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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 10-17/2016. 


M E G H Í V Ó 


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


2016. június 27-én (hétfőn) 16.00 órára 
összehívom. 


 


Az ülés helye: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


2./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 


3./ Polgármesteri Hivatal beszámolója 2015. évről  


4./ Feladatellátási szerződés megkötése 


5./ Pályázat benyújtása (Ady utcai konyha) (később kerül kiosztásra) 


6./ Bejelentések 


 


 


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


 


 


Szeghalom, 2016. június 15. 


 


Tisztelettel: 


                                                             


                                                                  Macsári József 


               








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2016. június 27-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 
Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
szól. 
 
A magyar közigazgatásban, így Hivatalunk esetében is a legjelentősebb változás a járási 
hivatalok 2013. január 1-i létrejötte volt. Ehhez képest a 2015. év „csendesen” telt, hatáskör 
változás a szociális segélyezés átalakulása kapcsán történt, ami fennakadást hivatalunkban 
nem okozott. 
 
A Járási Hivatal vezetőjével korrekt és jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerülő 
problémákat mindig sikerült ennek jegyében megoldani. (pl. karbantartás, eltérő 
ügyfélfogadási idő) A két hivatal munkatársai közötti munkakapcsolat is kiváló és 
zökkenőmentes. Igaz ez a szakigazgatási szervekre is: kitűnő az együttműködés a 
Földhivatallal, a Gyámhivatallal, az ÁNTSZ-szel és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. 
 
Személyi feltételek 
 
2015-ben – a jegyzőt is beleértve – 28 fő köztisztviselő, 17 fő Munka Törvénykönyve alá 
tartozó munkavállaló dolgozott a hivatalban. Két köztisztviselő gyermeke gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon van. A segélyezési hatáskör elvonása miatt szerencsére elküldeni 
nem kellett munkatársat, az egyik kolléga saját maga kérte jogviszonya megszüntetését, a 
másik érintett munkaerő gyermeket szült. 
Az elmúlt évben nyugdíjazására nem került sor. 
Fegyelmi eljárás 2015-ben sem volt. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A Polgármesteri Hivatal a valamikor irodaháznak épült épületben működik. Az épület 45 
éves, felújítására nem került sor. Bátran kijelenthetjük, hogy rendkívül elavult, üzemeltetése 
energiapazarló. A fűtési rendszer, a villanyvezetékek, a vízvezetékek több évtizedesek, 
működésük napi fennakadásokat okoz. A dugulások rendszeresek. A klímaberendezés 
manapság már nem luxus. Az elavult hálózat ellenére a szerverszoba klimatizálását 
megoldottuk. Nyáron rendszeresen állnak le számítógépeink a hőség miatt. Az 1969-ben 
lerakott burkolat is több helyen balesetveszélyes. Megoldást pályázati úton próbálunk találni, 
eddig sikertelenül. (Szerencsés fordulat: 2016-ban a Belügyminisztérium pályázatának 
elnyerése kapcsán megkezdődött a felújítás 1. üteme) Az akadálymentesítés a földszinten 
megoldott. 







A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. 
Tekintettel arra, hogy egyre több munka kötelezően on-line módon végezhető (könyvelés, 
anyakönyvezés, nyilvántartások), az informatikai fejlesztés is létkérdés. 
 
Az önkormányzat működése számokban 
 
2015-ban 22 testületi ülés volt, az SZMSZ szerint 10 a kötelező. Ez éppen annyi, mit az előző 
évben volt.  
Rendeletalkotásra 11 esetben került sor, ami csökkenés az előző évi 15-hez képest. Jelentős új 
rendeletünk a települési támogatásról szól, további új rendelkezések a belterületi tűzgyújtás 
rendjéről és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek építményadójáról. A többi rendelet a 
„szokásos” volt: költségvetési rendelet, előző évi költségvetés módosítása, zárszámadás, 
igazgatási szünet. Ezen rendeletalkotásaink kapcsán a Kormányhivataltól törvényességi 
észrevétel nem érkezett. Az építményadóról szóló 15/1991. (IX.26) szóló rendelet 
célvizsgálata kapcsán egy törvénysértő, a törvényhez képest szűkítő szabályt kifogásolt az 
ellenőrzést, ezt a hibát rendeletmódosítás során javítottuk. 
A meghozott határozatok száma: 111. Ez hetvennel kevesebb az előző évinél. Észrevétel nem 
érkezett. 
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. 
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
 
Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
Az iktatott ügyek száma: 
 
Eszerint a főszám (= ügyek száma) 2012-ben: 10.159 
                                                         2013-ban:   9768 
                                                         2014-ben: 11.724 
                                                         2015-ben: 10.036 
A mintegy 10 % csökkenés oka a szociális ügyek hatáskörének delegálása a Járási Hivatalhoz 
2015. március 1-től. Az ügyiratok átadása ütemezetten, problémamentesen megtörtént. 
 
Az ügyeken belül alszámra történt iktatás: 
 
2012.: 19.000 
2013.:   9.089 
2014.: 12.517 
2015.: 13.896 
Az alszám azt mutatja meg, hogy egy adott ügyön belül hány intézkedés, 
környezettanulmány, végzés, határozat, idézés, feljegyzés stb. történik. 
Összehasonlítva az eltelt három évet, látható, hogy egy ügyön belül hány intézkedésre került 
sor átlagosan: 
2012-ben: 1,9 
2013-ban: 1,07 
2014-ben: 1,06 
2015-ben: 1.38 
Elsősorban az építéshatósági és adóügyekben jellemző az, hogy az ügyön belül többször kell 
eljárási cselekményt végezni. 
 







Az összes ügy közül a hatósági ügyeket külön is vizsgálhatjuk. 
Az államigazgatási ügyekben hozott döntések száma: 3782.  
Az önkormányzati hatósági döntések száma: 543 Ezekben a döntést a polgármester és a 
bizottságok hozták (elsöprő többséggel segélyezés, majd közterület-használat, kezelői 
hozzájárulás stb.)  
Összesen tehát 4325 döntés (határozat vagy végzés) született, ami azt jelenti, hogy az ügyek 
43 %-a végződött alakszerű döntéssel. 
 
Az egyes hatósági ügyek legfontosabb jellemzői: 
 
Szociális ügyek: 


 
- 2015. évi egyszeri ellátások listája 


-  
-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


2015. január, február hónapban 
Önkormányzati Segély 


7 110.000  


Rgyk. pénzbeli támogatás 466 4.692.200 


Települési támogatás 196 1.775.000 


Fűtés 192 3.200.000 


Hulladékszállítás 56                                          0 Ft. 


Köztemetés 7 959.000 


65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 


1440 2.880.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 2 200.000 


Természetben nyújtott támogatás 
( tyúk, élelmiszer csomag) 


791 893.121 


Tanuló buszbérlet támogatás 31 241.570 


Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 


4 63.916 


Óvodáztatási támogatás  15 160.000 


Összesen: 3207 15.174.809 


-  
-  
-  


- 2015. évi rendszeres ellátások listája 
-  
-  


Megnevezés Esetszám Tényleges fő Összeg (Ft) 







2015. február 28-ig  
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 


406 226 8.451.120 


Rendszeres szoc. segély /eg.kár./ 10 5 165.060 


RSZS nyugdíjkorhatárt eléri 5 
éven belül 


34 16 805.180 


RSZS Foglalkoztatási mentesség 21 11 513.760 


Lakásfenntartási támogatás 3206 520 12.861.600 


Összesen: 3677 778 22.796.720 


 
A szociális segélyezés tavaly jelentős változáson ment keresztül. A rendszeres segélyek 
elbírálásának hatásköre a Járási hivatalhoz került. A szociális segélyek így csak az első két 
hónapban jelentettek feladatot, kiadást. A lakásfenntartási támogatás kifutó rendszerben – 
havonta csökkenő mértékben – év végére megszűnt. 
Az átalakított segélyezés szerint a korábbi rendkívüli segélyt a – saját bevételből fedezett – 
települési támogatás váltotta fel. Átlagos támogatás 5000 Ft volt, de természetesen mindig az 
egyedi ügyhöz igazodott. Viszonylag magas a fűtési támogatás kifizetett összege, itt 10.000-
15.000 és 20.000 Ft a megállapított segítség annak függvényében, hogy a lakásfenntartási 
támogatás mikor járt le, illetve mennyi egyéb települési támogatást kapott az adott család. 
Összességében megállapítható. hogy a segélyezési rendszer átalakítása fennakadást nem 
okozott, az új szociális rendelet jól alkalmazható, az adott élethelyzeteket jól kezeli. 
 
 
Anyakönyvezés: 
 


- Élve születés: 1 
- Házasság: 66 - örömteli a növekedés, az előző évben 39 volt. 
- Halálozás: 196 (2013.: 169, 2014: 210) 
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 1 


 
 
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat és másolat kiadása (kérelem, 
eseményrögzítés alkalmával) száma: 415 db. 
Anyakönyvi adatváltozások (haláleset, házassági névmódosítás, válás): 136 
Apai elismerő jegyzőkönyvek: 48 (folyamatosan nő) 
Állampolgársági kérelmek, és eskütételek: 3 
Névadó ünnepségek: 6 
Szép korú köszöntése: 2 
 
Az anyakönyvezés nagy reformja 2014. július 1-től következett be. Megtörtént az átállás az 
elektronikus anyakönyvezésre, ami nagy erőpróba elé állítja munkatársainkat, elsősorban a 
korábbi, manuális anyakönyvek informatikai feltöltésével, ami 2015-ben is nagy feladat. 
Hagyatéki ügyek száma: 139 


 
 
Adóügyek 







Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is 
végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.). 
 
Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi jogszabályok - a helyi 
adókról szóló 1990.évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény, a kapcsolódó és végrehajtási 
rendeletek, az adók módjára történő behajtandó köztartozások esetében ezeket szabályozó 
alapjogszabályok tartalmazzák.  
 
Adónemek: építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, késedelmi 
pótlék, bírság, egyéb bevétel, idegen bevétel, talajterhelési díj, államigazgatási illeték. 
 
 


Bevételek alakulása 2015. évben 
 


Adónem  Adómérték        


Adózók 
száma     


fő Kv-i el őirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 140-Ft/m2 1341 17 000 000- 19 148 684- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 915 270 000 000- 342 499 229- 


Gépjárműadó   2440 


     
28 000 000. 
42 000 000-  


30 329 948.- 
45 494 922.- 


Összesen     317 000 000- 437 472 783- 
 
Településünkön a nem lakás célját szolgáló építmények után kell csak építményadót fizetni. 
Az ipari beruházások bővülésének köszönhetően az építményadóból származó bevétel 
folyamatos növekedést mutat. Az adózók számában nem volt ugyan változás, de néhány nagy 
volumenű beruházás jelentős mértékben növelte az adóköteles négyzetméterek számát. Az 
építményadó bevétel az összbevétel 4.5 % képezi. 
Az iparűzési adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 
2%-a,  ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3 000 
forint.  Az adó az összes bevétel 83%-át adja, megvalósulása nagy jelentőséggel bír a 
kiadások fedezetéhez. A vállalkozók többsége fegyelmezetten teljesíti kötelezettségeit. A 
decemberi feltöltési befizetések valamint behajtási cselekmények nagyban hozzájárultak a 
többletbevétel megvalósulásában. 
 
A gépjárműadóban érintett gépjárművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek 
adóztatásra. 
2013-tól az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra 
került egyebek mellett a gépjárműadóból származó bevétel is. A beszedett adó 40%-a az 
Önkormányzatokat illette meg, 60%-a átutalásra került az Államkincstár részére. 
Gépjárműadó bevételek 30 329 ezer forint összegben realizálódtak, százalékos arányban az 







eredeti előírás 108%-ban teljesült. A Magyar kis és középvállalkozók járművei a nemzetközi 
szállítmányozó és logisztikai cégektől vállalt szolgáltatásaikkal a piaci részesedéseiket 
növelni tudták, így hozzájárultak a gépjárműadó bevétel növekedéséhez. 
A súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó-mentességek száma – a törvényi változások 
következtében – a töredékére szorult vissza. Jelenleg a mentességre jogosultak száma 54 fő. 
 


Bevételek alakulása 2015. évben 
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 A tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból tárgyévben 749 429-Ft folyt be az önkormányzat 
számlájára, melyhez az állam - a jó adóerőképesség miatt - kiegészítést nem utalt. 
 
Az idegen adó behajtása végett közel 700 fő felszólítására, és ugyanennyi intézkedésre került 
sor. A behajtásból 3 224 480.-Ft idegen adó került átutalásra a behajtást kérő szervek részére., 
az önkormányzat bevételét 1 504 ezer forint növelte. 
Az illetékbevételek továbbutalásra kerülnek az Államkincstár részére, a talajterhelési díj a 
környezetvédelmi alap számláját növeli. A 2015. évi bevétel 1.820.762.-Ft. 
2015. évben 372 db adó- érték bizonyítvány, valamint 117 db adóigazolás, összesen 489 db 
hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályát 345 fő 
adózó adatainak megkérésével kerestük meg. A végrehajtás folyamán több ezer felszólítást 
küldtünk ki az adózóknak, számos inkasszó és munkabérletiltás került kiadásra az 
adóbevételek megvalósulása érdekében. 
 
Összességében mintegy 60 millió Ft-tal nőtt az adóbevételünk 2014-hez viszonyítva. 
 
Városüzemeltetés 
 
Jelentős beruházásaink az alábbiak voltak: 
 


- Szabadság tér 5/1 négylakásos bérház felújítása  (22.8 mFt) 
- Járdaépítések (4.5 mFt) 
- Közép-Békési Ivóvízminőség-javító program 
- Farkasfoki út felújítása (9.6 mFt) 
- Kóbor ebek ideiglenes befogadó helye (1.9 mFt) 
- Várhelyi Tábor főépület fedett teraszának héjalása, mobil stég (2 mFt) 
- Dózsa utcai Iskola két leghidegebb tanterme nyílászáró csere (1.5 mFt) 
- Bocskai u. 4. önkormányzati bérlakás nyílászáró csere (4.6 mFt) 
- DAREH keretében a régi hulladéklerakók rekultiválása 


Különös gondot fordítunk a település tisztaságára, rendezett képének biztosítására.   
 


Adónem  A dómérték        


Adózók 
száma     


fő Kv-i el őirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 140-Ft/m2 1353 17 000 000- 18 884 962- 







Közfoglalkoztatás 
 


Mezőgazdaság 
A program keretében 25 főt foglalkoztattunk, 1 éves időtartamra.  
Új tevékenységgel bővült a projekt a meglévő konyhakerti zöldségek mellett hideg 
fóliasátorral bővítettük programot, melyben elsősorban paradicsomot, paprikát kívánunk 
termelni.  
A megtermelt zöldségféléket (7 q burgonya, 2455 kg uborka, 670 db újhagyma, 67 kg 
lilahagyma, 245 kg vöröshagyma, retek, 698 kg karalábé, 2640 kg paradicsom, zöldbab, 100 
kg cukkini, 150 kg káposzta, kapor, 200 kg tök) kedvező áron értékesítettük elsősorban a 
gyermekétkeztetést biztosító intézményünk részére. Az át nem vett termékekből a szociális 
iroda javaslatára rászorultak részére is adományozni az önkormányzat. 
Belvízelvezetés  
A vállalt feladatok elvégzéséhez 90 főt vontunk be a programba 1 éves időtartamra. 
Létszámot bővítettünk az előző évhez képest 10 fővel növeltük a programban résztvevők 
számát. A zárt csatorna építésén kívül ez évben terveztük az érmelléki utcakorrekcióval 
érintett területen az új csapadékvíz csatorna nyitását, a kapubejárók kiépítését. A munka 
jelenleg is folyamatban van. Továbbá zárt csapadékvíz csatornát alakítottunk ki a Bocskai 
utca egy szakaszán, illetve az Érmellék utca egy részén.  
Illegális hulladéklerakók felszámolása 
A program keretén belül 25 fő foglalkoztatását vállalta az önkormányzat. Új tevékenységként 
komposztálást terveztünk be. Fő feladatuk a csapadékvíz csatornák fasorok mellett 
erdősávokban, továbbá belterületen illegálisan lerakott hulladékok begyűjtése. E 
tevékenységet a belterületen túl rendszeresen végeztük a töviskesi út melletti erdősávban, 
Töviskes majorban. 
Belterületi közutak karbantartása 
30 fő alkalmazásával 1 éves foglalkoztatási időtartamra. Vállaltuk a kiemelt szegélyes utak 
portalanítását, víznyelők takarítását, buszvárók, parkolók takarítását. Hetente rendszeresen 
takarított területek nagysága 22 km. Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek festése, magas 
padkák nyesése. Útalapot építettünk az Érmelléken, illetve a Petőfi és Hunyadi u A közút 
program új programelem a járdaépítés melynek keretében végezzük a: 
Kassai – Dobó utca, Kinizsi- Pozsonyi utcai, Jókai – Honvéd utca , Vörösmarty – Nádasdy 
utca, Kazinczy-Nádasdy utca, Somogyi – Kazinczy utca, Széchenyi – Kazinczy utca, Dapsy – 
Simon F. utca, Patai – Vasvári utca, Patai – Szabolcs V. utca, Szabolcs V.- Szeleskert utca, 
Árpád – Jókai utcai sarkok, Árpád utca 7 db átkötő járda, Kis-Petőfi utca vasúti átjáró,Újtelep 
II. utca – Dévaványai sarok, Újtelep VII. utca-Töviskesi  úti sarok , Újtelep  II. utcai – 
Dévaványai úti sarok,  Újtelep VII. utca – Töviskesi úti sarok, Újtelep II. utca- Töviskesi út 
sarok, Újtelep XV. utca –Újtelep XVIII. utca sarok, Kossuth utca Bajcsy Zs. u. összekötő rész 
építését, javítását. Így a rendkívül rossz állapotban lévő járdákat biztonságossá tesszük a 
gyalogos közlekedés érdekében.  
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
2015. április 30-ig hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 119 fő vonatkozásában :  


• 15 fő számítógépes adatrögzítő képzésben vett részt ahol OKJ bizonyítványt szereztek 
• 15 fő település karbantartó tanfolyamon szerzett tanúsítványt 
• 15 fő kisgépkezelői tanúsítványt kapott a tanfolyam elvégzését követően   
• 15 fő mezőgazdasági munkás képzésen szerzett tanúsítványt 
• 59 fő téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében került foglalkoztatásra   


-  2015. július 20-tól 6 x 28 fős 168 fő foglalkoztatotti létszámban érzékelhető a foglalkozatás 
helyettesítő támogatás felülvizsgálata. Ez alkalommal kiközvetítésre kerültek foglalkoztatás 







helyettesítő támogatásban részesülők, csökkentve a támogatásban résztvevőket és növelve a 
munkába visszaorientáltak létszámát. Kiközvetítésre került minden álláskereső személy is, 
akik nyilatkoztak arról, hogy vállalják-e az önkormányzat által biztosított munkalehetőséget.   
Szeptemberben az alábbi képzéseken vettek részt a hagyományos hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban lévők:  


• 2015. 09.17-től 15 fő zöldhulladék bio-és komposztáló tanfolyamon 
• 2015.09.26-tól 10 fő zöldterületi és kisgép üzemeltető tanfolyamon 


 
Egyéb támogatás 
TÁMOP 1.1.2 támogatás keretében 1 fő munkavállalónak a 40 év jogosultsági idejének 
megszerzését, 2 fő GYES utáni munkába állásában tudott az önkormányzat segíteni.  
Csökkent munkaképességűek foglalkoztatása 
A Nemzeti Rehabilitációs Szolgáltató Hivatal által a TÁMOP 1.1.1 programban 11 fő 
foglalkoztatását tudtuk biztosítani 4 órás foglalkoztatásban. Ezek a támogatások 2015.08.31. 
nappal kifutottak. 
Diákmunka 
2015. júliusban 20 fő foglalkoztatására került sor, majd augusztusban is 20 fő diáknak tudtunk 
1 hónapos munkát biztosítani, 6 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az 
önkormányzatnál és intézményeinél valósult meg.  
 
A Start és a közmunkaprogramok rendkívül nagy adminisztrációval járnak, amit sokszor 
tovább nehezít a szűk határidő, gyorsan változó előírások. 
 
Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda hatósági tevékenységet nem végez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kellőképpen leterhelve. 
Az év folyamán elkészült az előző évi zárszámadás, az éves, féléves és negyedéves 
beszámoló, az ez évi költségvetés. Több alkalommal módosítani kellett a költségvetési 
rendeletet. 
Nagy hangsúlyt kapott a bérlakásokkal kapcsolatban lévő kintlévőségek behajtása, illetve a 
lakásügyi hatósággal való együttműködés keretében a hátralékosok felszólítása. 
 


  


  
Önkormányzat  
Szállítói számlák 4 285 
Vevői számlák (ÖK, ÖLB, ÖKP) 1 951 
Könyvelési tételek 31 952 
  


  
Hivatal  
Szállítói számlák 1 003 
Vevői számlák (HK, HKP) 83 
Könyvelési tételek 8 472 


  
  


Óvoda  
Szállítói számlák 621 







Vevői számlák 0 
Könyvelési tételek 4 186 


  
  


Könyvtár  
Szállítói számlák 497 
Vevői számlák 38 
Könyvelési tételek 2 602 


  
  


Kisebbség (2014.10.31-ig)  
Szállítói számlák 16 
Vevői számlák 0 
Könyvelési tételek 139 


  
  


ÖSSZESEN:  
Szállítói számlák:  6 422 
Vevői számlák: 2 072 
Könyvelési tételek: 47 351 


  
 
 
Ellenőrzések 
 
A belső ellenőrzés tapasztalatait a Pénzügy Bizottság és a Képviselő-testület elé tártuk. A 
TAKARNET felhasználása is ellenőrzésre került, ahol hiányosság nem merült fel. 
 
… /2015. (VI. 27.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
Szeghalom, 2016. június 13. 
 
 
 
 


 


                                                                          Dr. Pénzely Erika 
                                                                           jegyző 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2016.(VI.28.) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


 
 


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


 
1.§ 


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


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2016. évi munkarendjében 
2016. július 18-tól 2016. augusztus 14-ig terjedő időszakra nyári, 2016. december 21-től 
2016. január 31-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
  


(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2017. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2016. június 27-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint „a 
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására 
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”.  
A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2016. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők: 
 
2016. július 18. - 2016. augusztus 14.        és          2016. december 21. - 2016. december 31. 
 
Az ügyfélfogadás biztosított. 
Az elmúlt években már sor került az igazgatási szünet megtartására, problémát sem az ügyfelek, 
sem az eljárások határideinek betartásában nem okozott.  
HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A szabadságok kiadása tervszerűen, 
ütemezetten és összehangoltan biztosítható 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2016. június 10. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi 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: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. június 27-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A DAREH Társulás elnöke Dávid Zoltán Úr megkereste önkormányzatunkatat a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának ügyében, az előterjesztéshez mellékelt levéllel.  
Mint az a Képviselő-testület előtt ismert a DAREH Társulás megalapította a DAREH Bázis Nzrt. 
azzal a céllal, hogy a pályázatban felvállalt 5 éves üzemeltetési kötelmünket a nonprofit Zrt. lássa 
el. A feladat ellátásához a Társulás minden önkormányzattal Feladatellátási szerződést kíván kötni. 
(A Szerződéstervezet mellékelve) 
Szeghalom Város Önkormányzata korábban a hulladékgazdálkodási közfeladatot a Békés-
Manifeszt Kft-vel végeztette, melynek az önkormányzat tagja is volt. A szerződésünk 2015. 
december 31-el megszűnt, jelenleg a TAPPE Kft. végzi a közszolgáltatást hatósági kijelölés alapján 
2017. január 31-ig. 
A Társulás célja, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tegyen, az 
összes társult tagönkormányzattal együttműködve, az új jogi szabályozás szerint.  
 
Fentiek figyelembevételével, kérem az alábbi Határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
________/2016. (VI. 27.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy  


1. a határozat mellékletét képező tartalommal önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladatok ellátása tárgyában feladatellátási szerződést kíván kötni a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással, 


2. felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő:  2016. június 30. 
Felelős:  Macsári József polgármester a feladatellátási szerződés aláírásáért 
 
 
Szeghalom, 2016. május 18. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
 
 
        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 2016. június 27-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület az 52/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 
Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül 
Blaskó György és Papp Zsigmond ajánlatát érvényes ajánlatnak fogadja el. 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese Blaskó György építési vállalkozó, mert az 
ajánlattevő a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a legelőnyösebb 
ajánlatot adta. A bizottság javaslata alapján a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő Papp 
Zsigmond, mert a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta. Mindezek alapján az 
eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 60/2016. (V. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy  a TOP-2.1.2.-
15 „Zöld város kialakítása” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be „A szeghalmi 
Szeleskerti főgyűjtő csatorna szabadidő parkjának kialakítása, valamint a város központjában 
egy helyi őstermelői piac építése” címmel.Elfogadja továbbá, a konzorciumi együttműködési 
megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
konzorcium összetételét. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 61/2016. (V. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-1.4.1.-15 
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével”  pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be 
„Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Fáy utcai, valamint a Kossuth utcai 
telephelyeinek infrastruktúra-fejlesztése”  címmel. Elfogadja továbbá a konzorciumi 
együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges konzorcium összetételét. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 62/2016. (V. 12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-1.1.1.-15 
„Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”pályázati felhívásra támogatási kérelmet 
nyújt be „Kandó Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon” 
címmel.Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített 
formában a támogatási kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 63/2016. (V. 12.) sz.  határozatával döntött arról, hogy a TOP-1.1.1.-
15 „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére”pályázati felhívásra támogatási kérelmet 
nyújt be „Szeghalmi Érmelléki ipari terület infrastruktúrájának fejlesztése” címmel. Elfogadja 
továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 







 
A Képviselő- testület a 64/2016. (V. 12.) sz. határozatával döntött arról, a Szeghalmi Női 
Kézilabda Gyermek, Ifjúsági és Szabadidősport Egyesület kérelmére a TAO Sportfejlesztési 
programban elnyert pályázatához 1 945 018 forint önrészt a kérelem szerint biztosítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 68/2016. (V. 24.) sz. határozatával döntött arról,  hogy a VP-6-7.4.1.1-
16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése  pályázati felhívásra támogatási kérelmet 
nyújt be „A szeghalmi Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ épületének energetikai 
korszerűsítése”  címmel. A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30. 
szám, hrsz: 461. A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  
55.452.592Ft. Az igényelt támogatás összege:49.907.332 Ft (90%). A biztosítandó saját forrás 
összege:5.545.260 Ft (10%). A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2016 évi 
költségvetésében elkülöníti, a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetés 1. sz. melléklet a 
1/2016. (II.23) önk. rendelethez 47. sor „Felhalmozási céltartalék” (a 10. sz. melléklet a 
1/2016. (II.23) önk. rendelethez 28. sora „Helyi Önkormányzat céltartalék”) terhére biztosítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2016. június 13. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2016. június 22-én (szerdán) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy 
Z. u. 30.) 


 


 
Napirend: 


1./ A 2016. június 27-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2016. június 15. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      














































