 


 Külföldi település neve: …………………………………………………………     Nincs 
ilyen 
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A KÉRDŐÍV VÉGÉN NÉHÁNY, A KITÖLTŐ SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOT KÉRNÉNK ÖNTŐL. 
ERRE AZÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK, HOGY LÁSSUK, A KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOK VÉLEMÉNYE 
HOGYAN ÉS MIBEN TÉR EL EGYMÁSTÓL. 


 


A. A kitöltő neme:   Férfi    Nő 


 


B. Kérem, adja meg a születési évét!  19…………. 
 


D. Hányan élnek Önök itt közös háztartásban (közös kasszán) Önt is beleértve?  


 Háztartás tagok száma: ………………………fő 


És ebből hány fő az eltartott? 


 Eltartottak száma: ………………………fő 


 


7.3 számú függelék: Helyi honlap tájékoztató sablon 


Milyen legyen a város jövője? 
 


Alakítsuk ki együtt Szeghalom új jövőképét! 


 


Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé 
válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való 
igazítása. Erről hozott most döntést Szeghalom Város Önkormányzata, amely ezért 
még idén felül kívánja vizsgálni a város integrált településfejlesztési stratégiáját. Miért 
fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a település életét 
befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges 
újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új 
kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a városban élők, 
dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az 
Önkormányzat Képviselőtestülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával 
felülvizsgáltatja a Szeghalom jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat. 


A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A változás mindig új 
kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk oldani, és amire reagálnunk kell. A 
Képviselőtestület hiszi, hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új 
célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni Önökkel, és a 
szeghalmi polgárok, a tervezési folyamat végére magukénak érzik majd a közösen 
meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is együtt tudnak majd 
működni. 


Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az 
életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a település közösségének fejlődésével 
is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok 
év múlva is egy olyan város lehessen Szeghalom, amelyre büszkék lehetünk, és ahol 
kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez 
viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk. 
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Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát, kérjük az Önök aktív 
támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban 
fejtsék ki nekünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe 
venni városunk jövőjének megformálásához. 


Legyen tehát olyan Szeghalom, mint amilyennek mi közösen szeretnénk! Az 
eredményes közös munka reményében, előre is köszönöm a segítségüket. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2015. február 23-án tartandó ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mellékelten beterjesztem az állattartásról szóló helyi rendelet módosításának tervezetét, melyet az 
alábbiakkal indokolok: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-ban alkotott rendeletet az állattartásról. 
2014. évben a Dévaványai út mellett kialakított állati hullagyűjtő telephelyet felújítottuk a 
jogszabályban előírtaknak megfelelően, illetve 3 db típus konténert is rendszerbe állítottunk. 
Jelenleg folyamatban van az állati melléktermék gyűjtő hely működésének engedélyezése az 
Állategészségügyi Igazgatóságnál.  
 
Önkormányzatunk az ATEV Zrt-vel kötött szerződést a konténerek rendszeres ürítésére és az állati 
hulladék szakszerű kezelésére vonatkozóan. Az elmúlt évben a Zrt. részére bruttó 1. 150. 081.- Ft 
került kifizetésre. Kilogrammonként bruttó 86.- Ft-ot fizetünk részükre. Az Önkormányzat feladata 
a közterületen elhullott állatok (ha tulajdonosa ismeretlen) szakszerű begyűjtése és átadása at ATEV 
Zrt. részére. Ezen felül fogadhatjuk a magánszemélyeknél, illetve kistermelőknél, őstermelőknél 
elhullott állati hullákat és feldolgozásból származó állati eredetű melléktermékeit. 
Figyelemmel arra a tényre, hogy ez évben és az elmúlt években is folyamatos költségvetési 
megszorítások kerültek bevezetésre az Önkormányzatok vonatkozásában, tovább már díjmentesen a 
szolgáltatást nem tudjuk biztosítani. Rendeletmódosításunk a díj bevezetését tartalmazza. 
 
Hatásvizsgálat: A rendelet alkalmazásával éves szinten kb. 500. 000.- Ft önkormányzati bevétellel 
számolhatunk, mely csökkenti e feladattal kapcsolatban jelentkező költségeinket. 
 
Kérem a rendeletmódosítás tervezetének elfogadását. 
 
Szeghalom, 2015. február 6. 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika jegyző 
 
Nagy István 
Műszaki irodavezető 
 
 


 
 


 
Macsári József
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


 
________________/2015. (II. 24.) számú ör. 


Az állattartásról szóló 9/2013. (IV. 30.) számú ör. 
módosításáról 


 
(Tervezet) 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 1998. évi 
XXVIII. törvény 49. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli 
el: 
 


1. §. 
 
Az állattartásról szóló 9/2013. (IV. 30.) ör. 4. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


4. §. 
 


(1) Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonát képező 052/20/g hrsz-ú ingatlanon 
gyepmesteri telep, illetve települési állati melléktermék gyűjtőhelyet üzemeltet.  


 
(2) Az állati hulla és állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tétele az állat 


tulajdonosának a kötelezettsége. Ha az állat közterületen hullott el és a tulajdonosa 
ismeretlen, akkor az önkormányzat a gyepmester útján gondoskodik annak az állati 
hulladékgyűjtő konténerbe helyezéséről. 


 
(3) Az ártalmatlanná tétel költségei az állat tulajdonosát, ha a közterületen elhullott állat 


tulajdonosa ismeretlen, a költség az önkormányzatot terheli. 
 


(4) Állati hulladékot, illetve annak melléktermékeit kizárólag magánszemélyek, 
kistermelők, illetve őstermelők helyezhetik el a 052/20/g hrsz-ú gyepmesteri telepen 
az állati hulladékgyűjtő konténerben. Ennek költsége bruttó 86 Ft/kg. 


 
(5) A települési állati melléktermék gyűjtőhely üzemeltetésének rendjét külön működési 


szabályzat határozza meg. 
 


(6) Az állati hulladék elszállításáról és kezeléséről az ATEV Zrt. gondoskodik külön 
szerződés alapján. 


 
 


2. §. 
 
E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és 2015. március 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Szeghalom, 2015. február 5. 


 
 


Macsári József 
Polgármester 


 
 


Dr. Pénzely Erika 
Jegyző 







Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének 


 
9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


Az állattartásról 
(egységes szerkezetben) 


 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az 
1998. évi XXVIII. törvény 49. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 


 
1. §. 


 
E rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek elősegítik az állattartók, valamint az 
állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését, s biztosítják, hogy az állattartás mások 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. 
 


2. §. 
 


(1) E rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város közigazgatási területén: 
a/ minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart és minden olyan 
természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, 
bérletében, kezelésében, stb.) lévő ingatlanon állat él, 
b/ minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik. 
 


3. §. 
 
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságokat 
ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 


4.§. 
 


(1) Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonát képező 052/20/g hrsz-ú ingatlanon 
gyepmesteri telep, illetve települési állati melléktermék gyűjtőhelyet üzemeltet.  


 
(2) Az állati hulla és állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tétele az állat 


tulajdonosának a kötelezettsége. Ha az állat közterületen hullott el és a tulajdonosa 
ismeretlen, akkor az önkormányzat a gyepmester útján gondoskodik annak az állati 
hulladékgyűjtő konténerbe helyezéséről. 


 
(3) Az ártalmatlanná tétel költségei az állat tulajdonosát, ha a közterületen elhullott állat 


tulajdonosa ismeretlen, a költség az önkormányzatot terheli. 
 


(4) Állati hulladékot, illetve annak melléktermékeit kizárólag magánszemélyek, 
kistermelő, illetve őstermelők helyezhetik el a 052/20/g hrsz-ú gyepmesteri telepen az 
állati hulladékgyűjtő konténerben. Ennek költsége bruttó 86 Ft/kg. 







 
(5) A települési állati melléktermék gyűjtőhely üzemeltetésének rendjét külön működési 


szabályzat határozza meg. 
 


(6) Az állati hulladék elszállításáról és kezeléséről az ATEV Zrt. gondoskodik külön 
szerződés alapján. 


 
5.§. 


 
(1) Ebeket futtatni Szeghalom Város területén kizárólag az alábbi helyeken lehet: 
 
a/ 05 hrsz-ú területen 
     (a Bartók Béla utca végét és Berettyó folyót összekötő töltés a Királyerdő előtt) 
b/ 01032/18 hrsz-ú területen 
     (a 47-es főközlekedési út, a vésztői út és a régi vésztői út által határolt gyepes területen) 
c/ 2911/7 hrsz-ú területen 
     (az Arany J. utca és a Kinizsi utca között lévő bányató melletti füves terület) 
 
(2) Ha az eb közterületre, illetve szomszédos ingatlanra jutását a telket határoló kerítés nem 
képes megakadályozni, az ebet a jogszabályban meghatározott módon biztonságosan kikötve 
kell tartani. 
 
(3) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni (szolgálati ebek és vakvezető kutyák kivételével)  
      a/ oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportlétesítmény területére,  
      b/ ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületrészébe, 
      c/ bölcsödébe, óvodába, iskolába, diákszállásra, 
      d/ játszóterekre 
      e/ tiltó  táblával  jelölt  közterületekre,  különösen  a  Szabadság  téri,   a  Kossuth  téri  és  
           Sétakerti közpark területére. 
 


6.§. 
 
(1) Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szeghalom Város Képviselő-
testületének többször módosított 16/2005. (X.19.) számú rendelete az állattartásról, valamint a 
többször módosított 10/1996. (V.24.) számú rendelete az ebek tartásáról. 
 


Macsári József 
Polgármester 


 


Dr. Pénzely Erika 
Jegyző


 





		Előterjesztés 2015. 02. 23. állattartási rendelet módosítás

		Előterjesztés állatatrtás rendelet mód. normaszöveg

		Allattartási rendelet
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint ismeretes, 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik a köznevelési feladatok ellátásáról. 
Ezért kellett a KLIK számára átadnunk – többek között – a Tildy Zoltán Általános Iskola fenntartói 
jogát. 
Ezt követően 2013. szeptember 1. napjától létrejött a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, ami 
tulajdonképpen „kivált” a KLIK-ből. 
Ez a folyamat most végbemegy járási szinten is. Ezért a korábban a Szeghalmi Tankerületnek 
átadott pedagógiai szakszolgálati ingatlanhasználat és ingóságok kikerülnek a tankerület 
kezeléséből, és a vertikálisan felépülő Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként 
működő szeghalmi szakszolgálat elválik az általános iskolától. A működtetés a szakszolgálat 
esetében is önkormányzati feladat, amely feladatot eddig is elláttuk az általános iskolával 
összevontan. 
A mellékelt Megállapodás alapján kerül a vagyon megosztásra. Kérem, hogy a megállapodást 
elfogadni szíveskedjenek, és hatalmazzanak fel annak aláírására. 
 
 
… /2015. (II.23.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KLIK Békéscsabai Tankerülettel 
megkötendő megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerűen 
 
 
Szeghalom, 2015. február 5. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS  
 
 
 


amely létrejött egyrészről 
Szeghalom Város Önkormányzata (székhely: Szeghalom Szabadság tér 4-8. , törzsszáma: 
725316, adószáma: 15725314-2-04, statisztikai száma: 15725314-8411-321-06, képviseli:  
Macsári József polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat)  
másrészről  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32., 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 
10032000 00329307 00000000, ÁHT azonosítója: 335262, statisztikai számjele: 15799658-
8412-312-01, képviseli: dr. Malatyinszki Anita tankerületi igazgató) (a továbbiakban: KLIK 
Békéscsabai Tankerület) a továbbiakban együttesen: Felek  
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 


1. 2012. december 12. napján az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ megállapodást kötött a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvétel, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadás, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek (ingók és ingatlanok), 
jogok és kötelezettségek megosztása tárgyában. A Megállapodás kiterjedt a Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatra. 


2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § 
(1) bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai 
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 
 


3. Az Nkt. 74. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 3000 főt meghaladó 
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképző iskola kivételével 
- az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. 
 


4. Az időközben végbemenő törvényi változásokra tekintettel (15/2013.(II.26) EMMI 
rendelet) 2013. szeptember 1. napjával létrejött a Békés Megyei Pedagógia 
Szakszolgálat (továbbiakban: BMPSZ).  
 


5. A BMPSZ Szeghalmi Tagintézménye vagyona és működtetése különválik a Tildy 
Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola vagyonától és működtetésétől. 
 


6. A jelen Megállapodás 1. melléklete tartalmazza a BMPSZ Szeghalmi Tagintézmény 
szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközöket, melyeket ténylegesen a 
KLIK Békéscsabai Tankerület fenntartásában lévő BMPSZ Szeghalmi Tagintézménye 
használja folyamatosan, jelenleg is birtokában tartja. Jelen megállapodás aláírásának 
napján az 1. számú Mellékletben feltüntetett ingóságok és eszközök tulajdonjogát az 
Önkormányzat ingyenesen a KLIK Békéscsabai Tankerület tulajdonába adja. Az 
eszközök a Szeghalmi Tagintézmény birtokában és használatában maradnak. 


7. Önkormányzat kijelenti, hogy a BMPSZ Szeghalmi Tagintézményének (cím: 
Szeghalom Dózsa Gy. u. 9-11.) működtetését egyebekben változatlanul ellátja, mivel 
azt a vonatkozó jogszabályok szerint már 2012. december 12. óta megteszi a nemzeti 
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (4) bekezdés és a 2012. december 12-én 
létrejött, az 1. pontban hivatkozott Megállapodás alapján. 


 
 


 
 Egyéb rendelkezések: 


 
1. A jelen Megállapodás a mellékletekkel együtt hatályos, a mellékletek elválaszthatatlan 


részét képezi. 
 


2. A KLIK Békéscsabai Tankerület a szükséges intézkedéseket a Szeghalmi Tankerület 
irányába megteszi. 


 
3. A felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 


felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik, ennek 
eredménytelensége esetén jogvitájuk eldöntésére - hatáskörtől függően - a Békéscsabai 
Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 


 
4. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 


egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 
 
A jelen megállapodás – amely négy egymással szó szerint megegyező példányban készült – a 
szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 


Békéscsaba, 2015. február 24. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenjegyzem:              


 
 ……………………..       ……………………………. 


            dr. Pénzely Erika                   Hoffmann Erika  
                                  jegyző           pénzügyi ellenjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:   


 
…………………........ 
Kohut Tibor 
 


 
............................................. 


 Város Önkormányzata 
képviseli: 


Macsári József 
polgármester 


 
...................................................... 


Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 


képviseli: 
dr. Malatyinszki Anita 


tankerületi igazgató 
(KLIK Békéscsabai Tankerület) 
 







Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:
Szh/ megfelelő/selejtezni 


szükséges
1.


Tolóajtós szekrény
2 Logopédiai 


Foglalkoztató
megfelelő


2. 
Polcos szekrény


1 Logopédiai 
Foglalkoztató


megfelelő


3.
Tanulói asztal


1 Logopédiai 
Foglalkoztató


megfelelő


4.
Tanulói szék


4 Logopédiai 
Foglalkoztató


megfelelő


5. Kárpitozott szék 3 Logopédiai 
Foglalkoztató


megfelelő


6. Logopédiai tükör 1 Logopédiai fogl. megfelelő
7. Logopédiai asztal 1 Logopédiai fogl. megfelelő
8. Óvodai szék 4 Logopédiai fogl. megfelelő
9. Szemetes vödör 1 Logopédiai fogl. megfelelő


10. Függöny 1 Logopédiai fogl. megfelelő
11. Sötétítő 1 Logopédiai fogl. megfelelő
12. Kis szekrény 1 Logopédiai fogl. megfelelő
13. Fogas 1 Logopédiai fogl. megfelelő
14. Bender A 1 Logopédiai fogl. megfelelő
15. Bender B 1 Logopédiai fogl. megfelelő
16. Iskolaérettségi vizsg. 2 Logopédiai fogl. megfelelő
17. Frostig 1 Logopédiai fogl. megfelelő
18. Mawi 1 Logopédiai fogl. megfelelő
19. Mawgyi-R 1 Logopédiai fogl. megfelelő


Eszközlista


Telephely neve, címe: BMPSZ Szeghalmi Tanintézménye 5520 Szeghalom, Dózsa u. 9-11.







20. Marburgi Formarakó 1 Logopédiai fogl. megfelelő
21. P.F.T felnőtt 1 Logopédiai fogl. megfelelő
22. Figyelemvizsgáló 1 Logopédiai fogl. megfelelő
23. Snijders-Oomen 1 Logopédiai fogl. megfelelő


Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:
Szh/ megfelelő/selejtezni 


szükséges
25.


Csörgős- golyós labda
1 Ovis- Korai fejlesztő 


szoba
megfelelő


26.
Tornahenger


4 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


27. Billegő cső fából 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


28. Élménykagyló 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


29. Mágneses horgászjáték 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


30. Formafűző 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


31. Tépőzáras ember 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


32. Nagyméretű Puzzle 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


33. Félgömb út fából 10 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


34. Ujjláb készlet 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


35. Labirintus 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő







36. Emberarc puzzle 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


37. Kutya+ember puzzle 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


38. Fafűzős játék 1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


39. Tipegő egyensúlyozó 
párban


1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


40. Billenő rácshinta két 
személyes


1 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


41. Gördeszka 2 Ovis- Korai fejlesztő 
szoba


megfelelő


42. Függöny 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
43. Padlószőnyeg 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
44. Ovis asztal 2 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
45. Ovis szék 8 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
46. Kárpitos szék 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
47. Bordásfal 2 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
48. Színes golyók 


fapálcákon
1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő


49. Golyók 3-as dróton 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
50. Polcos szekrény 4 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
51. Ayres henger 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
52. Memo süni 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
53. Lábtapintásos érzékelő 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő


54. Make And Break 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
55. Rugósdeszka 3 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
56. Gyümölcs dominó 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
57. Állat dominó 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
58. Forgató (kör) 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő







59. Egyensúlyozó deszka 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
60. Formabehehelyező 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
61. Gyöngyfűző 2 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
62. Formafelismerő ház 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
63. Forma szám felismerő 


ház
1 Ovis- Korai fejl.sz. nem megfelelő


64. Formafelismerő logikai 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő


65. Színes fa építőkockák 60 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
66. Egyensúlyozó libikóka 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
67. Tükör 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
68. Kosárpalánk 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
69. Hullahopp karika 4 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
70. Masszázslabda 2 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
71. SP masszírozó labda 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
72. Gimnasztika labda 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
73. Kéz-lábsúly 4 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
74. Összehajtható matrac 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
75. Érzékelő (KÉZ) 5 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
76. Ejtőernyő 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
77. Függőhinta 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
78. Egyensúlyozó tölcsér 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
79. Mozaik 1 Ovis- Korai fejl.sz. megfelelő
80. Golyófürdő kaloda 1 Ovis- Korai fejl.sz megfelelő
81. Golyófürdő labdák 400 Ovis- Korai fejl.sz megfelelő


Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:
Szh/ megfelelő/selejtezni 


szükséges
82. Állvány- polc 1 Vezetői iroda megfelelő
83. Fénymásológép 1 Vezetői iroda megfelelő
84. CD-s rádió 1 Vezetői iroda megfelelő







85. Állatok hangja1 1 Vezetői iroda megfelelő
86. Környezetünkhangja 1 Vezetői iroda megfelelő
87. Laptop 1 Vezetői iroda megfelelő
88. Egér 1 Vezetői iroda megfelelő
89. Hangszerkészlet 1 Vezetői iroda megfelelő
90. Irodai szekrénysor 1 Vezetői iroda megfelelő
91. Asztal polccal 1 Vezetői iroda megfelelő
92. Twist logikai játék 3 Vezetői iroda megfelelő


Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:
Szh/ megfelelő/selejtezni 


szükséges
93. Magyarország kvíz 1 Fejlesztő szoba megfelelő
94. SET 1 Fejlesztő szoba megfelelő
95. Összehajtható 


mágneses „Ki nevet a 
végén”


1 Fejlesztő szoba
megfelelő


96. Összehajtható 
mágneses „Malom”


1 Fejlesztő szoba megfelelő


97. Összehajtható Soliter 1 Fejlesztő szoba megfelelő
98. Minidominó 1 Fejlesztő szoba megfelelő
99. Divatos hernyó 1 Fejlesztő szoba megfelelő


100. Figurális formatáblák 2 Fejlesztő szoba megfelelő
101. Mesterlogika 3 Fejlesztő szoba megfelelő
102. Kipp-kopp csomag 1 Fejlesztő szoba megfelelő
103. Laptop 1 Fejlesztő szoba megfelelő
104. egér 1 Fejlesztő szoba megfelelő
105. Közlekedj okosan 1 Fejlesztő szoba megfelelő
106. Tanulói asztal 2 Fejlesztő szoba megfelelő
107. Barna bőr szék 6 Fejlesztő szoba megfelelő
108. Beépített szekrény 4 Fejlesztő szoba megfelelő
109. 5 fiókos játékpolc 2 Fejlesztő szoba megfelelő







110. Tanári asztal 1 Fejlesztő szoba megfelelő
Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:


Szh/ megfelelő/selejtezni 
szükséges


111. Szék (fehér) 6 Fejlesztő szoba megfelelő
112. Fejlesztő asztal 6 Fejlesztő szoba megfelelő
113. Szék 6 Fejlesztő szoba megfelelő
114. Szekrény 1 Fejlesztő szoba megfelelő
115. Ágy 1 Fejlesztő szoba megfelelő
116. Fogas 1 Fejlesztő szoba megfelelő
117. Függöny 4 Fejlesztő szoba megfelelő
118. Szemetes vödör 1 Fejlesztő szoba megfelelő
119. Laptop 1 Fejlesztő szoba megfelelő
120. Egér 1 Fejlesztő szoba megfelelő
121. Éjjeli szekrény 1 Fejlesztő szoba megfelelő
122. Logico- 12 Fejlesztő szoba megfelelő
123. Logico- 1 Fejlesztő szoba megfelelő
124. Logico- (teszt) 17 Fejlesztő szoba megfelelő
125. Logico- (teszttartó) 1 Fejlesztő szoba megfelelő
126. Logico-PRIMO 10 Fejlesztő szoba megfelelő
127. Logico-  PRIMO tartó 2 Fejlesztő szoba megfelelő
128. Logico- Tréner 8 Fejlesztő szoba megfelelő
129. Logico- Maximo tartó 1 Fejlesztő szoba megfelelő
130. Logico-  teszt 11 Fejlesztő szoba megfelelő
131. Logico-  Teszttartó 3 Fejlesztő szoba megfelelő
132. Logico- Primo 4 Fejlesztő szoba megfelelő
133. Logico-  Primo- tartó 2 Fejlesztő szoba megfelelő
134. Logico-  Piccolo 21 Fejlesztő szoba megfelelő
135. Logico-  Piccolo tartó 4 Fejlesztő szoba megfelelő
136. CLUB 2% 84 Logikai 


rejtvény
1 Fejlesztő szoba megfelelő







137. Magnetic World 1 Fejlesztő szoba megfelelő
138. Gazdálkodj okosan 1 Fejlesztő szoba megfelelő
139. Sicher aus Ziel 1 Fejlesztő szoba megfelelő
140. Creative Pack 1 Fejlesztő szoba megfelelő
141. Magyarország kvíz 1 Fejlesztő szoba megfelelő
142. Játékgyűjtemény (100) 1 Fejlesztő szoba megfelelő


143. Rush Hour 1 Fejlesztő szoba megfelelő
144. Triovision 1 Fejlesztő szoba megfelelő
145. Logikus színkirakó 1 Fejlesztő szoba megfelelő
146. Sudoku code 4-10 1 Fejlesztő szoba megfelelő
147. Bohóc labirintus 1 Fejlesztő szoba megfelelő
148. Mester Logika 2 Fejlesztő szoba megfelelő
149. Game 1 Fejlesztő szoba megfelelő
150. CTF (Creative Toys 


Taktori)
1 Fejlesztő szoba megfelelő


151. Scrabble (Minden szó 
számít)


1 Fejlesztő szoba megfelelő


152. IQ Puzzler 1 Fejlesztő szoba megfelelő
153. I- GO Társasjáték 2 Fejlesztő szoba megfelelő
154. Backgammon 1 Fejlesztő szoba megfelelő
155. Mini Társasjátékok 9 Fejlesztő szoba megfelelő
156. Splash lpogikai játék 2 Fejlesztő szoba megfelelő
157. Mini dominó 2 Fejlesztő szoba megfelelő
158. Kártyajátékok 4 Fejlesztő szoba megfelelő
159. Sudoku Mini 7-99 2 Fejlesztő szoba megfelelő


Sorszám: Megnevezés Darabszám Helyiség Állapota:
Szh/ megfelelő/selejtezni 


szükséges
160. Henger műanyag kicsi 1 Mozgásfejlesztő 


terem
megfelelő







161. Henger műanyag nagy 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


162. Forgó-egyensúlyozó 
korong


1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


163. Trambulin 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


164. Szobakerékpár 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


165. Ferde pad 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


166. Bordásfal 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


167. Gólyaláb kicsi 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


168. Függő hinta 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


169. Ugráló kötél 7 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


170. Füles labda 4 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


171. Nagy labda 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


172. Kisméretű labda 12 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


173. Nagy henger 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


174. Bot (fából) 7 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


175. Bot (gömbvégű) 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő







176. Zsámoly 6 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


177. palló 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


178. Pallótartó 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


179. Szivacs szőnyeg 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


180. Tornapad 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


181. Fémrácsos polc 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


182. Billenő rácshinta 
egyszemélyes


2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


183. Kerék (kék) 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


184. Súlyzók (fekete) 6 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


185. Súlyzók (piros) 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


186. Gördeszka 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


187. Függöny 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


188. Tollasütő 3 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


189. Kék- fehér medicin 
labda


1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


190. Hullahopp karika 6 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő







191. Egyensúlyozó szék 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


192. Kisszék 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


193. Kéz- és láberősítő gép 2 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


194. Kavicsos láda 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


195. Térhágcsó 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


196. Ayres háló 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


197. Szerfelhúzó csiga 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


198. Függő tányérhinta 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


199. Gyűrű 1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


200. Függőbillenő-
egyensúlyozó Ayres 


eszkösz


1 Mozgásfejlesztő 
terem megfelelő


201. Billenő rácshinta két 
személyes


1 Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


202. Billenő talp Ayres 
eszköz


Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


203. Mozgásfejlesztő táska Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


204. Mozgásfejlesztő 
terem


megfelelő


205.
206. Notebook 1 Vezetői iroda megfelelő
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2015. február 23-án tartandó ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem Szeghalom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletét 
és annak 


indokolását 


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§-a szabályozza a költségvetési 
rendelet előkészítését és elfogadását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.  
 
 
A./ BEVÉTELEK 
 
1./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről – ezek hatása városunk 
költségvetésére 
 
Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvényt az Országgyűlés 
2014.december 15-i ülésnapján fogadta el. 
A törvény és annak mellékletei határozzák meg azokat a forrásokat, amelyek biztosítják az 
önkormányzati költségvetések bevételi oldalának jelentős részét.  
A finanszírozás rendszere alapjaiban nem változott, továbbra is a feladatfinanszírozáshoz 
kapcsolódó támogatási formák a jellemzőek, ezek az átlagbér-támogatás és az üzemeltetési 
támogatás filozófiájára épülnek. 
Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott támogatás mértéke központilag kerül 
meghatározásra, jogszabály alapján. Az idei költségvetési törvény 27,21 főben határozza meg 
az elismerhető köztisztviselői létszámot, ehhez nyújt fajlagosan 4.580.000 Ft/fő/év összeget. 
(csak tájékoztatásul: a tavalyi évben elismert létszámadat 27,32 fő volt, a fajlagos összeg 
megegyezik az ideivel); fentiekből következik, hogy több, mint 500 eFt-al kevesebb forrás áll 
majd ebben az évben rendelkezésre.(2015.évi tényadat: 124.621.800 Ft) 
 
Az önkormányzat a településüzemeltetéshez (ezen belül a zöldterület-gazdálkodási feladatok 
ellátásához, a közvilágításhoz, a köztemető fenntartásához, a közutak fenntartásához, egyéb 
önkormányzati feladatok ellátásához, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátáshoz és az 
üdülőhelyi feladatokhoz) kapcsolódóan is részesül támogatásban. Ezek a támogatási összegek 
központilag kerülnek meghatározásra. 
 
A költségvetés – szintén központilag kiszámított - forrást biztosít a fentieken túl a pénzbeli 
szociális ellátásokhoz, egy – a segélyekhez biztosított önrésztől és a lakosságszámtól függő – 
képlet alapján. Ez az összeg 2015-ben 28.570.510 Ft. (2014-ben 43.950.171 Ft volt, a 
csökkenés 15,3 MFt). 
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A beszámítás összege 2013-ban jelent meg először a költségvetésben. Az 
önkormányzatoknak nyújtott, az előzőekben felsorolt támogatásokat csökkenti az ún. elvárt 
bevétel, ami nem más, mint a 2013.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a. Ez Szeghalom 
vonatkozásában: 16.129.138.860 Ft * 0,55 % = 88.710.624 Ft, azaz ez a várostól „elvárt 
bevétel”. 
Ebben az évben (azon túl, hogy 0,5 %-ról 0,55 %-ra nőtt az elvárt bevétel számításhoz 
kapcsolódó szorzó) a települési önkormányzatokat - az egy főre jutó adóerő-képesség szerint - 
12 kategóriába sorolja a törvény; ennek alapján csökkentve/növelve az elvárt bevételt. 
Városunk vonatkozásában az elvárt bevétel 85 %-át kell „csak” figyelembe vennünk így a 
korrigált elvárt bevétel az önkormányzat esetében 75.403.725 Ft. 
 
A fenti támogatási összegek és az elvárt bevétel összevezetésével: 
 - számított támogatások összege:  232.401.740 Ft 
 - elvárt bevétel     -75.403.725 Ft 
 „nettó” finanszírozás összege:  156.638.015 Ft 
 
Az egyes köznevelési támogatásokhoz nyújtott támogatások között található az 
óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása járulékaival együtt. 
Ennek fajlagos összege jól lehet emelkedett, de csak részben fedezi a pedagógus béremelést. 
A fajlagos összeg 4.012.000 Ft/számított létszám/év (2014) → 4.152.000 Ft/számított 
létszám/év (2015). Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér- és járulék-
támogatása nem emelkedett (→ 1.800.000 Ft/létszám/év). Ezen túl a folytatódó pedagógus 
életpálya modellre 35.000 Ft/számított létszám/3 hónap támogatásra, illetve a pedagógus II. 
kategóriába sorolt pedagógusok bértámogatásaként 704.000 Ft-ra számíthatunk. 
Az óvodaműködtetés támogatása – amely a gyermeklétszám után illeti meg az 
önkormányzatokat – nevéből eredően a feladatellátásra szolgáló épületek és azok 
infrastruktúrájának folyamatos működtetéséhez biztosít forrást. Ezek a támogatások kötött 
felhasználásúak. 
 
Néhány szó az ellátottak létszámáról: 
Az óvodai számított létszám 264 gyermek, a 2015. októberére becsült létszám 238 gyermek. 
 
A tavalyi évhez képest alapvetően nem változott a gyermekétkeztetés támogatása. Az idén – 
hasonlóan az óvodai nevelésben leírtakhoz- átlagbéralapú és üzemeltetési támogatásként 
(nyersanyag és dologi kiadások alapján számítva) folyósítják majd részünkre ezt a támogatást. 
Néhány adat a tervezett étkezésben részesülők létszámáról: tervezett létszám 763 fő, ebből 
kedvezményben részesülők 503 fő. (65,9 %) 
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása terén számottevő forrásbővülést tapasztalunk, 
hiszen az önkormányzat, mint székhely település továbbra is jogosult és köteles megigényelni 
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásához kapcsolódó normatívákat. Ennek 
várható összege – mellőzve a jogcímenkénti felsorolást – 362.691.130 Ft; ez az összeg a 
Társulást illeti meg, az önkormányzat szerepe kvázi csak az igénylésre, a jogosultnak történő 
folyósításra és a támogatás elszámolására korlátozódik.  
 
Meg kell említeni még a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatívát, amelynek fajlagos 
összege nem változott 2013-hoz képest. (494.100 Ft/fő) Az éves becsült létszám 22 fő. 
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Hasonlóan 2014-hez, ebben az évben is támogatottak a kulturális feladatok (könyvtári ellátás, 
közművelődési feladatok). A csökkenő lakosságszámnak megfelelően ez ebben az évben 
kevesebb, mint tavaly volt (10.757.040 Ft). 
 
 
 
 
 
2./ Közhatalmi bevételek 
Az itt tervezett jelentősebb bevételi források az alábbiak: 
 - Vagyoni típusú adók (építményadó)   17.000.000 Ft 
 - Értékesítési adók (iparűzési adó)  270.000.000 Ft 
 - Gépjárműadók      28.000.000 Ft 
 
3./ Működési bevételek 
Az önkormányzat és a fenntartott intézmények működési bevételei között terveztük az alábbi 
bevételeket (a teljesség igénye nélkül) 


- a tulajdonosi bevételeket, ezek döntően a vagyonhasznosításhoz kapcsolódnak, 
- a térítési díjakból származó bevételeket, 
- a fentiekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket, 
- az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeket, 
- az ÁFA-visszatérítésből származó bevételeket. 


 
4./ Egyéb működési célú támogatások 
Ezen a bevételi soron terveztük a – jelenlegi információink szerinti – közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatásokat, az OEP-től kapott, a 
védőnői és fogorvosi szolgálatot finanszírozó bevételeket, a Kistérségi Társulás által 
megtérített bér és járulék költségeit. 
 
5./ Felhalmozási célú támogatások  
 Döntően a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási források adják (Ivóvíz minőség javító 
program – BM Önerő Alapból, Várhelyi ifjúsági tábor felújítása, iskola-szárny felújítás - 
Senshi SE). 
 
6./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 
A helyi támogatásokból származó visszatérülések és lakossági befizetések teszik ki a tervezett 
3.800 eFt-ot. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fenti bevételek a rendelettervezet 1. és 2. számú mellékletében részletezetteknek 
megfelelően biztosítják az önkormányzat 2015.évre tervezett 1.777.315 eFt pénzforgalmi 
bevételét
 


. 


B./ KIADÁSOK 
 


A kiadásokat alapvetően a rendelkezésre álló források határozzák meg. 
2015-ben ugyanazzal az intézményrendszerrel számolunk, mint 2014-ben. 
 
1./ Személyi kiadások 
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A személyi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló jogszabályokat. Az ezen a soron tervezett adat jelentősen nőtt a tavalyi 
évhez képest, ennek oka a közfoglalkoztatási bértömeg növekedése. 
Örömteli, hogy a személyi kiadások között betervezésre kerülhetett mind a köztisztviselők, 
mind a közalkalmazottak és MT szerint foglalkoztatott munkavállalók számára a cafetéria 
juttatás.  
 
 
 
2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   
Itt a személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok szerepelnek, a szociális hozzájárulási adó 
mértéke nem változott (27 %).  
 
3./ Dologi kiadások 
A dologi kiadások tervezett összege 2015-ben megközelíti a 423 millió forintot. Valorizáltuk 
a közüzemi díjakat, igen jelentősen megemelkedtek tavaly a banki költségeink, ezeket a 
tervezésnél mind figyelembe vettük. 
 
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az itt megtervezett kiadások összege (76.244 eFt) jóval kisebb, mint a korábbi években. A 
jogszabályi változások következtében jó néhány ellátási forma a megszűnik illetve más 
hatóság hatáskörébe kerül. Ezekről a szociális rendelet módosítása kapcsán tájékoztatást 
adunk. A szociális kiadásaink egy részét a központi költségvetés megtéríti (tervezett összege 
42.708 eFt), fennmaradó részét saját bevételeinkből kell finanszíroznunk. A helyi adókról 
szóló 1990.évi C. törvény legutóbbi módosítása meg is határozza ennek forrását: „ 36/A. § A 
helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.” 
 
5./ Egyéb működési célú kiadások 
A korábbi évhez hasonlóan nagy összeget tesznek ki, melynek oka, hogy itt számoljuk el a 
Kistérségi Társulás feladatellátásához kapcsolódó támogatásokat; itt mutatjuk ki a Békés 
Manifest Kft-nek folyósított működési hozzájárulást (21.230 eFt); illetve itt terveztük meg a 
sport, és civil szervezeteknek, a polgárőrségnek nyújtott támogatás és a polgármesteri keretből 
folyósítható támogatások összegét, valamint az újszülötteknek nyújtott támogatást (összesen 
11.800 eFt).  
 
6./ Beruházások 
A beruházások összesen meghaladják a 106 MFt-ot tesznek ki; ezek közül jelentősebbek: 
  - Érmellék közművesítés 
  - Járdaépítés 
  - Konyha-eszközök beszerzése 
 
7./ Felújítások 
2015-ben az alábbi területeket érintenek nagyobb felújítások (közel 65 MFt összegben) 


  
- Ivóvízrendszert és szennyvízrendszert érintő felújítások 


  - Bérlakások felújítása (kiemelten Szabadság tér 5/1.) 
  - Gyepmesteri telep  
  - Farkas-foki önkormányzati út felújítása 
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8./ Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Ezen a kiadáson belül a legnagyobb tétel a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program 
megvalósításának 2015.évi önrésze (több mint 127,3 MFt, egyezően az A./5./pontban 
említettekkel). Itt szerepel még a helyi támogatás előirányzata is. 
 
9./ Tartalékok 
A költségvetés bevételi oldala 108.146 eFt tartalék képzésére nyújt lehetőséget; ennek kisebb 
része a jelenleg nem tervezhető, váratlan kiadások finanszírozását, illetve a most betervezett, 
de valamilyen ok miatt nem teljesülő bevételek elmaradásának ellentételezését, valamint a 
közfoglalkoztatás tervezett önerejét szolgálja. A tartalék nagyobb része (több, mint 60 %-a) a 
különböző pályázatok, tervkészítések fedezetét adja. 
 
A fenti kiadások a rendelettervezet 1.és 2.számú mellékletében részletezetteknek megfelelően 
adják az önkormányzat 2015.évre tervezett 2.087.216 eFt pénzforgalmi kiadását
 


. 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előzőekben részletezett pénzforgalmi bevételek (1.777.315 eFt) és pénzforgalmi kiadások 
(2.087.216 eFt) különbözete azt eredményezi, hogy pénzforgalmi szemléletben 309.901 eFt 
költségvetési hiány mutatkozik a 2015.évi költségvetésben.  
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(2) d. pontja kimondja, hogy be kell 
mutatni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt vagy 
vállalkozási maradványt, mint finanszírozási bevételi előirányzatot.   
 
Az önkormányzat 
   - 2015.évi tervezett működési bevétele 1.628.784 eFt 
   
 


- 2015.évi tervezett működési kiadása 1.719.194 eFt 


   a 2015.évi működési egyenleg       90.410 eFt (hiány) 
 
    
    - 2015.évi tervezett felhalmozási bevétele    148.531 eFt 
   
 


- 2015.évi tervezett felhalmozási kiadása    368.022 eFt 


   a 2015.évi felhalmozási egyenleg     219.491 eFt (hiány) 
 
 
Az ide vonatkozó jogszabályok alapján és a 2014.évi zárszámadási feladatok részbeni 
elvégzése eredményeképpen lehetőségünk van 309.901 eFt költségvetési maradvány, mint 
finanszírozási forrás bevonására és ezzel a költségvetés egyensúlyának biztosítására; 
ugyanakkor a tervezetthez képest a tényleges költségvetési maradvány a 2014.évi 
zárszámadási rendelet megalkotásakor (2015.áprilisában) kerül majd elfogadásra, így ennek 
összege módosíthatja majd belső finanszírozás mértékét. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A költségvetés összeállítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelenleg 
rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével és legjobb tudásunk szerint történt; 
lefolytattuk azokat az egyeztetéseket, amelyeket jogszabályok írnak elő; ezekről az 
egyeztetésekről – amelyeken több képviselő és bizottsági tag is részt vett – jegyzőkönyvek is 
készültek. 
A számadatokból jól látható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is rendkívül szigorú 
gazdálkodást kell folytatnunk; a költségvetés összeállításakor is ez az elv vezérelt bennünket. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet táblázatai részletesen mutatják be a 
fentiekben leírtakat. 
 
Kérem Önöket, hogy a rendelet tervezet elfogadásával alkossák meg Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2015.évi költségvetési rendeletét, melynek főösszege a bevétellel és 
kiadással egyezően 2.087.216 eFt. 
 
 
 
 
 
 


A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 


A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotása a 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján kötelező


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 


. 
Ennek elmaradása jogkövetkezménnyel járna. 


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Szeghalom, 2015. február 5. 
 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető      







Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 


…/2015.(II. 24.) számú önkormányzati rendelete 


 Szeghalom Város Önkormányzatának   


2015. évi költségvetéséről 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 


Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 


hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 


feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


 


I.FEJEZET 


Általános rendelkezések 


A rendelet hatálya 


1. § 


A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a város költségvetési szerveire.  


 


II.FEJEZET 


Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése 


2.§ 


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 


 a) bevételi főösszegét   2.087.216 eFt-ban 


 b) kiadási főösszegét  2.087.216 eFt-ban 


állapítja meg. 


(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel 


bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a)  működési bevételek     1.628.784 eFt 


 b) felhalmozási bevételek            148.531 eFt 


     Pénzforgalmi bevételek mindösszesen:  1.777.315 eFt  
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 c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   309.901 eFt 


     Pénzforgalom nélküli bevételek        309.901 eFt 


 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):   2.087.216 eFt 


(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás 


kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a) működési kiadások     1.719.194 eFt 


 b) felhalmozási kiadások        368.022 eFt 


     Pénzforgalmi kiadások mindösszesen:  2.087.216 eFt  


(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 


309.901 eFt hiányt állapít meg. 


(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások 


különbözeteként keletkező 90.410 eFt működési hiányt belső finanszírozással az 


előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkező 219.491 eFt felhalmozási hiányt belső 


finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1. mellékletében 


foglaltaknak megfelelően 35. 000 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint: 


 a) általános tartalék    43.146 eFt 


 b) felhalmozási céltartalék   65.000 eFt 


 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 


 aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása 


 ba) tervek, tanulmányok készítése, pályázati önerő 


 


3.§ 


A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 


előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, 
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a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 


kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 


 


Költségvetési bevételek 


4.§ 


(1) Az önkormányzat 2015.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza.  


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el. 


(3) A 2014.évi C. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami 


hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. 


melléklete mutatja be. 


 


Költségvetési kiadások 


5.§ 


(1) Az önkormányzat 2015.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza. 


(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.  


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évre tervezett felhalmozási 


kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben 


meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 


megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. 


melléklet szerint határozza meg.   
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(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és 


feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be. 


6.§ 


Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett 


támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. 


melléklet tartalmazza. 


7.§ 


Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 


teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet 


tartalmazza. 


8. § 


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015-2018. évre a gördülő tervezés 


keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és 


felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el. 


9.§ 


A Képviselő-testület tájékoztató jelleggel a költségvetési szervek támogatását a 


11. melléklet, a 2015.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó 


adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz átadásokat 


bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja. 


 


A költségvetési létszámkeret 


10.§ 


A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek 


számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. 


melléklet szerint állapítja meg. 


III. FEJEZET 


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 


11.§ 
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A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 


megváltoztathatóak. 


12.§ 


(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési 


rendelet módosítása. 


 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 


fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 


biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


13.§ 


A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-


módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző 


előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


14.§ 


Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, 


saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit 


külön szabályzat határozza meg. 


15.§ 


A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített 


előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik. 


 


IV. FEJEZET 


Záró rendelkezések 


16.§ 


Ez a rendelet 2015. február 24. napján lép hatályba. 


 


 


 


Macsári József    Dr.Pénzely Erika 


  polgármester              jegyző 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé a 2015. évre vonatkozó Munkatervet. 
 
Kérem, hogy azt meg vitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
… /2015. (II.23.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 2015. évi Munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerűen 
 
 
Szeghalom, 2015. január 14. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. ÉVI  


 
 


MUNKATERVE 
 
 


 
Állandó napirendek: 


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bejelentések 


 
FEBRUÁR HÓNAP: 
 


1. Szeghalom Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 
2. Szociális rendelet elfogadása 
3. Önkormányzat munkatervének elfogadása 
4. A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a 


Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ beszámolója és 2015. évi munkatervének 
elfogadása 


 
MÁRCIUS HÓNAP 
 


1. A 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
2. Tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról 


 
ÁPRILIS HÓNAP 
 


1. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása 
2. A képviselő-testület gazdasági programjának elfogadása (2014-2019.) 


 
MÁJUS HÓNAP 
 


1. Tájékoztató a Rendőrkapitányság tevékenységéről 
2. Tájékoztató a Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről 
3. A Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
4. A 2014-2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, az 


óvodák nyári nyitva tartásának meghatározása 
 


JÚNIUS HÓNAP 
 


1. A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 
tájékoztatója 


2. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója 
3. Pro Urbe díj és Szeghalom Díszpolgára cím adományozása 
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JÚLIUS HÓNAP 
 
Igazgatási szünet 
 
AUGUSZTUS HÓNAP 
 
Ünnepi testületi ülés 
 
SZEPTEMBER HÓNAP 
 


1. Tájékoztató az önkormányzat első félévi költségvetési helyzetéről 
2. Beszámoló a Szeghalmi Intézményműködtető Központ tevékenységéről 
3. Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 


 
 
OKTÓBER HÓNAP 
 


1. Beszámoló a közmunkaprogram alakulásáról 
2. Beszámoló az önkormányzati beruházásokról 


 
 
NOVEMBER HÓNAP 
 


1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 
2. Közmeghallgatás 


 
 
DECEMBER HÓNAP 
 


1. Rendeletmódosítások 
2. Belső ellenőrzési terv elfogadása 


 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Macsári József 
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A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18


A B C
Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma
1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 2015.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1
2.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 2
3.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 2
4.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1
5.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve 2
6.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai 1
7.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1
8.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1
9.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2
10.melléklet 2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1
11.melléklet Költségvetési szervek 2015.évi költségvetéséről és támogatásáról 1
12.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015.évi előirányzata 1
13.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 2015.évi előirányzata 1
14.melléklet 2015-2018 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1
15.melléklet 2015.évi felhalmozási mérleg 1
16.melléklet A 2014.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások 1
17.melléklet Előirányzat felhasználási terv 1







Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(Mérleg)


1.melléklet a ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


1/1.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


A B C
Ssz. Megnevezés Előirányzat


I. Működési bevételek 196 260
II. Közhatalmi bevételek
1. - építményadó 17 000
2. - idegenforgalmi adó 1 400
3. - iparűzési adó 270 000
5.  - gépjárműadó önkormányzatot megillető része 28 000
6.  - egyéb közhatalmi bevételek 2 680
II. Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen 319 080
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása 156 638
2. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 143 606
3. Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám. 506 515
4. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 757
5. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok 0
6. Egyéb működési célú támogatások 295 928
III. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+6) összesen 1 113 444
IV. Működési célú pénzeszközök átvétele 0
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+…+IV.) összesen 1 628 784
V. Felhalmozási bevételek
1. Ingatlan (telek) értékesítése 0
V. Felhalmozási bevételek összesen: 0
VI. Felhalmozási célú támogatások 144 731
VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3 800
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen 148 531


1 777 315
VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 309 901
C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.) 309 901


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 2 087 216


Ssz. Megnevezés Előirányzat


I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 619 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok 146 501
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 422 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 76 244
5. Egyéb működési célú kiadások 410 593
6. Általános tartalék 43 146
I. Működési kiadások (1+…+-6.) összesen: 1 719 194
II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások 106 492
2. Felújítási kiadások 64 905
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 131 625
4. Felhalmozási céltartalék 65 000
II. Felhalmozási kiadások /1+…4./ összesen: 368 022


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+…+III.) 2 087 216


B E V É T E L E K                      ezer Ft-ban


K I A D Á S O K                      ezer Ft-ban


Pénzforgalmi bevételek összesen:







A helyi önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


2.melléklet a ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez
adatok: eFt


1/2.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 0


1 1


1 2


1 3


1 4


1 5


1 6


A B C D E F G H I J K


I. Helyi önkormányzat 72 229 319 000 1 099 736 0 0 144 731 3 300 300 059 1 939 055


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 67 348 319 000 1 068 764 0 0 144 731 2 300 300 059 1 975 908


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 4 881 0 30 972 0 0 0 1 000 0 36 853


II. Polgármesteri Hivatal 4 013 80 13 708 0 0 0 500 2 500 20 801


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 4 013 80 13 708 0 0 0 500 2 500 20 801


III. Intézményműködtető 
Központ


100 318 0 0 0 0 0 0 5 869 106 187


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 100 318 0 0 0 0 0 0 5 869 106 187


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IV. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


18 000 0 0 0 0 0 0 1 473 19 473


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 18 000 0 0 0 0 0 0 1 473 19 473


Intézmény Összesen
Működési célú 
támogatások 


Műk.célú 
pénzeszközök 


átvétele


Felhalmozási 
bevételek


Felh.célú 
támogatások


Felh.célú 
pénzeszközök 


átvétele


Költségvetési 
maradvány 


igénybevétele


Működési 
bevételek


Közhatalmi 
bevételek


ebből


ebből


ebből


Ssz







A helyi önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


2.melléklet a ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez
adatok: eFt


2/2.oldal


1


2


A B C D E F G H I J K


Intézmény Összesen
Működési célú 
támogatások 


Műk.célú 
pénzeszközök 


átvétele


Felhalmozási 
bevételek


Felh.célú 
támogatások


Felh.célú 
pénzeszközök 


átvétele


Költségvetési 
maradvány 


igénybevétele


Működési 
bevételek


Közhatalmi 
bevételekSsz


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26
27


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VI.
Nagy Miklós VK és 
SKMGY 1 700 0 0 0 0 0 0 0 1 700


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 1 550 0 0 0 0 0 0 0 1 550


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 150 0 0 0 0 0 0 0 150


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0


196 260 319 080 1 113 444 0 0 144 731 3 800 309 901 2 087 216


ebből


ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből


ebből







A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


3.melléklet a  ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


adatok: eFt


1/2.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 0


1 1


1 2


1 3


1 4


1 5


1 6


1 7


1 8


1 9


A B C D E F G H I J K L M


I. Helyi önkormányzat 229 662 35 897 144 541 27 822 410 593 93 778 64 905 130 625 43 146 65 000 1 245 969


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 228 284 35 192 114 759 0 22 248 93 778 64 105 127 225 3 573 0 689 164


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 366 27 822 11 800 0 800 0 0 0 40 788


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


1 378 705 29 416 0 376 545 0 0 3 400 39 573 65 000 516 017


II. Polgármesteri Hivatal 161 885 45 378 42 046 48 422 0 2 209 0 1 000 0 0 300 940


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 15 715 4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 20 110


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


146 170 40 983 42 046 48 422 0 2 209 0 1 000 0 0 280 830


III. Intézményműködtető 
Központ


61 386 18 414 186 130 0 0 6 891 0 0 0 0 272 821


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó


61 386 18 414 186 130 0 0 6 891 0 0 0 0 272 821


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IV. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


23 655 6 910 30 101 0 0 3 207 0 0 0 0 63 873


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 23 655 6 910 30 101 0 0 3 207 0 0 0 0 63 873


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde


130 025 36 348 12 633 0 0 307 0 0 0 0 179 313


Ssz. Intézmény


Személyi 
juttatások


M.adói 
járulékok és 
szoc.hj.adó Összesen


Felújítási 
kiadások


Egyéb 
felhalmozási 


célú 
kiadások


Általános 
tartalék


Felhalmozási  
céltartalék


Dologi és 
egyéb folyó 


kiadások


Egyéb működési 
célú kiadások


Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása


Beruházási 
kiadások


ebből


ebből


ebből


ebből







A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


3.melléklet a  ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


adatok: eFt


2/2.oldal


1


2


A B C D E F G H I J K L M


Ssz. Intézmény


Személyi 
juttatások


M.adói 
járulékok és 
szoc.hj.adó Összesen


Felújítási 
kiadások


Egyéb 
felhalmozási 


célú 
kiadások


Általános 
tartalék


Felhalmozási  
céltartalék


Dologi és 
egyéb folyó 


kiadások


Egyéb működési 
célú kiadások


Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása


Beruházási 
kiadások


20


21


22


23


24


25


26
27


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 117 655 32 953 10 013 0 0 294 0 0 0 160 915


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 12 370 3 395 2 620 0 0 13 0 0 0 0 18 398


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VI. Nagy Miklós VK és 
SKMGY


13 250 3 554 7 396 0 0 100 0 0 0 0 24 300


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 8 901 2 367 4 990 0 0 90 0 0 0 0 16 348


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 4 349 1 187 2 406 0 0 10 0 0 0 0 7 952


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


619 863 146 501 422 847 76 244 410 593 106 492 64 905 131 625 43 146 65 000 2 087 216ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből


ebből







Működési és felhalmozási 
bevételek és kiadások mérlege


4.melléklet a  ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


adatok eFt


1/1.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 0


1 1


1 2


1 3


1 4


1 5


1 6


1 7


1 8


1 9


2 0


2 1


2 2


2 3


2 4


2 5


2 6


2 7


A B C D E F G


A. BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Működési bevételek 196 260 1. Személyi juttatások 619 863
2. Közhatalmi bevételek 319 080 2. Munkaadókat terhelő járulékok 146 501
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 113 444 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 422 847
4. Működési célú pénzeszközök átvétele 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 76 244


5. Egyéb működési célú kiadások 410 593
6. Általános tartalék 43 146


ÖSSZESEN: 1 628 784 ÖSSZESEN: 1 719 194


B. BEVÉTELEK KIADÁSOK
1. Felhalmozási bevételek 0 1. Beruházások 106 492
2. Felhalmozási célú támogatások 144 731 2. Felújítások 64 905
3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3 800 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 131 625


4. Felhalmozási céltartalék 65 000


ÖSSZESEN: 148 531 ÖSSZESEN: 368 022


PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: 1 777 315 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN: 2 087 216


C. Finanszírozási bevételek 309 901 Finanszírozási kiadások 0


2 087 216 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 087 216


M Ű K Ö D É S I    C É L Ú   P É N Z F O R G A L M I


F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú   P É N Z F O R G A L M I


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE:


-90 410


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE:


-219 491







Intézményenkénti létszámterv 5.melléklet a  ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


1/2.oldal


1


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


26
27
28
29
30


A B C D E F G H I J K L M


Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Város és községgazdálokdás 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Egészségügyi alapellátás 0 0 0 6 0 6 1 0 1 7 0 7
ÖSSZESEN: 0 0 0 6 0 6 6 0 6 12 0 12


Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Anyakönyv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Igazgatás 24 0 24 0 0 0 19 0 19 43 0 43
Építésügy 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
Adóügyi igazgatás 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ÖSSZESEN: 30 0 30 0 0 0 20 0 20 50 0 50


NMVK és SKMGY 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7


Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Intézményi vagyon működtetése 0 0 0 12 0 12 3 0 3 15 0 15
Építményüzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyermekélelmezés 0 0 0 14 0 14 5 0 5 19 0 19
ÖSSZESEN: 0 0 0 26 0 26 8 0 8 34 0 34


Műv.-, Sport és Szabadidő Központ
Művelődés 0 0 0 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Sport 0 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 3
ÖSSZESEN: 0 0 0 7 0 7 2 0 2 9 0 9


ÖSSZESEN:


Pedagógus


Létszám (fő)


Mt.szerint foglalkoztatott


Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott


Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott


Létszám (fő)Intézmény/feladat


Intézmény/feladat


Közalkalmazott


Köztisztviselő ÖSSZESEN:


ÖSSZESEN:


Köztisztviselő







Intézményenkénti létszámterv 5.melléklet a  ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


2/2.oldal


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46


A B C D E F G H I J K L M


2015.01.01-én


Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde 0 0 0 7 1 8 0 0 0 7 1 8
Óvoda 23 1 24 13 0 13 5 0 5 41 1 42
ÖSSZESEN: 23 1 24 20 1 21 5 0 5 48 2 50
2015.08.01-től


Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde 0 0 0 7 1 8 0 0 0 7 1 8
Óvoda 25 0 25 13 0 13 5 0 5 43 0 43
ÖSSZESEN: 25 0 25 20 1 21 5 0 5 50 1 51
 * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 185,8 fő (átlaglétszám) 
 ~ ebből: 4 órában foglalkoztatott 1,9 fő, 8 órában foglalkoztatott : 183,9 fő


Intézmény/feladat Létszám (fő)
Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott


Intézmény/feladat Létszám (fő)
Mt.szerint foglalkoztatottPedagógus Közalkalmazott ÖSSZESEN:


ÖSSZESEN:







Az önkormányzat kezességvállalásai 6.melléklet a ...../2015.(II.24.)önk.rendelethez


1/1.oldal


1


2


3


4


5


A B C D E F G H I J K


Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 2015-ig 2016 2017 2017 után Összesen:


Kölcsön 
és járulék


előző 
évek


1. 0 0 0 0 0 0


2. 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0Összesen:







Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 7.melléklet a ..../2015.(II.24.)önk.rendelethez


adat: eFt


1/1.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1 0


1 1


A B C


Sorszám Megnevezés Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0
2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0
3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben) 0
4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3 116
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0


Összesen: 3 116







Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai 8.melléklet a ...../2015.(II.24.)önk.rendelethez


1/1.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


A B C D E F G
adat: ezer Ft-ban


Megnevezés 2015. 2016. 2017. Következő 
évek ÖSSZESEN


I. Szolgáltatások


1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati dij) 3 284 3 284


2./ Munka-Med Kft 312 312


3./ Békés Manifest Kft. 900 900


4./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 312 312


5./ VeszterKert Kft.(Zöldterület gondozás) - 2016.05.31-ig 12 424 5 177 0 0 17 601


6./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka 844 844 844 844 3 376


7./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás 25 25


8./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete 127 127 127 127 508


9./ Derivál Bt. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység 1 112 25


10./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 66 66


11./ Konica Minolta Magyarország Kft. 1 756 1 756 1 756 0 5 268


II. Támogatások, átadott pénzeszközök


1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása 11 500 11 500


ÖSSZESEN: 32 663 7 904 2 727 971 44 265


tárgyévi költségvetés alapján


éves fogy.árindex-szel növelt összeg


megállapodás szerint


igénybejelentés szerint


megállapodás szerint


éves fogy.árindex-szel növelt összeg


határozatlan idejű


határozatlan idejű







1/2.oldal


1


4


5
6
7
8
9


10
11
12
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14
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17
18
19
20
21
22
23


2425
26
27
28
29
30
31
32
33
3435
36
37
38
39
40
41
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45
46
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50
51
52
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56
57
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60
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A B C D E
                                                     9. melléklet a .../2015.(II.24.)önk.rendelethez 


EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2015. 2016. 2016.után Összesen
Saját forrás 0


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás 1 191 565 1 191 565
Társfinanszírozás 297 891 297 891
Hitel
Egyéb forrás


Források összesen: 1 489 456 1 489 456


Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016.után Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések 0
Szolgáltatások igénybe vétele 0
Adminisztratív költségek
Összesen: 0 0


EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2015. 2016. 2016.után Összesen
Saját forrás 0


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás 65 063 65 063
Társfinanszírozás 11 040 11 040
Hitel
Egyéb forrás


Források összesen: 76 103 76 103


Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016.után Összesen
Személyi jellegű 0
Beruházások, beszerzések 0
Szolgáltatások igénybe vétele 0
Adminisztratív költségek
Összesen: 0 0


EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2015. 2016. 2016.után Összesen
Saját forrás 0


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás 12 813 388 12 813 388
Társfinanszírozás 3 203 347 3 203 347
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen: 16 016 735 0 16 016 735


Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016.után Összesen
Személyi jellegű 0
Beruházások, beszerzések 0
Szolgáltatások igénybe vétele 0
Adminisztratív költségek
Összesen: 0 0


Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  (pénzforgalmi szemléletben)


LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés


Adatok forintban!


Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
7374
75
76
77
78
79
80


A B C D E


EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2015. 2016. 2016.után Összesen
Saját forrás 0


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás 108 141 028 108 141 028
Társfinanszírozás 19 083 711 19 083 711
Hitel
Egyéb forrás


Források összesen: 127 224 739 0 127 224 739


Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016.után Összesen
Személyi jellegű 0
Beruházások, beszerzések 114 502 265 114 502 265
Szolgáltatások igénybe vétele 12 722 474 12 722 474
Adminisztratív költségek
Összesen: 127 224 739 0 127 224 739


Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-
2012-009







10.melléklet a .../2015.(II.24.)önk.rendelethez


1/1.oldal


1
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3
4
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6
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8
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14
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20
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26
27
28
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30
31
32
33


A B C D E F G


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék
Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 800
Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 5 000
Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 5 000
Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr. 10 000
Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása 5 000
Helyi önkormányzat Szab.tér 5/1.bérlakás felújítása 23 300
Helyi önkormányzat Járdaépítés 4 000
Helyi önkormányzat Érmellék - sárrázók építése 900
Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 900
Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 2 209
Helyi önkormányzat Közművesítés-Érmellék 62 000
Helyi önkormányzat Labdarúgó pálya építés 25 861
Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 117
Helyi önkormányzat Várhelyi tábor felújítása 1 500
Helyi önkormányzat Farkasfok - útfelújítás 9 800
Helyi önkormányzat Szivattyútelepek felújítása 1 200
Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 1 905
Helyi önkormányzat Dózsa úti iskola - ablakcsere 1 400
Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 400
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése 307
Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 100
Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 3 207
Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése 6 891
Helyi önkormányzat Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. 127 225
Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 4 000
Helyi önkormányzat Céltartalék 65 000


106 492 64 905 127 625 4 000 65 000


* Bruttó értékben


2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)
Kiadások megoszlása


Összesen:
Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 368 022
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adat: ezer Ft-ban


Ssz. Intézmény Kiadások


Bevételek, 
központi 


támogatás 
nélkül


 Bevétel 
aránya a 


kiadásokhoz
% 


Többlet/hiány


Központi 
támogatásból % Önkorm. 


kiegészítésből %


1. Polgármesteri Hivatal 300 940 20 801 6,91         -280 139 132 510 47,3 147 629 52,7


2. Intézményműködtető Központ 272 821 106 187 38,92       -166 634 98 134 58,89 68 500 41,11


3. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 63 873 19 473 30,49       -44 400 5 379 12,11 39 021 87,89


4. Napköziotthonos Óvoda  és Bölcsőde 179 313 0 -           -179 313 154 476 86,15 24 837 13,85


5. NMVK és SKMGY 24 300 1 700 7,00         -22 600 5 378 23,8 17 222 76,2


ÖSSZESEN: 841 247 148 161 17,61       693 086 395 876 57,1 297 210 42,88


A költségvetési szervek 2015.évi támogatása


Intézményfinanszírozás
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Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész
(fő) (Ft) (hónap)


1. Aktív korúak ellátása
 - Rendszeres szociális segély (fogl.ment.) 16 25 000 Ft 2 800 000 Ft 80 000 Ft 720 000 Ft
 - Rendszeres szociális segély (55.év felett) 19 26 000 Ft 2 988 000 Ft 98 800 Ft 889 200 Ft
 - Rendszeres szociális segély (eg.kár.) 7 22 000 Ft 2 308 000 Ft 30 800 Ft 277 200 Ft


2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 330 22 800 Ft 2 15 048 000 Ft 3 009 600 Ft 12 038 400 Ft
3. Lakásfenntartási támogatás


2014. évi fajl. összeggel 410 5 000 Ft 11 22 550 000 Ft 2 255 000 Ft 20 295 000 Ft
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) 680 5 800 Ft 2 7 888 000 Ft 0 Ft 7 888 000 Ft
5. Óvodáztatási támogatás 20 15 000 Ft 2 600 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft
7. Önkormányzati segélyek 23 000 000 Ft 23 000 000 Ft 0 Ft
8. Köztemetés 6 137 000 Ft 822 000 Ft 822 000 Ft 0 Ft
9. Közgyógyellátás (méltányosság) 8 30 000 Ft 1 240 000 Ft 240 000 Ft 0 Ft
10. Bursa Hungarica 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft
11. Nyugdíjas és tanuló bérlet 600 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft
12. Idősek támogatása (karácsonyi segély) 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft


Összesen: 76 244 000 Ft 33 536 200 Ft 42 707 800 Ft


13. Újszülöttek támogatása* 20 15 000 Ft 1 300 000 Ft 300 000 Ft 0


MINDÖSSZESEN: 76 544 000 Ft 33 836 200 Ft 42 707 800 Ft


* átadott pénzeszközök között szerepel


Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzata
Nyugdíjminimum 2015.01.01-től: 28.500 Ft







Támogatások, átadott pénzeszközök 
2015.évi előirányzata
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Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás


I. 1. Kulturális és sporttámogatás 10 000
2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 402
3. DAREH-nak 616
4. Többcélú Társulásnak - működési hj. 2 170
5. Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj 584
6. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH 373 791 373 791
7. Újszülöttek támogatása 300
8. Polgárőrség támogatása 500
9. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000
10. Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció 21 230


I. Egyéb működési célú kiadás 410 593
II. 1. Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./ 127 225 127 225


2. Diplomások letelepedési támogatása 400
Helyi támogatás 3 000
Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 1 000


II. Egyéb felhalmozási célú kiadás 131 625


542 218 501 016MINDÖSSZESEN :
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2015 2016 2017 2018


Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, 
értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 1 515 340 520 000 520 000 520 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 0 0 0 0
Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 817 516 818 000 890 000 891 000
Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel 4 295 928 285 000 136 000 137 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 5 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitel 6 0 0 0 0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 7 0 0 0 0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 90 410 52 000 67 000 66 500
Működési célú bevételek összesen (01+…+08) 9 1 719 194 1 675 000 1 613 000 1 614 500
Személyi juttatások 10 619 863 610 000 478 000 478 500
Munkaadókat terhelő járulékok 11 146 501 144 000 128 500 129 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, 
immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 12 422 847 425 000 426 000 428 000
Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás 13 410 593 396 000 396 000 397 000
Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása 14 76 244 75 000 164 500 165 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 15 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16 0 0 0 0
Rövid lejáratú hitel kamata 17 0 0 0 0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18 0 0 0 0
Tartalékok 19 43 146 25 000 20 000 17 000
Működési célú kiadások összesen (10+…+19) 20 1 719 194 1 675 000 1 613 000 1 614 500


Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 0 0 0 0
Fejlesztési célú támogatások 22 144 731 50 000 50 000 40 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 3 800 4 000 4 000 3 000
Felhalmozási áfa visszatérülése 24 0 0 0 0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 25 0 0 0 0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 0 0 0 0
Hosszú lejáratú hitel 27 0 0 0 0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28 0 0 0 0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29 219 491 93 000 70 000 65 200
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) 30 368 022 147 000 124 000 108 200
Beruházási kiadások (áfával együtt) 31 106 492 80 000 55 000 46 200
Felújítási kiadások (áfával együtt) 32 64 905 25 000 42 000 35 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés 33 0 0 0 0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 34 127 625 2 000 2 000 2 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 35 4 000 5 000 5 000 5 000
Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése 36 0 0 0 0
Hosszú lejáratú hitel kamata 37 0 0 0 0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 38 0 0 0 0
Tartalékok 39 65 000 35 000 20 000 20 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) 40 368 022 147 000 124 000 108 200
Önkormányzat bevételei összesen (09+30) 41 2 087 216 1 822 000 1 737 000 1 722 700
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 42 2 087 216 1 822 000 1 737 000 1 722 700


I. Működési bevételek és kiadások


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg


Megnevezés Ssz.
adatok ezer Ft-ban


ÉVEK
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                                                                           adat: eFt-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Ingatlanértékesítés 0 1. Érmellék - közművesítés 62 000
2. Felhalmozási célú támogatások 144 731 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 2 209
3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3 800 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata 900


4. Erdőfelújítás 800
5. Labdarúgó pálya építése 25 861
6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria) 5 000
7. Játszóterek felújítása 0
8. Szennyvízrendszer rekonstrukció 15 000
9. Járdaépítés/felújítás 4 000
10. Érmellék - sárrázók építése 900
11. Felhalmozási céltartalék 65 000


 12. Szabadság tér 5/1. bérlakás felújítása 23 300
 13. Dózsa úti iskola -ablakcsere 1 400


14. Farkasfok -  útfelújítás 9 800
15. Várhelyi tábor felújítása 1 500
16. Gyepmesteri telep korszerűsítése 1 905
17. Szivattyútelepek felújítása 1 200
18. Önkormányzati lakások felújítása 5 000
19. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 117
20. Óvoda - eszközök beszerzése 307
21. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 100
22. MKP - eszközök beszerzése 3 207
23. IMK - eszközök beszerzése 6 891
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások


- helyi támogatás 3 000
- munkáltatói támogatás (PMH) 1 000


25. Pénzeszköz átadás 
- diplomások letelepedési támogatása 400
 - Ivóvízminőség javító program 127 225


ÖSSZESEN: 148 531 ÖSSZESEN: 368 022


2015. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG
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Összeg
száma megnevezése Ft


1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 124 621 800
2. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** 3 445 505
3. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** 0
4. I.1.d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása *** 0
5. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása*** 0
6. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 128 067 305


Beszámítás összege 75 403 725


7. II.1
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása**** 125 732 300


8. II.2. Óvodaműködtetési támogatás**** 17 873 333
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 143 605 633


9. III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *
10.  - rendszeres szociális segély*** 1 886 400
11.  - lakásfenntartási támogatás*** 20 295 000
12.  - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** 12 038 400
13.  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ** 7 888 000
14.  - óvodáztatási támogatás*** 600 000
15. III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** 28 570 710
16. III.3.a Családsegítés # 28 228 815
17. III.3.b Gyermekjóléti központ működtetése # 24 446 115
18. III.3.c Szociális étkeztetés # 17 050 880
19. III.3.d Házi segítségnyújtás # 60 131 500
20. III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 2 500 000
21. III.3.f Időskorúak nappali ellátása # 60 920 100
22. III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 19 800 000
23. III.3.h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 3 100 000
24. III.3.ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** 10 870 200
25. III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # 112 059 720
26. III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás # 34 454 000
27. III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 31 416 000
28. III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 66 717 830


29. III.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 542 973 670


30. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásaˇˇ 10 757 040


31. IV.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS  FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 10 757 040


32.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 
ÖSSESEN (5+10+21+23+24+25.sorok) 825 403 648


* kiadásoktól függő támogatás
** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 132 509 800
*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 66 836 015


JOGCÍM
Ssz.


A 2014.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások


INFO SOR
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**** Óvodánál figyelembe vett támogatás 154 475 833
***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 98 133 830
ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás 10 757 040
# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 362 691 130
Összesen: 825 403 648


11.mellékletnél
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I. Működési bevételek 196 260 16 500 16 000 16 200 16 400 16 800 16 200 16 000 16 000 16 200 16 400 16 500 17 060
II. Közhatalmi bevételek 319 080 190 190 142 750 190 190 175 175 182 142 750 79 62 32 147


III.


Működési célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülről 1 113 444 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787 92 787


IV.
Működési célú 
pénzeszközök 
átvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


V. Felhalmozási 
bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VI. Felhalmozási célú 
támogatások 144 731 0 0 0 14 318 0 0 0 127 225 0 0 2 100 1 088


VII.
Felhalmozási célú 
pénzeszközök 
átvétele 3 800 320 320 315 320 315 315 315 320 320 325 315 300


VIII.
Előző évi 
költségvetési 
maradvány igénybev. 309 901 309 901


2 087 216 419 698 109 297 252 052 124 015 110 092 109 477 109 277 236 514 252 057 109 591 111 764 143 382
I. Személyi kiadások 619 863 49 000 49 000 49 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 52 000 49 863


II. Munkaadót terhelő 
járulékok 146 501 11 584 11 584 11 584 12 529 12 529 12 529 12 529 12 529 12 529 12 529 12 293 11 753


III. Dologi és egyéb folyó 
kiadások 422 847 42 250 42 250 42 500 38 562 35 258 29 559 25 547 29 000 30 000 30 488 38 333 39 100


IV. Ellátottak p.beli jutt. 76 244 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 6 082 9 342


V. Egyéb működési célú 
kiadások 410 593 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 216 34 217


VI. Beruházási kiadások 106 492 0 0 0 0 15 000 14 459 17 000 18 000 15 000 10 067 13 806 3 160
VII. Felújítási kiadások 64 905 0 0 0 0 2 800 1 265 21 440 16 500 6 000 16 900 0 0


VIII. Egyéb felhalmozási 
célú kiadások 131 625 0 0 0 100 1 000 2 000 1 000 127 225 100 100 100 0


IX. Tartalékok 108 146 0 0 0 0 0 33 146 0 0 65 000 0 0 10 000
2 087 216 143 132 143 132 143 382 144 489 159 885 186 256 170 814 296 552 221 927 163 382 156 830 157 435KIADÁSOK MINDÖ.:


November DecemberSsz.


BEVÉTELEK MINDÖ.:


Július Augusztus Szeptember OktóberMárcius Április Május JúniusMEGNEVEZÉS Eredeti ei. Január Február





		Tartalomjegyzék

		1.mell.

		2.mell.

		3.mell.

		4.mell.

		5.mell.

		6.mell.

		7.mell.

		8.mell.

		9.mell.

		10.mell.

		11.mell.

		12.mell.

		13.mell.

		14.mell.

		15.mell.

		16.mell.

		17.mell.






________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611   Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: hivatal@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 2015.február 23-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Eleget téve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 29/A. §-ának, mely szerint  
„ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg  
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és  
b) 


 


a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét”  


az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
 
…../2015.(II…...)sz. Ökt.határozat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV.tv. 29. A. §-ában foglaltaknak eleget téve, jelen előterjesztés 1.számú mellékletében 
részletezettek szerint fogadja el a középtávra szóló saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Macsári József polgármester 
 
 
 
Szeghalom, 2015. február 5. 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 
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1.melléklet a …/2015.(II….) Ökt.számú határozathoz 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 
középtávra szóló saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 


kötelezettségeinek várható összege 
2016-2018.években 


 
adatok: eFt 
Bevétel megnevezése ÉVEK 
 2016 2017 2018 
Helyi adó, települési adó 240.000 240.000 240.000 
Vagyon, vagyon értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 


 
19.000 


 
19.000 


 
19.000 


Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 


 
0 


 
0 


 
0 


Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2.000 2.000 2.000 
Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 


 
0 


 
0 


 
0 


Saját bevételek mindösszesen: 261.000 261.000 261.000 
 
Fizetési kötelezettség megnevezése ÉVEK 
 2016 2017 2018 
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön és annak 
tőketartozása 


 
0 


 
0 


 
0 


A visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő 
megkötése a visszavásárlásig, és a 
kikötött visszavásárlási ár 


 
0 


 
0 


 
0 


Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
(pl.kötvény) forgalomba hozatala 


 
0 


 
0 


 
0 


Váltó kibocsátása 0 0 0 
Pénzügyi lízing 0 0 0 
Szerződésben kapott, legalább 365 nap 
időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés és a még ki nem fizetett 
ellenérték 


0 0 0 


Hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként elhelyezett 
fedezeti betétek és azok összege 


 
0 


 
0 


 
0 


Fizetési kötelezettségek 
mindösszesen: 


 
0 


 
0 


 
0 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/1998.(XII.21.) Ökt. sz. határozatában a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 1999. január 1-től 4.000.- Ft./m2/év + ÁFA 
összegben határozta meg. 
Ez az összeg azóta sem változott. 
A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén javasolta a bérleti díj összegének felülvizsgálatát, illetve 
annak emelését. 
 
Helyi viszonylatban az üzlethelyiségek bérleti díja igen változó. Ismereteink szerint 500.- Ft. + 
ÁFA/m2/hó díjtól, egészen 1.500.- Ft. + ÁFA/m2/hó bérleti díj fizetése is lehetséges. 
 
Jelenleg érvényes testületi határozat szerint az önkormányzati helyiségek bérleténél fizetendő 
összeg m2-enként 333.- Ft. + ÁFA/hó. Ez jóval alacsonyabb a helyben alkalmazott piaci bérleti 
díjnál. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2015. 
április 1-től 700.- Ft. + ÁFA/m2/hó összegben határozza meg. 
 
A jelenleg 4.000.- Ft. + ÁFA/m2/év bérleti díjat fizető bérlők esetében az emelt bérleti díj 
alkalmazásával a bérleti szerződést módosítani kell. 
 


 
HATÁROZATI JAVASLAT: 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díját 2015. április 1-től 700.- Ft. + ÁFA/m2/hó összegben állapítja meg. 
A jelenleg 4.000.- Ft. + ÁFA/m2/év bérleti díjat fizető bérlők esetében az emelt bérleti díj 
alkalmazásával a bérleti szerződést módosítani kell. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


Szeghalom, 2015. február 10. 
 
 
 
          Macsári József 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére  
 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi 
közművelődésről 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden év január 31-ig be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak 
éves munkatervüket. A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév 
programját. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ munkatervének 
megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ fenntartója az 
intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2015. február 10.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Hajdu Helga 
 
 
 
 
 


Macsári József  







1 
 


Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
5520 Szeghalom, Tildy u. 30., Pf.: 30. 


Tel./Fax: 66/371-542, Tel.: 66/371-543, szeghalmikultura@upcmail.hu 


Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 3. 


 


 


 
 
 


Ikt. sz.: 20/2015. 
Hiv. sz.: 166/2015.       Tárgy: Munkaterv 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
5520 SZEGHALOM, Szabadság tér 4-8. 
 
MACSÁRI JÓZSEF polgármester úr részére 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
Mellékelten benyújtom a Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ 2015. évre szóló 
Munkatervét. 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2015. február 6. 
 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
        Nagyné Hajdu Erzsébet 
                       igazgató 
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MUNKATERV 
 


2015. 
 
 
 


 MŰVELŐDÉSI, SPORT- ÉS SZABADIDŐ 
KÖZPONT 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet igazgató 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 


2014. ÉV ÉRTÉKELÉSE 
 


1. Bevezető 


2. Tartalmi tevékenység, szakmai munka 


2.1. A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ  


2.1.1. TÁMOP pályázat 


2.1.2. Ambrus Mozgó 


2.1.3. Várhelyi Tábor 


2.1.4. Városi Sportcsarnok és Sporttelep 


3. Média 


4. Személyi feltételek 


5. Együttműködés és kapcsolattartás: 


6. Rendezvények 


6. 1. Rendezvények 2014. januártól-decemberig: 


7. Csoportok, klubok, foglalkozások 


8. Gazdálkodás 


 
TERVEK 2015. ÉVRE 
 
1. Állagmegóvás, tárgyi feltételek javítása 


2. Média 


3. Rendezvények 


3. 1. Rendezvényeink a 2015-ös évre: 


4. Összegzés 
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2014. ÉV ÉRTÉKELÉSE 
 
 
1. Bevezető 
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ a Képviselő-testület által elfogadott Alapító 
okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, egyéb kötelező szabályzatokkal, munkaköri 
leírásokkal rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Négy 
szakfeladatot ellátó intézmény: Művelődési Központ, Ambrus Mozgó, Városi Sportcsarnok és 
Sporttelep, Várhelyi Tábor. A Képviselő-testület által elfogadott éves munkaterv alapján 
szervezi tevékenységét. A könyvelési, beszámoló-készítési tevékenységet Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el. 
 
Intézményünk, mint Szeghalom Város Önkormányzatának kulturális és sport intézménye, a 
közösségi élet egyik fontos színtere, ezáltal hozzátartozik a város lakóközösségének 
mindennapi életéhez. 
 
Szolgáltatásainkkal próbálunk esélyt teremteni a helyi lakosság részére a tanuláshoz, 
egészségük megőrzéséhez, illetve a kulturált szabadidő eltöltéséhez, szórakozáshoz. 
 
Lehetőségeinkhez mérten igyekezünk rugalmasak lenni, feltérképezni az új és még újabb 
lehetőségeket, igényeket, megtalálni a kielégítésükhöz szükséges módokat. 
 
2. Tartalmi tevékenység, szakmai munka 
 
2.1. A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ  
 
Az internet labort 2011-ben szerelték fel új gépekkel. A következő években a gépek felújítása 
szükségessé válik. Többnyire a hátrányos helyzetben élő gyermekek használják, így az 
internetlabornak esélyegyenlőségi szerepe is van. A gépek használata ingyenes. 
 
2.1.1. TÁMOP pályázat 
 
2013-tól pályázat útján a gyermekek nevelésében az általános iskolával és az óvodával 
párhuzamosan a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ is feladatot vállal. Nyertes 
pályázat a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0427, „A Szeghalmi Művelődési Központ részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címet viselő projekt, melyet 2013. szeptember 
1–2014. október 31. közötti időszakban kellett lebonyolítani, az elnyert támogatás összege: 
25 millió forint. 
 
A projekt az alábbi intézmények együttműködésében valósult meg: 
1. Körösladányi ÁMK Zöldág Tagóvoda Körösladány 
2. Tildy Zoltán Ált. Isk. Tildy úti telephely 
3. Tildy Zoltán Ált. Isk. Dózsa úti telephely 
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4. Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde telephelyeivel 
5. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Szeghalom 
6. Bucsai Általános Iskola Kertészszigeti Tagóvoda  
 
A projekt az alábbi tevékenységeket biztosítja a gyermekek számára: heti szakkörök, havi 
szakkörök, tehetséggondozás, vetélkedők, versenyek, témanapok, témahetek. A programok 
az alábbi kompetenciák, ismeretek és tulajdonságok fejlesztését, illetve bővítését célozzák 
meg: személyiségfejlesztés, beszédtechnika, manuális és motorikus képességek, természeti 
ismeretek, környezettudatosság, improvizációs képességek, színjátszás, önkifejezés, 
kézügyesség, gazdálkodás-kertészet, hagyományőrzés, népi ismeretek, báb- és dráma 
ismeretek.  
 
Intézményünk a legszélesebb körben kapcsolódott be a partnerintézmények formális 
oktatásába. Hosszú távú együttműködést alakítottunk ki, amely egyébként is pályázati 
előírás. A tevékenységek teljes egészében megvalósultak az alábbiak szerint: 
 
Heti szakkörök:  
1. Beszédtechnika, dráma szakkör a körösladányi óvodában: 24 héten keresztül a gyermekek 
megtanultak egymáshoz alkalmazkodni, együtt dolgozni, együttműködni társaikkal. Fejlődött 
csoporttudatuk, képzeletük, gondolkodásuk. Az elsajátított ismereteket a mesék 
feldolgozásánál, előadásánál a gyakorlatban is alkalmazták.  
2. Táltoskéz szakkör a kertészszigeti óvodában: A hagyományos technikák felelevenítésével 
közelebbi és szorosabb kapcsolatot alakítottak ki falusias környezetükkel.  
3. Hagyományőrző szakkör a Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében  
4. Irodalmi szakkör a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában  
5. Ügyes kezek szakkör a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában: Kialakult a gyermekek 
tiszta környezet iránti igénye, fejlődött esztétikai érzékük, ízlésük, felelősségtudatuk, 
gazdagodott érzelemviláguk.  
6. Kiskertész szakkör a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában 
 
Havi szakkörök:  
1. Játszóház szakkör a körösladányi óvodában: A 10 hónap alatt 20 foglalkozást tartottak. A 
tárgyak, díszek elkészítésével fejlődött a gyermekek anyagismerete, kreativitása, 
képzelőereje.  
2. Báb- és dráma szakkör a Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében: A szakkör 
célja megvalósult: a beszédkészség-fejlesztő és anyanyelvi játékgyűjtemény feladatait 
megvalósítva beépítették azt az óvodai csoportok nevelési tervébe. Meséken keresztül 
gyakorolták a helyes hangszínt, hanglejtést.   
3. Hónapsoroló a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában: A 12 hónap alatt az adott 
hónaphoz tartozó jeles napokon keresztül megismerték a gyermekek a helyi és magyar 
népszokásokat, hagyományokat. Fejlődött kreativitásuk, szépérzékük, bővült ismeretük 
nemzetünk szokásairól, hagyományairól.  
4. Meseszakkör a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában 
 
Tehetséggondozás a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskolában: 1. 5-6. évfolyam: A 20 
foglalkozás alkalmával fejlődött a gyermekek mondatalkotási képessége, helyesírási 
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képessége. Gyakorolták a helyes, pontos nyelvhasználatot, a szabályok alkalmazását. 2. 7-8. 
évfolyam: Fejlődött a gyermekek mondatalkotási képessége, vita- és kommunikációs 
készsége. Gyakorolták a helyes, pontos nyelvhasználatot, a szabályok alkalmazását. 
 
IV. Vetélkedők, versenyek:  
1. Területi Imprócska: 2013. november 25-én az általános iskolában Szeghalmon. Különböző 
feladatokat kellett elvégezni a gyermekeknek. Fejlődött kommunikációs képességük, 
mozgásuk. 2. Megyei Imprócska; 3. József Attila Szavalóverseny; 4. Etűdverseny 
 
Témanapok, témahetek:  
1. Barátunk a természet 
2. Állatok világnapja: A 4 nap programja megvalósult. Voltak Szegeden a Vadasparkban; 
kerékpáros túrán Körösladány határában; Gyulán. A 4. napon játékos délelőttöt tartottak.  
3. Erdei óvoda  
4. Környezetismereti tábor: A gyerekekkel kirándultak a tábort körbe ölelő erdőben, 
növényeket gyűjtöttek, megfigyelték a madarakat.  
5. Tök jó nap 
6. Anyanyelvi témahét – ősz 
7. Anyanyelvi témahét – tavasz 
8. Színjáték és dráma tábor 
9. Erdő tábor: Öt napot töltöttek Gyulán a Városerdőben.  
 
A vásárolt kisértékű tárgyi eszközök, mint néptáncruhák, néptánccipők, szótárak, irodalmi 
szakkönyvek, bábok használatra az intézményeknél maradnak, segítve ezzel a további 
szakmai munkát.  
 
A programok megvalósulásával fejlődött a gyermekek személyisége, beszéde, 
kézügyességük, és improvizációs képességük. Továbbá fejlődtek az önkifejezés, 
önmegvalósítás terén is. Bővült ismeretük a természetről, a kertészkedésről, 
hagyományokról. Tudatosabbá váltak a környezetükkel szemben. Nyitottabbá váltak az 
ismeretek megszerzésére, befogadására. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy 
a megszerzett ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni tudják a diákok. Hiszen nem csak 
elméleti tudás megszerzése volt a cél. 
 
A fent felsorolt és immáron befejeződött programok az összes érintett körében rendkívül 
népszerűek voltak. Jól eső érzéssel nyugtázzuk, hogy nemcsak az említett diákok és 
pedagógusok körére érvényes ez, hanem a települések lakosai számára is örvendetes volt a 
projekt. Az iskolák és egyáltalán az oktatás alulfinanszírozott, de a projekt ezt feledtette erre 
a rövid időre.  
 
2.1.2. Ambrus Mozgó 
 
A történelmi múltra visszatekintő mozink az idén jubileumi évbe lépett. Ambrus Imre és 
felesége, Nagy Krisztina 1924-ben építette az Ambrus Mozgót. 1925-ben vetítették az első 
filmet, az Ambrus Mozgó az idén 90 éves. Műszaki felszereltségében nem felel meg az előírt 
korszerű technikai feltételeknek, jelenleg csak laptopról és blu-ray HD projektorral tudjuk a 
vetítést megoldani, heti egy alkalommal, pénteken. Az iskola- és ovimozi a tanévben kéthavi 
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rendszerességgel működött eddig. A mozielőadások, filmek népszerűsítésére közösségi 
oldalt használunk, az információkat folyamatosan frissítjük. 
 
2014-ben iskola- és ovimozi előadáson 9 alkalommal 800 fő, míg a péntek esti vetítések 61 
előadásán 465 fő vett részt, a moziból származó bevétel 460.900 Ft. volt. A decemberi 
szünidei program idején 80 gyermek látogatott el a moziba. 
 
2.1.3. Várhelyi Tábor 
 
A Várhelyi Tábor népszerű, vannak visszatérő táborozók is. Az oktatási intézmények erdei 
iskolát, óvodát, vállalkozások családi napot szerveznek a táborban. Voltak edzőtáborok, 
vallási táborok, családi rendezvények is. Az edzőtáborok lakói a tábor mellett a 
Sportcsarnokot is használják edzéseik megtartására. A tábor egyre népszerűbb a vadászok 
körében is. 
 
A tábor rendelkezik labdarúgó pályával, strandröplabda pályával, streetball pályával. 
Nyitva tartása május 1-től szeptember 30-ig tart. Egyre nagyobb az igény az egész évi nyitva 
tartásra. Az igények koordinálását 1 fő szervező-koordinátor, a gondnoki-karbantartói 
feladatokat 1 fő MT. szerint foglalkoztatott 1-2 fő közfoglalkoztatott segítségével látja el.  
 
Vendégeket fogadtunk a megye több általános iskolájából, intézményéből. A 2014-es évben 
1.663.851 Ft. szálláshely-bevételt, ebből 58.500 Ft. IFA bevételt ért el az intézményegység.  
 
2014-ben a tábor felújítása folytatódott, köszönhető annak, hogy az Önkormányzat „Várhelyi 
Ifjúsági Tábor fejlesztése, korszerűsítése” című pályázatával a turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 16.016.735 Ft. vissza nem 
térítendő támogatást nyert. A pályázat magában foglalja a nevelői épület felújítását: 3 db 
kétágyas szoba kialakítását, a tábor villamos energia ellátásának kiváltását napenergiával, 
fedett kerti ülők telepítését, kajaktároló, kerékpártároló építését, kerékpárok (10 db), 
kajakok (3 db) és kenuk (5 db) beszerzését.  
 
A főépület fűtésrendszerének téliesítése az önkormányzatnak köszönhetően megtörtént, így 
a főépületben télen is tudunk max. 48 főt fogadni, a külön álló kis épületben további 6 főt. 
Továbbá megoldódott az áram lekötése a látogatók által felállított sátrakhoz, lakókocsikhoz. 
A futballpályát körbe vevő régi villanyoszlopokat kicserélték kandeláberekre és földkábeleket 
fektettek le. A napelemrendszer bekötése az E-on rendszerébe folyamatban van. 
 
2.1.4. Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
 
A Városi Sportcsarnok és Sporttelep alapfeladata Szeghalom minőségi verseny-, diák- és 
szabadidősportjának biztosítása. Kihasználtsága egész évben folyamatos, népszerűsége 
töretlen a civil szervezetek és a lakosság körében. Minden nap 7.00 órától 21.00 óráig, 
hétfőn és csütörtökön 21.30-ig tart nyitva. 
  
A 2014-es évben is legfontosabb feladatunk a versenysport edzéseihez a hely biztosítása 
volt. A két egyesülettel (futball és kézilabda) a felmerülő igények növekedése miatt a kezdeti 
vita után közösen megegyeztünk a terem használatában a téli időszakra. A Tenisz Egyesület 
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tagjai is igénybe veszik a téli hónapokban. A Sportcsarnokban a fennmaradó esti órákban 
19.30-tól 21.00 illetve 21.30 óráig biztosítjuk az időt a város lakói számára amatőr 
sportolásra.  
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatása civil szervezetek részére biztosítja, hogy 
a sportegyesületek, az amatőr sportolók igénybe vehessék a csarnokot. A Tankerület 
megállapodás alapján, bérleti díj ellenében használja a testnevelési órák megtartására. 
November 16. óta zajlik 10 csapat részvételével a Városi Kispályás Labdarúgó bajnokság. A 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola szalagavató ünnepségét évek óta 
a Sportcsarnokban tartja. Vannak záró bemutatók, kosárlabda torna, a Csaba-Metál Zrt. 
valamint a Megyei Munkaügyi Központ sportnapot tartott a Csarnokban. 
 
Az intézményegység teljes területén a feladatokat három munkatárs látja el: takarítás, 
fűnyírás a két futballpálya területén, locsolás, karbantartás. A feladatok ellátásában 
segítséget jelentenek az Önkormányzat által hozzánk rendelt közmunkások is. A 
rendezvények, meccsek zavartalan lebonyolításához fontos szerepet játszanak a polgárőrök.  
 
Fontos az épületek állagmegóvása. A közmunkaprogramnak és a fenntartó segítségének 
köszönhetően kifestették a folyosókat, a nyugdíjas termet, a vezetői irodát, kijavították a 
felvizesedéseket, a leütődéseket a Művelődési Központban. A Várhelyi Táborban lefestették 
a faház oldalát, a korlátokat, a Sportcsarnoknál a lépcső korlátját és a kerékpártárolókat. Az 
átadás óta problémát okoznak a beázások, repedések, melyeken folyamatosan próbálunk 
enyhíteni, de megszüntetni nem tudjuk.  A régi épületen elvégezték az ablakcsere utáni 
javító munkálatokat, a festést. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája segítségével 
felújításra került a Sportcsarnok oldalsó bejáratánál az ajtó. 
 
3. Média 
 
Munkánkról elsősorban a helyi Sárrét TV számol be. Minden rendezvényünkön megjelennek, 
azokról felvételt készítenek. Készül az intézmény honlapja, a grafikusi munkálatok 
elkészültek, az informatikus most állítja össze a tervek alapján (www.szeghalmikultura.hu). 
Az intézmény logója elkészült. Facebook oldalunk megújult, 2.800 ismerősünk van. Sokan 
innen értesülnek a várható eseményekről. Az érdeklődők email-adatbázisa egyre bővül, havi 
programjainkat, a soron következő rendezvényeket ezen a csatornán is hirdetjük. A 
Szuperinfó ingyen megjelenteti plakátjainkat, ezzel szponzorálja a helyi rendezvényeket. 
 
4. Személyi feltételek 
 
Az intézmény jelenleg 9 fővel látja el feladatait: 2 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakalkalmazott, 1 fő ügyviteli alkalmazott, aki szintén rendelkezik főiskolai 
diplomával, valamint ő a Mozi szakfeladat felelőse és a Várhelyi Tábor koordinátora is, 1 fő 
gazdasági ügyintéző, 3 fő takarító, 2 fő gondnok. Amikor van rá lehetőség, kapunk közmunka 
programban alkalmazott dolgozókat a Sportcsarnokhoz, egy fő a Művelődési Központnál lát 
el takarítói feladatokat, egy-két fő Várhelyen segít a gondnoknak. 
 
A kulturális közfoglalkoztatás keretében 2014. április 30-ig 2 fő, 2014. szeptember 1-től 1 fő 
segíti a művelődési központ munkáját.  
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5. Együttműködés és kapcsolattartás: 
 
Intézményünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, együttműködésre. Az intézmény 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen a más intézményekkel, szervezetekkel való jól 
működő kapcsolattartás. Megerősítettük és ápoljuk a meglévő kapcsolatokat, és újakat 
alakítottunk ki. 
 


 Napi munkakapcsolatban vagyunk minden kollégával minden intézményegységben. A 
kéthetente megtartott munkaértekezleteken megbeszéljük az aktuális feladatokat, 
problémákat, a terveket, az eredményeket, az idő beosztását. 
 


 Email-ben folyamatosan tájékoztatom a városvezetőket, az önkormányzati képviselőket, 
bizottsági tagokat az aktuális eseményekről, rendezvényekről. 
 


 Együttműködünk és jó kapcsolatot tartunk az óvodával, iskolákkal, a könyvtárral és 
múzeummal, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a civil szervezetekkel, a helyi tévével. 
A rendezvényeket összehangoljuk, látogatjuk egymás programjait. Kölcsönösen keressük 
azokat a lehetőségeket, amelyekben egymás munkáját segíthetjük. A Betakarítási forgatagon 
mi biztosítottuk a színpadot, a hangosítást, a mosdóhasználatot. 
 


 Jó kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Közművelődési Intézet Békés Megyei Irodájával, a 
környező települések közművelődési intézményeivel, segítjük egymás programjait sátor, 
színpad, hangtechnika kölcsönadásával. Részt veszünk szakmai továbbképzéseken.  
  


 Jó a kapcsolatunk a Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú Szervezettel, vállalkozókkal, a 
Tourinform Irodával. 
 
6. Rendezvények 
 
A Sárréti Boszorkányfesztivál 2014-ben megújult, kibővült, programjai változatosabbak 
lettek: néptánc, népzene, mulatós zene, retrodisco, boszorkánybáb verseny, játszóház, dotto 
kisvonat, boszorkánypark, kiállítás megnyitó, óriás csúszda, ugrálóvár, jó ebédhez szól a nóta, 
gyermek mozi, mazsorett, motorosok felvonulása, motoros ügyességi verseny, vásár, a helyi 
amatőr együtteseink bemutatkozása, este Irigy Hónaljmirigy koncert és tűzijáték. A két 
napnak több ezer látogatója volt, a résztvevők véleménye szerint igazán sikeres rendezvény 
volt. 
 
Közreműködtünk az október 23-i városi ünnepség megszervezésében, valamint az adventi 
gyertyák gyújtásához kapcsolódó programok megszervezésében, lebonyolításában. Immár 
harmadik éve szervezzük az adventi gyújtásokat, mindig többen és többen jönnek el, jó 
időpontnak bizonyul a vasárnap 16.00 óra. 
 
Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységéhez az intézmény 
biztosít helyiséget és közreműködik abban, hogy a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók 
közismertté váljanak, részükre kiállítási lehetőséget teremt. Ennek jegyében szerveztük meg 
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Tóth Ferenc helyi amatőr festővel együtt kiállításának megnyitóját, a kiállítást az érdeklődők 
december 12-ig tekinthették meg. 
 
Az oktatási intézmények is tartanak rendezvényeket intézményegységeink falai között 
(bemutatók, farsang). A középiskola a Sportcsarnokban tartja a nagy látogatói kört vonzó 
szalagavató ünnepségét. Rendezvényeikhez minden segítséget megadunk. Rendszeressé vált 
intézményünkben a véradás a Vöröskereszt szervezésében évi 4-5 alkalommal. 
 
6. 1. Rendezvények 2014. januártól-decemberig: 


2014. 02. 28.  Iskola mozi 


2014. 03. 10.  Kiállítás a Rendőrség által meghirdetett közlekedési rajzpályázatra beérkezett 
rajzokból  


2014. 03. 27.  Ovi mozi 


2014. 04. 17.  Mozi középiskolásoknak 


04. 30-05. 01.  XIX. Könnyűzenei Fesztivál és Majális 


2014. 06. 05.  Mozi középiskolásoknak 


08. 08-09.  Boszorkányfesztivál 


2014. 09. 30.  Magyar népmese napja – Ludas Matyi – színház 


2014. 10. 18. Mozi középiskolásoknak 


2014. 10. 23.  Ünnepség a Kossuth téren 


2014. 10. 31.  Halottak napi megemlékezés a Szabadság téren 


11. 06-12. 12.  Tóth Ferenc amatőr festő kiállítása 


2014. 11. 15.  Kézműves vásár, játszóház 


2014. 11. 20.  Ovimozi 


2014. 11. 21.  TIT előadás Szicsek Margit szakpszichológus közreműködésével 


2014. 11. 24.  Képzőművészeti alkotókör első foglalkozása 


11. 30., 12. 07., 14., 21.  Adventi gyertyagyújtás és vásár 


2014. 12. 04.  Beszélgetés az El Caminorol 


2014. 12. 06.  Adventi Koncert a Csökmői fúvószenekar és a Magyar Rádió Gyermek Kórusa 
közreműködésével 


2014. 12. 10.  Polgármesterek, képviselők továbbképzése 


2014. 12. 12.  Díjátadó gála, ünnepi koncert 


2014. 12. 15.  Mozi középiskolásoknak 


2014. 12. 18.  Óvodai néptánccsoportok bemutatója 


2014. 12. 29-30. Szünidei program: kreatív foglalkozások, filmvetítések 
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7. Csoportok, klubok, foglalkozások 
 
A Művelődési Központ ad helyet a Sárrét Népdalkörnek, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas 
Egyesületnek, a Pro Musica Kórusnak. Heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat, 
melyhez az intézmény ingyenesen biztosítja a helyet. Továbbá fellépést biztosítunk számukra 
a városi rendezvényeken, és segítséget nyújtunk a működésükhöz. Kedvezményes 
terembérleti díjat fizet a Mazsorett Együttes. Gitár-, jóga- és kangoo-oktatás is folyik az 
intézményben. 


A Búzavirág Nyugdíjas Egyesület legnagyobb létszámú állandó közössége intézményünknek. 
Évtizedek óta tartja heti foglalkozásait az intézmény falai között. Ünnepségeik közül az anyák 
napját rendezik nálunk a színházteremben. A nyugdíjasok rendezvényeink rendszeres 
látogatói. 
 
Megalakult az amatőr alkotók köre Novák Attila békéscsabai művésztanár segítségével. 
Kéthetente tartják foglalkozásaikat. Két csoportban, az egyénekre fókuszálva dolgoznak, a 
diákok mértani testeket rajzolnak, a perspektívát tanulják; a felnőttek csendéletet rajzolnak, 
festenek.    


December elején két tanfolyam indult intézményünkben a Munkaügyi Központ 
koordinálásával. Megállapodás alapján terembérleti díjat fizet az oktatást lebonyolító cég. 
 
8. Gazdálkodás 
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény. 
Feladatainkat úgy látjuk el, hogy az erőforrások hatékony felhasználását az ésszerűség és 
takarékosság vezérli. Az önkormányzat támogatásának jelentős részét az épületek 
költségeire használjuk fel. A kiadások másik jelentős tételét a bérek és járulékai adják. 
Bevételeink jelentős része a jegyeladáson kívül a termeink bérbeadásából származik. A 
jegyárak megállapításánál figyelembe kell vennünk a helyi fizetőképes keresletet is, így a 
jegyáraink nem igazodnak az előadások valós bekerülési költségeihez. Minden egyes eladott 
jegy 27%-os ÁFÁt tartalmaz, mely csökkenti a tényleges bevételt, a bérleti díjak viszont ÁFA-
mentesek. Ennek áthidalására, amikor van lehetőségünk, úgy állapodunk meg a szervezővel, 
hogy a bevétel 10-20%-a marad az intézménynél.  
 


Praktikus megoldás és segít a költséghatékonyságban is a diákok önkéntes munkája. Eddig 
egészségnapon és kreatív foglalkozásokon vettük igénybe ezt a lehetőséget. A diákok nagyon 
lelkesek és segítőkészek. 
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TERVEK 2015. ÉVRE 
 
1. Állagmegóvás, tárgyi feltételek javítása 
 
A Művelődési Központ fűtésrendszere, meleg víz ellátása elavult. A felújításhoz a tervek 
elkészültek, a megfelelő pályázat kiírását várjuk. A homlokzati nyílászárók cseréje és az 
irodák hőszigetelt álmennyezettel való ellátása jelentősen csökkentené az intézmény fűtési 
költségét. A jelenlegi belmagasság 4 méter, mely 3 méterre csökkentésével kevesebb lenne 
az irodák fűtött légköbméter mennyisége. Az idei évben az első, szélső és leghidegebb iroda 
belmagasságát szeretnénk csökkenteni álmennyezettel. Az előtér és a belső ajtók felújítása is 
megoldásra vár. 
 
A kistermek, klubhelyiségek bútorzata elavult, hiányos. Az irodai számítógépek elavultak, 
lassúak, cseréjük, felújításuk időszerűvé vált. Az érdekeltségnövelő pályázat idei kiírásánál 
irodai számítógépek, asztalok, székek, energiatakarékos izzók beszerzésére kell a figyelmet 
fordítani. 
  
A rendezvényekhez elengedhetetlen plakátok, szórólapok, meghívók készítése, nyomtatása, 
korszerű számítógép mellett korszerű - A3-as méretet is készítő – multifunkcionális 
nyomtatóra van szükségünk, kiegészítve egy papírvágó géppel. A rendezvényekhez 
kapcsolódó szóróanyagot most a Polgármesteri Hivatal segítségével tudjuk megalkotni és 
kinyomtatni. 
 
A kültéri rendezvényeken praktikus a sörsátrak, sörpadok használata, melyeket eddig a Bier-
Non Stop Kft-től, az önkormányzattól vagy a polgárőr egyesülettől kértük kölcsön, 10 
garnitúra megvásárlásával könnyebbé tudjuk tenni a szervezési munkánkat, bármikor 
használhatjuk azokat. 
 
A Sporttelep életében nagyszerű lehetőség két nyertes pályázat. Az Önkormányzat 
pályázatot nyert nagyméretű élőfüves futballpálya teljes kiépítésére világítással. A tervezett 
összköltség 86.205.250.-Ft., a támogatás mértéke 70%, az önerő 30%. A kivitelezésre 
várhatóan 2015. tavasza és 2016. december 31. között kerül sor. Az építkezések pontos 
időpontját az MLSZ jogosult meghatározni. A beruházás a 2-es pályát érinti. 
 
A Szeghalmi Futball Club 7.148.036.-Ft. támogatást nyert, mértéke 70%, az önerő 30% az 1-
es pálya felújítására: kútfúrással, öntözőrendszer cseréjével, edzésszintű világítással. 
Megvalósítási határidő: 2015. június 30. 
 
A sporttelephez tartozó régi épületben a magas vízfogyasztás miatt szükségessé vált 20 db 
nyomógombos tusolófej beszerelése. Reményeink szerint így nagymértékben csökken a 
vízfogyasztás. Sok kiadással jár a kültéri lelátó és egyéb faszerkezetek karbantartása, de a 
munkálatok elvégzése mindenképpen szükséges. 
 
Az önkormányzati Leader-es pályázat megvalósulásával a Várhelyi Táborban új turisztikai 
szolgáltatások kerülnek bevezetésre: kerékpárkölcsönzés, kajak-kenu kölcsönzés, valamint 3 
db komfortosabb kétágyas szoba vált kiadhatóvá. A fejlesztéssel további turisztikai csoportok 
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fogadhatók a sportturizmus és a viziturizmus területén. A szolgáltatások bővülésével tágul a 
tábort használók köre, a gyermekeken kívül más korosztályok is igénybe veszik. 
 
A megnövekedő igények szükségessé teszik, hogy néhány tárgyi eszközt beszerezzünk a 
táborban. A kerékpárok egy részét gyermeküléssel, kosárral fogjuk ellátni. Fatüzelésű 
kazánnal oldjuk meg a főépület fűtését, szükség van egy Stihl fűrész megvásárlására a tábor 
környékén kitermelt fa összevágásához. Eddig ehhez a Polgármesteri Hivataltól kértünk és 
kaptunk segítséget. A most felújított kis épület három kétágyas szobáját szeretnénk a 
viziturizmus területén kínálni, így fontos, hogy azokat praktikusan rendezzük be. A nagy 
faházra egyre nagyobb az igény lakodalmak megtartásánál az év bármely időszakában. 
Fűtését 8 db elektromos radiátorral szeretnénk megoldani, a napelemek rendszerbe állítása 
után ez a legköltséghatékonyabb megoldás. A főépület belső festését márciusra tervezzük. 
 
2. Média 
 
Intézményünk honlapja hamarosan elkészül, üzembe helyezése után folyamatosan aktuális 
információkkal töltjük fel az intézményről, a rendezvényekről, sporteseményekről. Az email 
adatbázist folyamatosan bővítjük, az érdeklődőket ezen az úton is tájékoztatjuk. A 
Szuperinfóban a jó kapcsolatnak köszönhetően, amikor csak kérjük, megjelennek 
programjaink.  A Sárrét TV minden rendezvényről tudósít, besegít a hirdetésbe is.  
 
3. Rendezvények 
 
A rendezvények egy részét előre tervezni nem lehet, hiszen alkalmazkodnunk kell az éppen 
felmerülő partneri, lakossági igényekhez. 


Intézményünk a városi ünnepségek segítője, egyik helyszíne. Igyekszünk méltó keretet 
biztosítani e jeles napoknak. Szerepet vállalunk a nemzeti ünnepeken kívül a további 
önkormányzati rendezvények megszervezésében is: Pedagógus napi, halottak napi 
megemlékezés az I. és II. világháborús emlékműveknél, év végi díjátadó ünnepség, adventi 
gyertyagyújtások, adventi/karácsonyi koncert, projektekhez kapcsolódó átadó ünnepségek. 
Csatlakozunk az aktuális megyei, illetve országos rendezvényekhez is. 
 
Előzetes felmérések után színházbérlet-sorozatot tervezünk kisiskolásoknak, a már bevált 
felnőtt bérletek mintájára. 
 
2015 jeles év az Ambrus Mozgó életében: 90 éves. Részlet Forgács Balázs írásából: „1924-
ben a falu főutcáján épült fel az 500 férőhelyes Ambrus Mozgó. Építtetője és üzemeltetője 
egy helyi gazda, Ambrus Imre, aki örökségét és vagyonának nagy részét a mozira költötte. 
1925-től már vetítettek benne.”  
 
A jubileum évében minden hónapban megemlékezünk a 90 éves mozinkról: pl.: archiválható 
fotókat kérünk a lakosságtól, előadással egybekötött vetítést szervezünk, rajzpályázatot 
írunk ki, vetélkedőt szervezünk diákoknak. Novemberben „90 ÉVES AZ AMBRUS MOZGÓ” 
címmel mozi hónapot tartunk. Az aktuális filmek vetítése mellett a mozi történelmét 
bemutató előadást, kiállítást tervezünk arra a hónapra. Célunk, hogy minél többen 
megismerjék az Ambrus Mozgó történetét, és felhívjuk a figyelmet, milyen ritkaság van a 
város tulajdonában, remélve, hogy ezzel növekszik a látogatottság. A péntek esti 
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mozifilmvetítések mellett minden hónapban tervezünk ovi és iskola mozit. A régi filmvetítők 
még megtalálhatók a moziban, a napokban a Fórum Hungary mérte fel, hogy az országban 
még hol található 35 mm-es filmvetítő. Reményeink szerint újra elkezdik gyártani a 35 mm-
es kópiákat, és lesz alkalmunk a vetítőgépeinket is használni. 
 
A felújított átrium udvar tavasztól őszig rendszeres helyszíne a játszóházi foglalkozásoknak. 
Kiváló hely irodalmi estek lebonyolításához, különböző zenei irányzatok, rétegzene 
bemutatóihoz. Idei szezonban május 9-én előadóesttel nyitjuk meg a belső udvart a 
közönség előtt. 
 
Összeállított tematika alapján havonként tartunk kreatív foglalkozásokat és filmvetítést 
kisiskolások és óvodások részére. A szünidei programok megszervezését folytatjuk a tavaszi 
és a nyári szünetben is, kibővítve a Spotcsarnokkal.  
 
Minden segítséget megadunk az egyesületeknek, intézményeknek általuk szervezett 
rendezvények lebonyolításához. Január 17-én a füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda 
Katus Attila közreműködésével Egészségnapot tartott intézményünkben. A rendezvényhez 
biztosítottuk a helyszínt és segítettünk a lebonyolításban is. 
 
A Boszorkányfesztivált idén is a megújult formájában szervezzük meg, bonyolítjuk le (másfél 
nap, több program, nagyobb anyagi ráfordítás). Az idén is az igényekre fókuszáló, 
maradandó emlékeket hátra hagyó, nagyszerű rendezvényt kívánunk megvalósítani. 
 
Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységéhez az intézmény 
továbbra is biztosít helyiséget és közreműködik abban, hogy a kiemelkedő tehetségű helyi 
alkotók közismertté váljanak, részükre kiállítási lehetőséget teremt. 
 
A nevelési – oktatási intézmények nagyobb rendezvényeihez (farsangok, iskolai bemutatók, 
szalagavató) továbbra is biztosítjuk a helyszínt és a hangtechnikát a Művelődési Központban 
és a Sportcsarnokban, térítés ellenében. A térítés csak az igénybevett időtartam alatt 
használt rezsiköltséget jelenti. 
 
A 2015. évben megpróbáljuk folytatni azt a műsorrendezési tendenciát, miszerint nem 
megvesszük az előadást, hanem bevétel-arányosan 20-80,10-90 %-os arányban osztoztunk a 
szervezővel, aki az összeget bérleti díjként fizeti meg. 
 
A Sportcsarnokban rendszeresen és igény szerint helyet biztosítunk a megyei 
sportversenyek, a diákolimpiák, a versenysport edzései, bajnoki mérkőzései, országos és 
egyéb versenyek lebonyolításához, valamint családi, baráti közösségeknek, vállalkozásoknak 
is biztosítunk sportolási lehetőséget. 
 
Az általános iskolával közösen napközis tábort, pedagógusok és az Alkotókör bevonásával 
alkotótábort szervezünk. Az ellátást az Intézményműködtető Központ konyhája biztosítja. 
 
A Magyar Kultúra Napján megrendezett Ismerős Arcok Zenekar koncertje bebizonyította 
számunkra, hogy egy-egy előadóért több városon túlról is eljönnek az érdeklődők. E 
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szemléletmóddal szeretnénk elhívni Dr. Zacher Gábor orvos toxikológust vagy Bagdy Emőke 
szakpszichológust. 
 
Szeghalomhoz kötődő fiatal élsportolók bemutatását tervezzük riportsorozat formájában, 
több alkalommal a színházteremben, fotóvetítéssel, beszélgetéssel, pedagógusok és diákok 
részére. Vannak élsportolóink tenisz, kézilabda, futball, fekvenyomás-erőemelés  és kick 
boksz sportágakban. Az időpontok meghatározhatatlanok a sportolók szoros időbeosztása 
miatt. Egyeztetéssel megtaláljuk majd a megfelelő időpontot. 
 
Az intézmény alapfunkciójánál fogva és - mint a város legnagyobb közösségi tere továbbra is 
helyet, eszközt és szakmai segítséget nyújt minden olyan kezdeményezésnek, amelyhez 
alapító okiratában az Önkormányzat lehetőséget biztosít. 
 
3. 1. Rendezvényeink 2015. évre: 
 
Ambrus Mozgó:  
 
Mozifilmvetítés minden pénteken 19.00 órakor 
 
2015. január 23. 
Magyar Kultúra Napja: Wass Albert Emlékest az Ismerős Arcok Zenekar és Simó József 
közreműködésével 
 
2015. január 31. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. február 14. 
Egymilliárd nő ébredése – Közös tánc a nők bántalmazása ellen 
 
2015. február 15. 
Egészségnap - Bemutatkozik az Eleki Életmódközpont 
 
2015. február 21. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. február 26. 
„Katyi” a Körúti Színház előadása Főszerepben: Tahi-Tóth László 
 
2015. március 7-ig 
Minden hétvégén (szombat/vasárnap) 14.00 – 20.00 óra között zajlik a Városi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság, díjkiosztás 
 
2015. március 15. 
Nemzeti ünnepünk – Megemlékezés a Kossuth téren 
2015. március 19. 
Operett Oszvald Marikával 
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2015. március 21. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. április 
„90 éves az Ambrus Mozgó” rajzpályázat kiírása 
 
2015. április 4. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. április 9. 
„Én és a kisöcsém” a Körúti Színház előadása, Főszerepben: Koltai Róbert 
 
2015. április 30. 
XX. SÁRRÉTI KÖNNYŰZENEI FESZTIVÁL, EDDA együttes koncertje 
SZEGHALMI MAJÁLIS – XII. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny  
 
2015. május 2. 
Kovács Katalin énekesnő koncertje 
 
2015. május 09.  
Kardos Tibor szobrász, képzőművész kiállítása – megnyitó, előadóest az átrium udvarban 
 
2015. május 16. 
A felújított Várhelyi Tábor átadása iskolásoknak, óvodásoknak 
Fafaragó bemutató - Népi játszóház, versikék, mondókák – Íjász bemutató 
 
2015. május 31. 
Városi Gyermeknap 
 
2015. június  
Szünidei program 
Kiállítás az Alkotókör munkáiból 
Koncert az átrium udvarban 
 
2015. július  
Alkotó tábor Várhelyen 
Fafaragó bemutató – Népi játszóház, versikék, mondókák – Íjász bemutató 
Szünidei program 
Napközis tábor - Egyenruha és fegyver gyűjtemény bemutató 
Előadóest az átrium udvarban 
 
2015.  augusztus 7-8. 
X. SÁRRÉTI BOSZORKÁNYFESZTIVÁL 
Másfél napos rendezvény – (Fásy Mulató)   
2015.  augusztus 
Várhelyi Tábor: Fafaragó bemutató – Népi játszóház, versikék, mondókák – Íjász bemutató 







17 
 


Egyenruha és fegyver gyűjtemény bemutató 
 
2015. szeptember 
Alternatív gyógyászati módszerek bemutatója 
 
2015. szeptember 19. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. október  
Előadóest a Zene világnapja alkalmából 
 
Színházi előadás  
 
2015. október 24. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. november  
90 éves az Ambrus Mozgó rendezvénysorozat 


Előadás a mozi történetéről 
Vetélkedő diákoknak 
Kiállítás 


2015/2016 évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság amatőr és profi csapatok számára 
XVIII. Országos Népzenei Minősítő Hangversenyt 
 
2015. november 21. 
Gyermekdélután – kreatív foglalkozás és filmvetítés 
 
2015. december  
Adventi gyertyagyújtások 
Adventi koncert 
Díjátadó ünnepség 
Adventi vásár 
Szünidei program 
 
Továbbra is biztosítjuk a helyszínt a Nyugdíjas Egyesületnek, a Sárrét Népdalkörnek, a Pro 
Musica Kamarakórusnak, valamint minden más, hozzánk forduló civil közösségnek (pl. 
Kulturális Egyesület, Galambtenyésztők Egyesület). A Vöröskereszt számára évi négy-öt 
alkalommal biztosítunk teret a véradáshoz. Befogadó intézményként helyet biztosítunk 
különféle tanfolyamoknak, termékbemutatóknak. A délelőtti szabad órákban termeinket 
árusítások, termékbemutatók részére adjuk bérbe. Heti két alkalommal nálunk tartja 
összejövetelét a Jehova Tanúi gyülekezet. 
 
 
 
 
4. Összegzés 
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Az elképzelések, tervek megvalósításán munkatársaimmal együtt következetesen dolgozunk. 
Ennek köszönhetően az elmúlt néhány hónap alatt műsorkínálatunkat látogatóink számára 
sikerült bővíteni, egyre vonzóbbá, színesebbé tenni. Úgy gondolom, elindultunk azon az 
úton, amellyel sikerül élettel megtölteni a Művelődési Központ intézményegységet is. A 
nehézségek ellenére is kitartással és hittel végezzük munkánkat, az intézményegységek 
előnyeit jól kihasználva próbáljuk az intézmény pozícióját megerősíteni. 
 
Az eredmények eléréséhez feltétlen szükséges a csapatmunka, a kollektíva 
intézményegységtől függetlenül együttműködve, a legjobb szakmai tudását nyújtva 
munkálkodik a rendezvények sikeréért. Elvégzett munkánkról folyamatos visszajelzést 
kapunk. Igyekszünk tanulni a pozitív és elmarasztaló észrevételekből, megbeszéljük a hibákat 
és javítjuk azokat. 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Igyekeztem reálisan bemutatni az intézmény elmúlt évi tevékenységét és az idei évre szóló 
terveket. Intézményünk törekvése, hogy a kor kihívásaira reagálva színes, változatos 
programokkal várjuk látogatóinkat, kielégítsük a felmerült igényeket.  
 
Ezúton köszönöm meg azt a segítséget, amit munkánk során az önkormányzattól kapunk. 
Köszönjük Polgármester Úrnak, illetve a Képviselő-testület Tagjainak mind anyagi, mind 
erkölcsi támogatásukat, melyet mindennapi munkavégzésünkhöz nyújtanak. A későbbiek 
folyamán is számítunk segítő támogatásukra, építő jellegű kritikáikra.  
 
Működésünk zavartalanná tételében nélkülözhetetlen segítséget kapunk a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodájától és Műhelyétől, valamint az Intézményműködtető Központ 
vezetőjétől és munkatársaitól.  
 
Szeghalom, 2015. február 6. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


 
Nagyné Hajdu Erzsébet 


  igazgató 





		Előterjesztés munkaterv Műv. Kp

		Munkaterv 2015.






 


 


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 
1472/2015. 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő 
ülését  


2015. február 23-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./ Adósságot keletkeztető ügyletek 
3./ 2015.évi költségvetés elfogadása 
4./ Rendeletalkotás a települési támogatásról 
5./ Állattartásról szóló rendelet módosítás  
6./ Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ munkatervének elfogadása 
7./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény munkatervének 
elfogadása 
8./ Szeghalom Város Képviselő-testület munkatervének elfogadása 
9./ Békés-Manifest Kft. támogatási kérelme 
10./ Megállapodás a KLIK Békéscsabai Tankerülettel 
11./Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak 
elfogadása 
12./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 
13./ A Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a vagyonnyilatkozatokról  
 14./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2015. február. 12. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








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 2015. február 23-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 17/2014. (II. 24.) határozatával döntött arról, hogy a víziközmű 
létesítésére vonatkozó megállapodást a Billerbeck Budapest Kft-vel kösse meg, illetve a 
szükséges egyeztetések történjenek meg az Alföldvíz Zrt-vel mint üzemeltetővel. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
A Képviselő-testület a 82/2014. (V. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a ”Várhelyi 
Ifjúsági Tábor fejlesztése, korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást elindítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
A Képviselő- testület a 92/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 9. pontját módosítja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
A Képviselő- testület a 93/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a köznevelési 
törvény alapján az óvodai csoportok számát a 2014/2015-es évre meghatározta. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
A Képviselő- testület a 94/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a lakossági 
vízellátás biztosításával kapcsolatos megállapodást kösse meg a Töviskesi Agrár Kft-vel és a 
jóváhagyott megállapodást követően a becsatolt számlák összegének 50%-a a Kft. által 
kiállított számla alapján a tartalék keret terhére átutalható. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 109/2014. (VI. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Bocskai u. 
4. szám alatt lévő társasház mellett 975/6 hrsz-on parkolót alakít ki. A parkoló 
megvalósításához szükséges engedélyes terveket a tervezési megbízást szaktervező részére 
kiadták. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 121/2014. (VIII. 1.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szabadság 
tér 5/1. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkálatait megvalósítja. 
A felújítási terv elkészítésével megbízza az OPTI-PLAN Kft-t. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 


 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


Szeghalom, 2015. február  10. 
 
 
Tisztelettel: 


 
 
Macsári József 
  polgármester 
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Ügyintézés helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600  
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A Képviselő-testület 2015. február 23-ai testületi ülésére 
E L Ő T E R J E S Z T É S 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. írásbeli előterjesztést küldött az Önkormányzat 
részére. Az előterjesztés a 2014-2015. évi működéssel kapcsolatos. (A Kft. előterjesztése 
mellékelten csatolva.) 
 
Mint ismeretes 2013. decemberi testületi ülésen tárgyalta először az Önkormányzat a Békés-
Manifest Kft. üzemeltetési problémáit. A rezsicsökkentés, illetve a díjak befagyaztása miatt az 
önkormányzati tulajdonú Kft. a feladatot csak veszteségesen tudja ellátni. A Kft. Közgyűlésének 
döntése értelmében a szolgáltatás biztosításának érdekében a települési önkormányzatoknak 
támogatást kellett és kell biztosítani.  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a közgyűlési döntésnek 2013. és 2014. évben is eleget tett, 
illetve a 2014. évi végleges elszámolásra csak 2015. elején kerülhet sor, mivel a településről 
elszállított hulladék mennyisége csak 2015. januárjában vált ismertté.  
A Kft. által megküldött kimutatás alapján Szeghalom városnak 2014. évre vonatkozóan még 
2.794.714.- Ft. hátraléka van, melyet meg kell fizetni a Kft. részére.  
 
Az előterjesztés egyértelműen leírja, hogy 2015. évre vonatkozóan a díj megállapítása miniszteri 
feladatkörbe lett utalva. Sajnos a 2015. évi díjak a mai napig nem kerültek megállapításra, így a 
közgyűlési döntés figyelembevételével a települési önkormányzatoknak tovább kell finanszírozni a 
szolgáltatást.  
 
A Kft. a 2015. évi fedezethiányt településenként a mellékelt táblázatban kimutatta, mely összeg 
Szeghalom vonatkozásában 18.435.200.- Ft.  
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetében fenti összegek betervezésre kerültek. 
 
Abban kell reménykednünk, hogy a miniszter döntését a díjakra vonatkozóan minél hamarabb 
meghozza és a díjak mértéke olyan lesz, hogy a biztonságos működést fedezni fogja és nem lesz 
szükség további díjkompenzációra.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el: 
 
 







 
 
 


______/2015. (II.23.) Ökt. sz. határozat: 
Határozati javaslat: 


 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-vel kötött Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan a következő döntéseket hozza: 
 


1. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés-Manifest Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2014. december 19-ei taggyűlésén elhangzottakat és az ott hozott 
határozatokat mérlegelve úgy határozott, hogy a továbbiakban is igénybe veszi a fenti 
Társaság hulladékgazdálkodásával kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységét. 


 
2. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 


közszolgáltatás kapcsán felmerült 2014. évi kimutatott veszteség pótlását, a 64/2008. 
(III.28.) Korm. rendelet 3. §. (5) bekezdése alapján díjkompenzáció fizetését vállalja és azt 
2015. február 28-ig a Társaság részére megfizeti. 


      A fizetendő összeg mértéke: 2.794.714.- Ft. 
 
3. Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2015. évi tervezett kompenzációs 


igényeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerült 
2015. évi kimutatott veszteség pótlására a 2015. évi tervezett kompenzációs igény 80 %-
ának figyelembevétele mellett, havi kompenzációs díjfizetésre vonatkozó szerzősét köt a 
Társasággal.  


      A tervezett 2015. évi kompenzáció várható havi összege: 1.229.013.- Ft. 
 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos 
megállapodásokat a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkösse. 


 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő:
 


 2015. február 28., illetve folyamatos 


 
 
Szeghalom, 2015. február 09. 
 
 
                                                                                                           Macsári József 
                                                                                                             Polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Nagy István Műszaki irodavezető                            
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		Előterjesztés 2015.02.23. testületi ülés

		Békés-Manifest Kft. közgyűlés
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Szeghalom Város Önkormányzata 
Pénzügyi Bizottsága 
E L N Ö K É T Ő L 


  


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


Előterjesztés a Képviselő-testület 
2015. február 23-i ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. § alapján az 
önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 
harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A nem képviselő bizottsági tagokra a 
képviselőkre vonatkozó szabályok irányadóak. A vagyonnyilatkozatot az SZMSZ-ben erre kijelölt 
bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
Az önkormányzati SZMSZ 19.§ (3) bek. alapján városunkban ezt a feladatot a Pénzügyi Bizottság 
látja el. 
A Pénzügyi Bizottság ezen hatáskörét bizottsági ülésen köteles gyakorolni. 
 
 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy törvényi kötelezettségének minden képviselő és nem 
képviselő bizottsági tag eleget tett, a vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi Bizottság nyilvántartásba 
vette. Megállapítottam, hogy a vagyonnyilatkozatok őrzéséről a jegyző gondoskodott. Az előző évi 
vagyonnyilatkozatok visszaadásra kerültek. 
Összeférhetetlenségi eljárás lefolytatására eddig nem volt szükség. 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy mind a képviselő, mind a nem képviselő 
bizottsági tagok a törvényi határidőben kérelmezték a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételüket, és valamennyiük felvétele meg is történt. 
 
 
Szeghalom, 2015. február 9. 
 
                                                                            
 
                                                                                                    Bartis Márton sk. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé a települési támogatásról és egyéb szociális 
ellátásokról szóló rendelettervezetet, és az alábbiak szerinti 
 


Indokolását. 
 


2015. március 1. napjától jelentősen átalakul a szociális támogatások rendszere. 
Ennek egyik eleme, hogy a szociális hatósági hatáskörök egy része a járási hivatal hatáskörébe 
kerül. Ilyen az aktív korúak ellátása. Egyes támogatási formák „kifutó rendszerben” megszűnnek: 
lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás. A szociális törvény részletes szabályokat 
tartalmaz a járási hivatalhoz átkerülő hatáskörök kapcsán az ügyiratok átadásának menetéről. A 
hatáskör változásról a járási hivatal fogja az ügyfeleket értesíteni. Számunkra a feladat csökkenése 
természetesen azzal jár, hogy egy köztisztviselőtől meg kell válnunk. 
A másik elem, hogy az önkormányzatokra rendeletalkotási kötelezettség vonatkozik: 2015. március 
1. napjától helyi jogszabályt kell alkotni a települési támogatásról. Ennek során át kell gondolni, 
milyen módon működteti az önkormányzat a jövőben az eddigi segélyezési rendszert, kinek és  
milyen feltételekkel, milyen támogatást biztosít. 
A támogatásokhoz való állami hozzájárulás is változik. Figyelemmel arra, hogy városunkban az 
iparűzési adó bevétel jónak minősül, ezért – többek között – a szociális ellátások kizárólag saját 
bevételeinkből finanszírozandók. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása alapján a 
„helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.” Az iparűzési 
adó a forrása az általános iskola működtetésének, a nem létező vagy nem elégséges állami 
normatíva kiegészítésének is. Így nagyon nehéz eldönteni, hogy önkormányzatunk – szélsőséges 
példát említve – a rászorulóknak tűzifát ad, vagy az iskolát fűti, közvilágítást vagy megfelelő 
közétkeztetést biztosít és mennyit költ fejlesztésre, vállalkozások, munkahelyek támogatására. 
A szociális támogatásról szóló rendelet megalkotását hosszú munka előzte meg. A Szociálpolitikai 
Kerekasztal is összehívásra került, hogy a szakemberek elmondhassák véleményüket. A 
költségvetési egyeztetések során a képviselők is kaptak már áttekintést a lehetséges megoldásokról. 
Mindezen információk alapján állítottuk össze a rendelet-tervezet. 
 
Részletes indokolás: 
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1-5. § 
 
Az általános rendelkezések hatásköri és illetékességi szabályokat tartalmaznak. Indokolt a szociális 
hatáskörök polgármesterhez delegálása, hiszen a havi testületi üléseken történő döntéshozatal 
megbénítaná a támogatási rendszer működését. Indokolt annak rögzítése, hogy az önként vállalt 
támogatási formák csak az éves költségvetésnek megfelelően vállalhatók (pl. 65 év felettiek 
támogatása, tanulóbérlet támogatása) Kötelezően nyújtandó a települési támogatás, ezek fedezete is 
az éves költségvetési rendeletben szerepel. 
 
6-8. § 
 
Általános eljárási szabályokról van szó. Új rendelkezés, hogy a korábbi 15 napos ügyintézési 
határidő lényegesen lerövidül. (15 napról 5 napra) A kérelem és a környezettanulmány 
formanyomtatványokat a rendelet mellékletében rögzítjük. 
 
9. § 
 
A szociális törvény „települési támogatás” címén két élethelyzetre kötelezően nyújtandó 
önkormányzati segítséget ír elő:  


- létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet 
- időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása 


Ezekben az esetekben kötelező támogatást nyújtani, fedezete pedig a helyi iparűzési adó. 
 
10-11. § 
 
Rendkívüli élethelyzet bármely családban előfordulhat. Egy haláleset, egy elemei csapás még a 
rendezett körülmények között élő családokban is megrengetheti a megélhetést, mindennapi 
biztonságot. Ezért konkrét jövedelemhatár nem szerepel az előterjesztésben; a támogatás akkor 
állapítható meg, ha a rendkívüli élethelyzet a kérelmező létfenntartását súlyos veszélynek teszi ki. 
Így van lehetőség annak mérlegelésére, hogy az adott esemény „megoldása” elvárható-e az adott 
jövedelemviszonyok mellett. Ezért is van csak a minimumösszeg meghatározva. 
Részletes szabályozást kapott a temetési támogatás, mint tipikusan rendkívüli élethelyzet. Noha egy 
temetés valóban nagyon drága, de joggal várható el mindenkitől, hogy hozzátartozóját eltemesse, 
ezért anyagi áldozatot hozzon. Valószínűleg ezen a címen az eddig nyújtott 30.000 Ft a jövőben is 
indokolt lehet. 
 
12-14. § 
 
Ez a szabályozás az időszakosan, átmenetileg vagy folyamatosan anyagi nehézséggel küzdő 
családokra vonatkozik. Tipikusan a régi „átmeneti” vagy „rendkívüli” segély kategóriáról van szó. 
Ha a jövedelem a családban élők esetében az 57.000 Ft-ot, egyedülálló esetében a 71.250 Ft-ot 
meghaladja, ez a segélyforma nem állapítható meg. Javasoljuk, hogy évi 4 alkalommal lehessen 
megállapítani. 
 
15-17. § 
 
Ezek azok az önként vállalt támogatások, amelyek eddig nagyon beváltak, indokolt megtartásuk. 
Minden évbe a költségvetési rendelet függvényében kerülhetnek megállapításra. 
 
18-20. § 
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A szociális törvény szerint rendeletben szabályozandó kérdések. Részletesen nem szükséges 
kifejteni, mert önkormányzatunk ezeket a feladatokat a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
útján látja el, és a Társulási Megállapodás szerint a rendeleti szabályozásról a székhely, Dévaványa 
Önkormányzat gondoskodik. 
 
21. § 
 
A rendelkezés a Szociálpolitikai Kerekasztalról szól. Tekintettel arra, hogy városunk lakossága a 
2.000 főt meghaladja, működtetése kötelező. 
 
22. §  
 
Az ápolási díj megszüntetésének egyik esete a ápolási, gondozási kötelezettség nem teljesítése. Ez 
helyi rendeletben szabályozható. 
 
23. § 
 
A köztemetés költségét az eltemettetésre köteles viselni. Ez alól mentesíteni csak nagyon szűk 
körben méltányos, inkább hosszú távú részletfizetés engedélyezése indokolt. 
 
24. §  
 
Hatályba léptető rendelkezések. Az újtelepi általános iskolások esetében a buszbérlet támogatás 
csak május 1. napjától lépne hatályba, mert el kell végezni a jövedelemvizsgálatokat. 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
A rendelet megalkotása törvényi kötelezettségünk az 1993. évi III. törvény 134/E § alapján. 
Jelentős társadalmi hatása van, hiszen a szociális háló biztosítja az egyes rétegek végleges 
leszakadásának csökkenését, egyes rendkívüli esetekben a család egyben tartását. Költségvetési 
hatása jelentős, mintegy 30 millió Ft szerepel a költségvetési rendeletben. Adminisztratív terheket 
ró hivatalunkra a rendelet alkalmazása, de ezeket a feladatokat eddig is elláttuk, többletfeladatot 
nem jelent. 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 


 
 
Szeghalom, 2015. február 4. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015. (II.24.) számú rendelete  


a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 
 
 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 
32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben, 45.§ (3) bekezdésben, 48.§ (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 


I. Fejezet  
Általános rendelkezések  


 
1.§ 


  
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság érdekében az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Szeghalom Város Önkormányzata által 
biztosított települési támogatás, egyes szociális ellátások (a továbbiakban együtt: szociális 
ellátások) formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint a 
kérelmek benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.  
 


2.§  
 


A rendelet hatálya az életvitelszerűen Szeghalmon élő, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyekre terjed ki.  
 


3.§ 
 


 A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre 
ruházza át. 


4. §  
 


A Sztv-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket a jelen rendelet alkalmazása során is 
alkalmazni kell. 


 
5.§ 


 
A szociális kiadások pénzügyi fedezetét és kereteit az éves költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletben kell meghatározni. 
 
 
 
 


II. Fejezet  
Eljárási rendelkezések  


 
 
 
 







6.§ 
 


A kérelem 
 


(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet egy példányban a Polgármesteri 
Hivatalban kell írásban benyújtani. 
(2) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátás esetén a kérelmet az intézmény vezetőjének 
kell benyújtani.  
(3) A kérelemhez csatolni kell az Sztv-ben előírtakon túl az igénylő és a vele közös háztartásban élő 
családtagok jövedelméről szóló igazolásokat.  
(4) A kérelem-nyomtatvány jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 
 


7.§ 
 


A környezettanulmány 
 


 (1) A Polgármesteri Hivatal vagy a szociális ellátást biztosító intézmény a kérelmezőnél 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgy 
évben már készült környezettanulmány.  
(2)  A környezettanulmány-nyomtatvány a jelen rendelet 2. számú melléklete. 
(3) Hivatalból indult eljárás esetén a környezettanulmány felvétele kötelező. 
 


8.§ 
 


Egyéb eljárási szabályok 
 


A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 5 nap. A hiánypótlási idő az ügyintézési időbe nem 
számít bele.  
 


III. Fejezet 
 


Települési támogatás 
 


 
9.§ 


 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell 
nyújtani. 
 
 
 
 


10.§ 
 


Települési támogatás rendkívüli élethelyzetben 
 
 


(1) A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás eseti jelleggel nyújtható. 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen: 


a) a családban bekövetkezett haláleset, temetés, 
b) elemi kár, 







c) bármely, előre nem látható és nem kivédhető rendkívüli esemény,  
amely bekövetkezése a kérelmező létfenntartását súlyos veszélynek teszi ki. 
(3) A települési támogatás csak akkor állapítható meg, ha az elemi kár Szeghalmon történik vagy 
következik be. 
(3) A rendkívüli élethelyzetre megállapított települési támogatás legkisebb összege 10.000 Ft. 
 


11.§  
 


(1) A rendkívüli élethelyzet bekövetkeztétől számított 30 napon belül a kérelmet be kell adni, amely 
határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat, így pl. halotti anyakönyvi 
kivonat, temetési vagy egyéb számlák, kárszakértői igazolás stb. 
(2) Temetési települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki az eltemettetésre köteles volt, 
de a költségek viselése létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Ha az eltemettető családjában az egy 
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % át nem éri el, 
akkor a temetési települési támogatásra való rászorultságot vélelmezni kell.  
(4)Nem állapítható meg a támogatás, ha más jogszabály alapján jár temetési hozzájárulás, illetve az 
elhunyt a temetés fedezetét biztosító gyámhatósági betétkönyvvel rendelkezett. 
 
 
 


12.§ 
 


Települési támogatás időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére 


 
 


(1) Ezen a címen elsősorban azokat a személyeket kell települési támogatásban részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 
(2) A támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetében az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át meghaladja.  
 
 


13.§ 
 


(1) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek települési támogatása 
eseti formában nyújtható. 
 (2) Ezen a címen különösen az alábbi esetekben indokolt a települési támogatás: 
     a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át meghaladó gyógyszerköltség 
     b) rezsiköltséghez való hozzájárulás 
     c) téli tüzelő beszerzése 
     d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása 
     e) gyermek fogadásának előkészítése 
     f) gyermek iskoláztatása 
     g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, családba történő visszahelyezés   
előkészítése 
     h) gyermek hátrányos helyzetének kezelése 
 
 
 







 
14.§ 


 
 


A támogatás természetben is nyújtható, különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának 
támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás 
kifizetésének átvállalása, tűzifa, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásának elősegítése, 
élelmiszercsomag, építési anyag biztosítása. 
 
 


 
15.§  


Egyéb támogatások 
 


A képviselő-testület évente egy alkalommal, a tárgyév november 1. napjáig 65. életévüket betöltő 
Szeghalmon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő személyeket támogatásban 
részesíti a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.  


 
 


16. § 
 


(1) Tanuló buszbérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom-Újtelep, 
Állomási-Újtelep és Szeghalom külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, a 
helyi általános iskolába járó tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 
(2) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl az iskolalátogatási 
igazolást. 
(3) A bérlet-támogatás július-augusztus hónapban nem jár. 
 


17.§ 
 


A hulladékszállítás során nyújtott kedvezményről külön önkormányzati rendelet szól. 
 
 
 
  


IV. Fejezet  
 


Szociális szolgáltatások 
 


18.§ 
 
 


 (1) Szeghalom Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatásokat biztosítja:  
      a) családsegítés 
      b) idősek nappali ellátása 
      c) étkeztetés 
      d) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
(2) Szakosított ellátás keretében biztosítja az idősek bentlakásos otthonában való ellátást. 







(3) Szeghalom Város Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat: 
      a) gyermekjóléti szolgáltatás 
      b) gyermekek napközbeni ellátása 
      c) gyermekek átmeneti gondozása 
(4) Az ellátást Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén 
(továbbiakban: intézmény) keresztül nyújtja a (3) bekezdés b) pontjának kivételével. 
 
 


19.§  
 


Szociális étkeztetés  
 


(1) Étkeztetés igénybevételére azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
 (2) Az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról, ha a kérelmező körülményei ezt 
indokolják.  
 
 


20.§ 
 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
 


Az önkormányzat azoknak az egyedül álló személyeknek, akiknek az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, családban 
élők esetében a kétszeresét, a kihelyezett készüléket térítésmentesen biztosítja.  


 
 


21.§ 
 


Szociálpolitikai kerekasztal 
 


(1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, a jegyző, a 
szociális bizottság elnöke, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyi vezetője. 
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik.  
(3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet az ÁNTSZ helyi képviselője, a 
háziorvosok, a védőnői szolgálat, az iskola és az óvoda vezetője. 


 
 


Egyéb rendelkezések 
 


22.§  
 
 


Az Sztv. 42.§ (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem teljesítésének minősül, ha az ápolást 
végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, 
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülmények 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.  







 
 


23.§ 
 


(1)A köztemetés során az eltemettetésre köteles személy, személyek csak rendkívül indokolt 
esetben mentesíthetők a megtérítési kötelezettség alól, így pl. kiskorú gyermek tartása kerül 
veszélybe. A megtérítés részletfizetéssel is történhet, ami legfeljebb 3 évre terjedhet. 
(2) A Szt-ben előírt feltételek betartása mellett a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett 
ellátás megtérítése esetén részletfizetés legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezhető. 
 


V. Fejezet  
 


Záró rendelkezések  
 


29.§  
 


(1) Jelen rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. március 1. napjával lép 
hatályba. 
(2) A rendeletet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet 16. §-a 2015. május 1. napján lép hatályba. 
(4) 2015. március 1-én hatályát veszti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI.26.) rendelete az (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel. 
(5) A 15/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 17/A §-a 2015. április 30-án veszti hatályát. 
 
 
 
 Macsári József dr.Pénzely Erika 
 Polgármester jegyző 







1. számú Melléklet a ../2015.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 


 


 
Települési támogatás kérelem 


1.Kérelmező adatai: 


Alulírott név:   Leánykori név:   


Szül.hely, idő:   


Anyja neve:   


TAJ szám:   Adóazonosító jel:   


Telefonszám:    Állampolgárság:


Fő jövedelemforrás:   Ft/hó  Egyéb jövedelem:   


___________________________ 


…….. havi nettó jövedelem:   Ft. 


Családi pótlék:   Ft/hó         Tartásdíj:   Ft/hó 


Tart.hely: Szeghalom,   Állandó lakcím:   


szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához, hogy részemre 


egyszeri települési támogatást megállapítani szíveskedjen. 


Kedvező elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok!  


 


2. Közös háztartásban élők adatai: 


Név  Rokoni  Szül. hely, idő anyja Jövedelemforrás  …. havi nettó 
 kapcsolat neve jövedelem 
 
_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________ 


 
3. A család 1 főre eső összjövedelme: __________________ Ft 


Igényelt ellátás típusa: _________________________ Figyelembe veendő 1 főre eső jövedelem:   Ft. 


Az önkormányzat által folyósított rendszeres ellátás:   


 
4. Család kiadásai 


Fűtési díj: …………………………………..  Ft/hó Villanydíj: ……………………………………. Ft/hó 


Telefondíj: …………………………………. Ft/hó Vízdíj: ………………………………………... Ft/hó 


Lakbér/Albérleti díj: ……………………….. Ft/hó Közös költség: ……………………………….. Ft/hó 


Gyógyszerköltség: …………………………. Ft/hó Egyéb: ………………………………………... Ft/hó 







Összesen: …………………………………... Ft/hó 


 


 


Indokaim:  


a.) Létfenntartását veszélyeztető élethelyzet kialakulása miatt: 


Milyen szociális helyzet megoldására kéri az települési támogatást? (Kérem húzza alá a megfelelőt, és 


indokoljon) 


- élelmiszer megvételére 


- számlarendezés 


- gyógyszerköltség kifizetése 


- elemi kár elhárítása 


- gyermek kapcsolattartás 


- egyéb 


Kérem, részletesen indokoljon! 


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


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


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………… 


 


b.) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás 


 


Indokolásul előadom, hogy  


 


…………………………………………………………………………. (szül.:_______________________)nevű 


hozzátartozóm 2014._______________ hó _____ napján ___________________ (hely) elhalálozott és 


eltemetéséről én gondoskodtam, melyet a csatolt számlákkal igazolok. 


Az elhaltnak érvényes eltartási szerződése, végrendelete nem volt. 


 


 
 







 
 
 
 
 


 
N Y I L A T K O Z A T 


Név: ………………………………………………………………………………...szám alatti lakos tudomásul 
veszem, hogy a jogosultságot érintő körülményeimben fellépő bármilyen változást 15 napon belül a Hivatalnak 
be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 
vett támogatás összegét köteles vagyok visszafizetni. 
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal 
kezelje. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
 
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. ___________________________________ 
 aláírás 
 
 
 
 


 
Az alábbi igazolásokat akkor kell kitölteni, ha a kérelem gyógyszertámogatásra irányul: 


 
 
 


Háziorvos igazolás 
 
Igazolom, hogy a gyógyszertámogatást kérelmező betegségét a háziorvos, illetve szakorvos állapította meg. 
A felírt gyógyszerek (gyógyászati segédeszközök) nélkülözhetetlenek a beteg gyógyulásához. 
 
Dátum:………………………………………… 
 
      PH    ……………………………. 
                    Házorvos aláírása 
 
 
 
 
 
      Gyógyszertár igazolása 
 
A háziorvos/szakorvos által felírt gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök árának összege: ……………..Ft. 
 
Dátum………………….. 
 
 
      PH    …………………………….. 
                 Gyógyszertár aláírása 
 
 
 
 
 







 
 
 
 


 
Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén a kérelemhez mellékelni kell: 


- A benyújtást megelőző hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. 
 


Jövedelemigazolások:  
• munkáltatói igazolás vagy bérjegyzék 
• nyugdíjellátás, árvaellátás (év elején kiállított zöld hosszú nyugdíjigazolás) 
• gyed, gyes, családi pótlék 
• tartásdíj összegének igazolása 
• munkanélküli esetében Hatósági Bizonyítvány a Munkaügyi Központtól 
• vállalkozásból származó jövedelem esetén, az előző évről szóló APEH igazolást 


 
- A segély megállapításának alapjául szolgáló tény, vagy állapot fennállásáról szóló igazolást 
  (pl.: közüzemi számla, többlet- kiadás igazolása, jövedelem kiesés igazolása, stb. 
 
 


- halotti anyakönyvi kivonat 


Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás kérelméhez mellékelni 


kell: 


- eredeti temetési számla 


- jövedelemigazolások (közös háztartásban élők elmúlt három havi jövedelemigazolása) 


 


 


Kelt:………év…………hó…….nap. 


 


…………………………………………….. 


      kérelmező aláírása 


 







2. számú Melléklet a _____/2015.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
Városi Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda 
 


K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y  
 
1.Kérelmező adatai: 


Név:   Leánykori név:   


Szül.hely, idő:   


Anyja neve:   


Tart.hely: Szeghalom,   Állandó lakcím:   


TAJ szám:   Adóazonosító jel:   


Telefonszám:    Állampolgárság:_________________ 


Fő jövedelemforrás:   Ft/hó  Egyéb jövedelem:   


…….. havi nettó jövedelem:   Ft. 


Családi pótlék:   Ft/hó         Tartásdíj:   Ft/hó 


Bankszámlaszám:   
 
2. Közös háztartásban élők adatai: 


Név  Rokoni  Szül. hely, idő anyja Jövedelemforrás  …. havi nettó 
 kapcsolat neve jövedelem 
 
_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________ 


 
3. A család 1 főre eső összjövedelme: __________________ Ft 


Igényelt ellátás: _________________________ Figyelembe veendő 1 főre eső jövedelem:   Ft. 


Az önkormányzat által folyósított rendszeres ellátás:   


 
4. Család kiadásai 


Fűtési díj: …………………………………..  Ft/hó Villanydíj: ……………………………………. Ft/hó 


Telefondíj: …………………………………. Ft/hó Vízdíj: ………………………………………... Ft/hó 


Lakbér/Albérleti díj: ……………………….. Ft/hó Közös költség: ……………………………….. Ft/hó 


Gyógyszerköltség: …………………………. Ft/hó Egyéb: ………………………………………... Ft/hó 


Összesen: …………………………………... Ft/hó 


 







5. Lakáskörülmények 


Lakáshasználat jogcíme:  tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, önkormányzati bérlakás, haszonélvező, 


szívességi használó, stb.  


Komfortfokozat:  komfort nélküli,  félkomfortos,   komfortos,   összkomfortos 


Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:   


A lakás/ház alapterülete: ____________________ m2


Egyéb helyiségek:   


     Szobák száma:   


Lakás/ház állapota:   


Lakás/ház berendezése:   


Fűtési mód: ____________________________________________ Fogyasztói szám:   


Lakás/ház környezete:   


Állatállomány:   


Ebből származó jövedelem:   


 
6. A kérelmező és vele közös háztartásban élők vagyoni helyzete 


Ingatlan vagyon:


Területe: __________________ fekvése: ____________________________ 


  másik lakóház, házrész, hétvégi ház, garázs, telek, üdülő, mezőgazdasági földterület  


Forgalmi értéke: ___________________________________________________ Ft 


Ebből származó éves jövedelme: ______________________________________ Ft 


 
Ingóságok:


 FRSZ.:   Gyártási éve: ______ Forgalmi értéke:   


 személygépkocsi:   van nincs  Típusa:   


 
 


 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. ___________________________________ 
 aláírás 
 
A környezettanulmány alapját képező ügy elbírálásához szükséges egyéb adatok, körülmények, javaslat: 
_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________  


 
Dátum: ………………………………  ___________________________________ 
 Környezettanulmányt készítő aláírása 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2015. február 23-i ülésére  
 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi 
közművelődésről 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden év január 31-ig be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak 
éves munkatervüket. A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév 
programját. A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény munkatervének megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény fenntartója az intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2015. február 10.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Hajdu Helga 
 
 
 
 
 


Macsári József  







 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


Munkaterv 2015. 







 
Munkaterv 


 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény szakmai 
programja:  
 
   A könyvtár az 1997.évi CXL  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről  szóló  törvény céljaival összhangban működik. 
Feladata, hogy a látogatók számára biztosítsa a könyvtárhasználatot, minden könyvtári 
szolgáltatás elérését az egyes dokumentumok és információk elérését saját állományából, 
illetve az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásainak segítségével. 
Szolgáltatásaival segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézéseket, közösségi 
színtérként helyt ad kulturális rendezvényeknek. 
   A múzeum kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményéből álló muzeális 
intézmény. Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának nyilvántartása, megőrzése 
és kiállításban történő bemutatása. 
 
Elérendő célok: 
 
   Egy fejlődő, megújulásra képes intézmény kialakítása, mely képes a hagyományos mellett a 
legújabb használói igények kielégítésére is. Minőségi és hatékony szolgáltatás, a különböző 
feladatok ellátásában megfelelő rugalmasság. 
Az intézmény az elmúlt időszakban igyekezett lépést tartani a számítástechnika fejlődésével 
munkánk fontos részévé vált az informatikai kultúra széles körben való terjesztése, 
népszerűsítése. 
Munkánk középpontjában az idei évben is természetesen a használók és látogatók állnak. 
Olvasásnépszerűsítő programok szervezésével, múzeumpedagógiai, internet használati  
foglalkozásokkal tesszük vonzóbbá intézményünket. 
Az idei évben is célunk az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások 
népszerűsítése új társadalmi csoportokat  bevonó programok elindítása, könyvtárosok 
szaktudásának fejlesztése. 
   A múzeumban őrzött gyűjtemény és tudásanyag közzététele kiállítások, 
múzeumpedagógiai foglalkozások keretében. 
 
A könyvtári állomány alakítása:  
 
   Hagyományos könyvtári szolgáltatásaink alapja a korszerűen, tervszerűen fejlesztett és 
sokrétűen feltárt gyűjtemény. A folyamatos gyarapítás a fenntartótól kapott könyvbeszerzési 
keretből, költségvetési támogatásból az érdekeltségnövelő támogatásból és a Márai-
programból biztosított. 
Az állománygyarapítás során törekszünk a használói igényeket összehangolni a szakmai 
szempontokkal. (Gyűjtőköri szabályzat) 
A beszerzési keret függvényében figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetűekre hangos könyv 
állományunk folyamatos fejlesztésével. 
A 2015-ös évben az igényeknek megfelelően elkezdjük az e-könyv beszerzését is. 







A könyvtárba járó folyóiratok között korlátozott számban megtalálhatók ismeretterjesztő 
divat és szórakozató magazinok,  az anyagi korlátok függvényében ezt a választékot nem 
tudjuk bővíteni. 
 
Állományapasztás:  
 
   Ez folyamatos a könyvtárban egyrészt a szakmailag elavult, értéket nem képviselő, és  a 
meghibásodott elhasználódott  könyvtári használatra nem alkalmas könyvek kivonása. 
 
Internet, informatikai szolgáltatások: 
 
   Könyvtárunkban 7 számítógép áll a használók rendelkezésére. Kérésre munkatársaink  
segítséget nyújtanak a számítógép használathoz, különböző nyomtatványok letöltéséhez. 
Az intézmény honlapjának folyamatos fejlesztése szakember hiányában nem megoldott, erre 
a feladatra mindenképpen hangsúlyt kell helyezni. 
 
Gazdálkodásunk: 
 
   Intézményünk az Önkormányzattól mint fenntartótól kapott éves költségvetési keretből 
gazdálkodik. Gazdálkodásunk  takarékos igyekszünk az éves költségvetési kereteket 
betartani, ami reméljük a jövőben is sikerül. Az alkalmazottak legnagyobb része humánus az 
intézményhez, messzemenően betartja a takarékossági intézkedéseket. 
Fontos figyelemmel kísérni a különböző pályázati lehetőségeket, a könyvtár alapítványán 
keresztül is. 
2015-ben a szolgáltatásaink díjait csekély mértékben emeltük, egy kicsivel mindig alatta kell 
maradni a városban levő ugyanolyan szolgáltatások árainak, hogy hozzánk térjenek be a 
lakosok az adott szolgáltatás igénybevételéért. 
Szolgáltatásaink hirdetése folyamatos. 
Törekvés a saját bevételek növelésére. 
 
Humán erőforrás: 
 
   Az intézménynek hét állandó dolgozója van, mely már 2-3 éve a közmunkaprogramnak 
köszönhetően kiegészül általában 4-5 emberrel. Ők nagy segítséget jelentenek az intézmény 
működésében mind múzeumi mind könyvtári területen. 
Az állandó dolgozók a 2014-es évben nagy számban köszönhetően egy pályázatnak 
továbbképzésen vettek részt, egy fő pedig ingyenes e-tanácsadói végzettséggel gazdagodott. 
Fontos lenne szakmai szempontból is  a folyamatos továbbképzések biztosítása, de  2010-től 
a központi támogatást szüneteltetik így csak ismét pályázatban lehet reménykedni. 
 
Kapcsolattartás, együttműködés: 
 
   A Városi könyvtár és múzeum a hagyományokhoz hűen továbbra is jó kapcsolatot kíván 
fenntartani a társintézményekkel, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyesületekkel. Országos szakmai szervezetekkel mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 
Informatikai és Könyvtári Szövetség. 
 







Tárgyi feltételek: 
 
   Tárgyi feltételeink jók, amire igyekszünk is vigyázni. A jövőben is ez a cél a folyamatos 
karbantartás, állagmegóvás. Az épület lábazatának külső burkolata ellen egyelőre nincs 
„orvosság” évenként az épület lábazatát újra ki kell javítani. Ez a folyamat akkor fog gondot 
okozni az intézménynek  ha az épületen nem lesz garancia. 
 
Várható könyvtári rendezvényeink: 
 
   A kiemelkedő ünnepi eseményekhez kötődő rendezvények, mint Magyar kultúra napja, 
költészet napi rendezvények, hagyományos rendezvényeink mint Szent Iván –éji, Miklós heti 
rendezvények megtartása. 
A további rendezvényekkel szemben létbizonytalanságban vagyunk, ha esetleg van egy 
kisebb pályázat vagy adódik egy kisebb költségvetésű rendezvény lehetősége azt minden 
alkalommal megragadjuk. 
Szomorúan lehet tapasztalni, hogy az országosan ismert és kevésbé ismert előadók igazán 
nincsenek tisztában, vagy nem érdekli őket a kulturális intézmények anyagi helyzete. Sok 
esetben ha felmerül egy-két előadás megtartása olyan összegeket kérnek, vagy szeretnének 
kérni  ami sok esetben megfizethetetlen, és még kérdésként merül fel, ér-e ez a produkció 
egyáltalán ennyit. 
 
 
 
  
 
 
Szeghalom, 2015. január 26. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Koczó Éva 
                                                                                                                  igazgató 
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