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Szeghalom Város Polgármesterétől 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


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


 
Iktatószám: 10-27/2016. 


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  


k i h e l y e z e t t  ü l é s é t  


 


2016. október 22-én (szombaton) magyar idő szerint 11.30 órára 
összehívom. 


 
Az ülés helye: ROMÁNIA, Kalotaszentkirály 
 
 
Napirend: 


1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi beruházásairól 
2./ Tájékoztató a közfoglalkoztatásról  
3./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


 


Szeghalom, 2016. október 17. 


Tisztelettel: 


               Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
BESZÁMOLÓ 


Az Önkormányzati beruházások 2016. évi állásáról 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 
beruházási és nagy felújítási programot, illetve biztosította költségvetésében a forrást azokhoz a 
beruházásokhoz, amelynek előkészítése több éve folyamatban van és 2016. évre volt tervezve a 
megvalósításuk.  
 
Mint ismeretes Szeghalom Város Önkormányzatának gazdálkodása hosszú évek óta 
kiegyensúlyozott, biztonságos. Az elmúlt 12 évben megvalósított közel 7 milliárd forint 
beruházáshoz sem vettünk fel hitelt, illetve a város nem bocsátott ki kötvényt, ezért Szeghalom nem 
is volt érintve az adósságkonszolidációval, melyre az állam 1200 milliárd forintot fordított. A 
Belügyminisztérium a konszolidációban részt nem vett településeket pályázati úton támogatásba 
részesítette. Önkormányzatunk első pályázatát 2015. évben nyújtotta be, melyre 181 millió forint 
támogatást kaptunk. A keretet, illetve a felhasználási célt a pályázati felhívás szigorúan 
meghatározta. Önkormányzatunk az elnyert támogatást a Bajcsy-Zs. u. és Érmellék u. 
útfelújítására, valamint a Polgármesteri Hivatal hátsó épületrészének teljes felújítására 
fordítja.  
 
A Bajcsy-Zs. u. 1986-ban épült ki azzal a céllal, hogy 
a városközpont elkerülő gyűjtőútjaként 
funkcionáljon. Az elmúlt 30 évben semmiféle 
felújítási munkákat nem végeztünk. Az Érmelléki út 
ettől is lényegesebben régebbi út, 1980-ban vette át a 
Nagyközség az Állami Közútkezelő Vállalattól, az 
úton kisebb felújítás lett végezve több mint 10 éve.  
 
A felújítási munka megvalósítására a közbeszerzési 
eljárást 2016. március 07-én indította el a Képviselő-
testület. A felkért négy ajánlattevő közül három 
ajánlattevő határidőben benyújtotta ajánlatát. A 
legkedvezőbb ajánlatot a Swietelsky Magyarország 
Kft. nyújtotta be bruttó 92.701.960.- Ft. összeggel. 
A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési 
határideje a szerződés kötéstől számított 90 nap. A 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásra 2016. július 
20-án került sor a szerződéses határidőn belül.  


________________________________________________________________________________ 
 
 







 
A Polgármesteri Hivatal 
épületének felújítási terveit előző 
évben az OPTI-PLAN Kft. 
elkészítette. A hátsószárny 
kivitelezésére a közbeszerzési 
eljárását 2016. március 07-én 
indította el a Képviselő-testület. 
A felkért négy ajánlattevő közül 
mind a négy ajánlattevő 
határidőben benyújtotta ajánlatát. 
A legkedvezőbb ajánlatot Blaskó 
György építési vállalkozó nyújtotta 
be bruttó 90.936.206.- Ft. 
összeggel. A kivitelezési munkák 
szerződés szerinti befejezési 
határideje a szerződés aláírását 
követő 180 nap. A hátsószárny 
teljes felújítására kerül sor, így kicserélésre került az összes nyílászáró, burkolatok, hő- és 
vízszigetelés, komplett épületgépészet, villamoshálózat, festés, mázolás, stb. Fontos megemlíteni, 
hogy az épületszárny fűtése le lett választva a főépület fűtésétől, így teljesen különállóan 
szabályozható a fűtési és hűtési rendszer is.  
________________________________________________________________________________ 
 
Ez év december 31-ig felújításra kerülnek a Polgármesteri Hivatal főépületének vizesblokkjai is. 
A felújítási tervekkel rendelkezünk, jelenleg a Beszerzési Szabályzat alapján folyamatban van a 
kivitelező kiválasztása. Az előzetes tervezői költségbecslés szerint a vizesblokkok teljes felújítása 
nettó 11,5 és 13 millió forint között várható.  
Október hónapban megkezdődött a Polgármesteri Hivatal nagy kéményének bontási munkálatai is, 
a munkálatokat Blaskó György építési vállalkozó végzi, a bontási munkák költsége bruttó 727.898.- 
Ft.  
A Hivatal hátsó szárnyának teljes felújításával megszüntetésre került a műhely és kisgép raktár. Az 
új műhelyet és raktárt a melléképületben alakítottuk ki. A melléképület fűtéssel és 
riasztórendszerrel lesz ellátva. A kivitelezés bruttó költsége 836.845.- Ft. 
________________________________________________________________________________ 


 
A Várhelyi Tábor területén több 
felújítási munkára került sor az 
elmúlt években, melynek 
eredményeként szinte teljesen 
megújult a Tábor. A Tábor 
igénybevétele ez évben, illetve a 
tavalyi évben megsokszorozódott. 
Ismert volt előttünk az a probléma, 
hogy a Tábort megközelítő állami út 
rossz állapotú és sajnos arra nem 
számíthatunk, hogy a Vízügyi 
Igazgatósággal közös beruházásban 
felújításra kerül. Ezért döntött úgy a 
Képviselő-testület, hogy 2016. 


évben teljesen önerőből a felújítási munkákat el kell végezni. A felkért négy ajánlattevő közül 
három ajánlattevő határidőben nyújtotta ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Swietelsky 







Magyarország Kft. nyújtotta be bruttó 32.821.245.- Ft. összeggel. A kivitelezési munkák szerződés 
szerinti befejezési határideje a szerződés aláírását követő 40 nap. Kivitelező a kivitelezési munkákat 
határidő előtt befejezte, a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2016. június 16-án került sor. 
________________________________________________________________________________ 
 
A Magyar Labdarugó Szövetség a 
labdarúgás stratégiai fejlesztési 
koncepciójához illeszkedő sport 
fejlesztési programot dolgozott ki, 
melynek keretében az 
önkormányzatokkal együttműködve 
futballpályákat kíván létesíteni 
országszerte. A futballpálya létesítésére 
az önkormányzatoknak pályázatot kell 
benyújtani az MLSZ-hez. Szeghalom 
városa 2015. évben nyújtotta be 
pályázatát, mely sikeres volt. Az 
MLSZ döntése értelmében 2016. évben 
a Fű I. futballpálya teljes újjáépítése 
megvalósult. Az Önkormányzatnak a 
megvalósításhoz Együttműködési 
megállapodást kellett kötnie az MLSZ-el, mivel a teljes beruházást az MLSZ bonyolította. A 
beruházás teljes bruttó bekerülési költsége 72.334.447,- Ft volt. Ebből a támogatás összege 
50.634.113,- Ft, míg az Önkormányzati hozzájárulás összege 21.700.334 Ft. 
Önkormányzatunknak az említett összeget kellett átutalni az MLSZ részére. A beruházás során 
megvalósult a pálya teljes újjáépítése, a világítás, labdafogó hálók, új kapuk, öntözőrendszer 
és a drén rendszer.  
 
A Szeghalmi Labdarugó Egyesület 2015-ben az MLSZ-hez nyújtott be pályázatot TAO forrás 
elnyerésére a Fű II. futballpálya részbeni felújítási munkálataira. Az Egyesület a támogatásból 


megvalósította a pálya világítását, 
az öntözőrendszert, illetve 
fúratott egy nagy átmérőjű kutat, 
ami mindkét pálya öntöző-
rendszerének vízellátást bizto-
sítja. Az Önkormányzatunk 
finanszírozásával valósult meg a Fű 
II. pálya felújítása bruttó 
8.014.208.- Ft. összeggel. A 
kivitelezést az Eurogreen-Tiszafa 
Kft. végezte. A Képviselő testület 
döntése alapján a TAO forrásból 
nyert támogatáshoz is 30% önrészt 
az Önkormányzat biztosította az 
Egyesület részére.  
 
Kisebb beruházásokra is sor került a 


sportlétesítménynél (elektromos hálózat kiépítés, illetve túlfeszültség védelmi rendszer kiépítés, 
műtrágya szóró beszerzés, kisebb betonozási és javítási munkák), melynek összege bruttó 
1.787.174.- Ft. 
________________________________________________________________________________ 
 







A Képviselő-testület júliusi 
rendkívüli testületi ülésén döntött 
arról, hogy közbeszerzési eljárást 
indít a futballpálya felújítása kapcsán 
a karbantartást segítő eszközök 
beszerzésére. A 2016. július 22-én 
indult közbeszerzési eljárásra négy 
ajánlattevőt kértünk fel, melyből 
három ajánlattevő határidőre 
benyújtotta pályázatát. A 
legalacsonyabb árajánlatot az 
Agrolánc Kft. nyújtotta be bruttó 
20.320.000.- Ft. összeggel. 
Beszerzésre került 1 db. Antonio 
Carraro TTR 4400 HST II 
traktor, 1 db főgyűjtő tartály 
GC1000, 1 db. gyűjtőturbinás fűnyíróasztal RT 1500 HDS, 1 db. Redexim Multi Spike 1200 
gyepszellőztető. Jelenleg folyamatban van a személyzet betanítása az Agrolánc Kft. 
szakembereinek bevonásával.  
________________________________________________________________________________ 
 


 
Minden évben a járdaépítési programot a Képviselő-
testület Pénzügyi Bizottsága határozza meg a beérkezett 
kérelmek figyelembevételével. Költségvetésünkben 2016. 
évre 4.000.000.- Ft. lett biztosítva járdaépítésre.  
 
A Pénzügyi Bizottság ez évben a Bocskai u. 1-3. B. lph., 
Csaba u. 2-4., Érmellék u. 26-39., Újtelep XX. utca, Újtelep 
III-IV. utca (összekötő járda) lakosainak járdaépítési 
kérelmét támogatta. A járdaépítések nagyobb részt 
elkészültek, jelenleg van folyamatban az Újtelep XX. utca 
és Újtelep III-IV. összekötő utca járdaépítésének 
kivitelezése. A járdaépítéseket helyi vállalkozókkal 
építtettük.   
 


________________________________________________________________________________ 
 
 
A Dózsa utcai Iskola energetikai 
korszerűsítéséhez szükséges tervekkel 
2013. óta rendelkezünk. Sajnos a KEOP 
pályázaton nem nyertünk támogatást a 
felújítási munkákra. Mint közismert az 
Iskola 2017. január 01-ével a KLIK-hez 
kerül átadásra a Parlament nyári döntése 
alapján. Az átadás előkészületei 
megkezdődtek. A Képviselő-testület 
2015. évben úgy határozott, hogy a 
Dózsa utcai Iskola két leghidegebb 
tantermének nyílászáróját  ki kell 
cserélni, mely meg is történt, illetve a 







szeptemberi testületi ülésen döntöttünk úgy, hogy további egy tanterem nyílászáróit sürgős 
határidővel szintén  ki kell cserélni. A beszerzési szabályzat alapján a kivitelező kiválasztása 
megtörtént, a munkákat a Polgármesteri Hivatal megrendelte, reméljük, hogy a hidegebb időszak 
beállta előtt a nyílászárók cseréje megtörténik.  
 
 
Ez évben is folytatjuk az önkormányzati tulajdonú bérlakásoknál homlokzati nyílászárók cseréjét. A 
Pénzügyi Bizottság két kérelmet hagyott jóvá októberi ülésén. A Tildy Z. u. 4-8., illetve a 
Szabadság tér 14. szám alatti tömbökben lévő bérlakások homlokzati nyílászárói lesznek kicserélve. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A Szabadság tér 14-16. számú társasházak 
belső udvarán kialakításra került egy 
kisebb játszótér (1 db. kettő személyes 
lengőhinta, 1 db. csúszda létrával, 1 db. 
mérleghinta, 1 db. rugósjáték). A játékok 
minősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek. A 
kivitelezési munkákat saját brigáddal 
végeztettük. Folyamatban van a 
játszótérnek a minősítési eljárása. A 
játszótér bekerülési költsége bruttó 
877.951.- Ft. 
 


_______________________________________________________________________________ 
 
A Szabadság téren megtörtént az I. világháborús emlékmű bronz szobrának tisztítása, valamint a 
Kossuth téren a Kossuth szobor tisztítása. A szakszerű tisztítási, konzerválási munkát Elek Imre 
szobrász végezte. A bekerülési költség nettó 470.000,- Ft. 
 
 
 
 
 
 
 


________________________________________________________________________________ 
 
 







Feltétlenül indokoltnak tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet azokról a pályázatokról, amik 
az elmúlt időszakban benyújtásra kerültek és várhatóan ez évben megszületnek a döntések is 
a pályázatokra vonatkozóan.  
Benyújtott pályázatok:  


1. Dózsa utcai kerékpáros és gyalogút építése, Széchenyi u. kerékpárút részben felújítása 
(TOP) 


2. Európa a polgárokért program (Nem nyert) 
3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Állandó kiállítás felújítása) 
4. MLSZ pályaépítési program (22x42-es méretű pálya teljes felújítása.) 
5. Szeleskerti főgyűjtőcsatorna rekonstrukció II. ütem, Árpád u. főgyűjtőcsatorna 


rekonstrukció (TOP) 
6. Szociális város rehabilitáció az Újtelepen (TOP, Nem infrastrukturális fejlesztés, képzések, 


felzárkóztatási programok) 
7. Zöld Város (Szeleskertben szabadidő park kialakítása, őstermelői piac kialakítása) (TOP) 
8. Fáy u. Óvoda és Kossuth u. bölcsőde felújítása (TOP) 
9. Kandó K. ipari út felújítása (TOP) 
10. Érmelléki új iparterület közművesítése (TOP) 
11. Művelődési- Sport és Szabadidőközpont épületének energetikai korszerűsítése (VP) 
12. Nádasdy u. útfelújítása (Nem nyert) 
13. Ady u. konyha épületének részbeni felújítása 
14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése napelem park kialakításával (TOP) 
15. Leromlott Újtelepi településrész szociális rehabilitációja (TOP, infrastrukturális fejlesztés) 
16. Sportpark program, 3db kondipark kialakítása 
17. Helyi foglalkoztatási együttműködés a Szeghalmi Járásban (TOP) 
18. Adósságkonszolidáció (Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem. és Nádasdy u., Baross G. u. 


útfelújítás) 
 
 
Fenti beszámolóból megállapítható, hogy a 2016. évi tervezett fejlesztéseinket teljesítettük, 
illetve a jól gazdálkodásunknak köszönhetően több olyan fejlesztést is meg tudtunk valósítani, 
amelyet még a költségvetésünk elfogadásakor nem tartalmazott. 
 
 
Reméljük, hogy a benyújtott pályázatainkból több nyer támogatást és így a város fejlesztése 
jó irányba haladni fog tovább.  
  
Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 
 
 
 
Szeghalom, 2016. október 15. 
 
 
 
                                                                                                     Macsári József 
                                                                                                      polgármester 
  
Készítette: Nagy István  
                   műszaki irodavezető 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  
 


 
 


B e s z á m o l ó 
A Képviselő-testület 2016. október 22. ülésére 


 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzata 2016. évben is részt vesz a közfoglalkoztatási 
programokban. A közfoglalkoztatás olyan sajátos formája a foglalkoztatásnak, 
amely átmenetileg, határozott időre, munkalehetőséget biztosít a tartósan 
jövedelem nélkül maradt szociálisan rászoruló álláskeresők számára.  
   
A Belügyminisztérium döntése alapján Szeghalom Város Önkormányzata 2016. 
évben kistérségi (járási) szociális mintaprogramok támogatásában részesült.  
A munkaprogramban 5 programelemet indítottuk, melyek a mezőgazdaság, a 
belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a belterületi 
közutak karbantartása, valamint 1 új programelemmel bővítettünk az útőr 
programmal.  A programok megvalósításához 224.246.069.- Ft támogatásban 
részesült az önkormányzat, mely tartalmazza 175 fő foglalkoztatását és a 
munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzését. A korábbi évekhez 
képest változás, a programok, már nem 100 % támogatottak, hanem sávosan 
megosztva kellett az önkormányzatoknak az eszköz megvásárlásához az önerőt 
biztosítani, ez Szeghalom város vonatkozásában összesen 3.333.541 Ft. 
 
Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében is nyújtottunk be 
kérelmeket, melyekre támogatásokban részesültünk. Támogatásban részesült az 
önkormányzat nyári diákmunka keretében történő foglalkoztatásra is.  
 
A közfoglalkoztatásban való részvételt a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi 
CVI. törvény szabályozza.    
A közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (III.24.) korm. 
rendelet szabályozza a közfoglalkoztatásban dolgozók munkabérét. A 
munkabérek 2015.01.01-től nem változtak melyek az alábbiak: 
 


• 8 órás segédmunkás:   79.155.- Ft 
• 8 órás szakmunkás:  101.480- Ft  
 


A szakképzett brigádvezetőt megillető bér, 8 órás foglalkoztatásban bruttó: 
111.660.- Ft, míg lehetőséget ad a szakképzetlen munkavezető díjazására is, mely 
8 órás foglalkoztatásnál 87.090.- Ft . 







Új ösztönzés a  közfoglalkoztatásban  résztvevők számára az  elhelyezkedési 
támogatás. Az a közfoglalkoztatott aki 30 napon belül azért szünteti meg 
munkaviszonyát mert a versenyszfrérában kíván elhelyezkedni és legalább egy 
évre szóló munkaviszonyt létesít a munkabére mellet a foglalkoztatás helyettesítő 
támogatás összegére is jogosult.  
 


I. KISTÉRSÉGI (JÁRÁSI) SZOCIÁLIS MINTAPROGRAMOK 
 
 


Program 
megnevezése


Támoga-
tott 


létszám 
(fő)


Foglalkoz-
tatás 


kezdete


Foglalkoz-
tatás vége


Támo-
gatás 
mérté-
ke %


Szak-
mun-
kás 
(fő)


Segéd-
mun-
kás 
(fő)


Hatósági 
szerződés 


szerinti 
támogatás 
összesen 


(Ft)


Bérköltség 
támogatás 
2016.évben 


(Ft)


Dologi 
költség 
2016. 


évben (Ft)


Önerő 
2016. 
évben


Illegális hulladék 
felszámolás 25 2015.03.01 2016.02.29 100 3 22 32 983 239 7 103 823 0 0


Belvízelvezetés 90 2015.03.01 2016.02.29 100 13 77 118 580 983 25 488 453 0 0


Mezőgazdaság 25 2015.03.01 2016.02.29 100 4 21 32 877 629 7 103 823 0 0


Belterületi 
közutak 
karbantartása 30 2015.03.01 2016.02.29 100 4 26 39 598 072 8 470 812 0 0


170 24 146 224 039 923 48 166 911 0 0


Illegális hulladék 
felszámolás 25 2016.03.02 2017.02.28 100 4 21 33 439 544 21 234 240 5 340 858 213 634


Belvízelvezetés 90 2016.03.02 2017.02.28 100 13 77 118 698 197 76 188 263 19 746 749 2 632 902


Mezőgazdaság 25 2016.03.02 2017.02.28 100 4 21 32 067 998 21 234 240 3 912 166 156 488
Belterületi 
közutak 
karbantartása 30 2016.03.02 2017.02.28 100 4 26 40 040 330 25 320 346 6 610 386 330 517
Útőr 5 2016.03.01 2016.11.30 100 0 5 5 192 172 4 042 845 1 149 327 0


175 25 150 224 246 069 143 977 089 35 610 159 3 333 541
345 49 296 448 285 992 192 144 000 35 610 159


KISTÉRSÉGI START MINTAPROGRAMOK


 
 
 
2015. évről áthúzódó kistérségi start munkaprogramok 170 fővel 2016. 02.29-ig 
tartottak. Az új járási kistérségi (járási) szociális mintaprogramok 2015. 03.02-tól 
indultak 175 fővel 2017.02.28-ig.    
 


• Mezőgazdaság : 25 fő 
• Belvízelvezetés: 90 fő 
• Illegális hulladéklerakó felszámolása: 25 fő 
• Közúthálózat javítása: 30 fő 
• Útőr program: 5 fő 







 
 


Mezőgazdaság 
 
 
A mezőgazdasági programban 25 főt foglalkoztatunk. Foglalkoztatásuk 8 órás 
munkaidőben történik, 2016 március 2-től 2017. február 28-ig tart. A 25 főből, 1 
fő szakképzett brigádvezető, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 1 fő szakmunkás 22 fő 
segédmunkás. 
A Belügyminisztérium 32.067.998.-Ft–ot biztosít a programban vállalt 
kötelezettségekre és az önkormányzat 156.188.-Ft önerőt biztosít.  
 
Szeghalom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3.3 ha szántó területen 
zöldségtermesztést folytat a program keretében. Helye: Szeghalom Koplalókert 
(01046,01047 hrsz-ú) földterület.  
 
A meglévő konyhakerti zöldségek mellett hideg fóliasátorral bővült program. A 
hideg fóliasátorban elsősorban retket, paradicsomot, újhagymát termesztettünk.  
A megtermelt zöldségféléket (burgonya, uborka, hagyma, retek, karalábé, 
paradicsom, cékla, káposzta, tök) kedvező áron értékesítettük elsősorban a 
gyermekétkeztetést biztosító intézményünk részére. Az értékesítésből befolyt 
árbevételünk jelenleg 368.564.- Ft. 
 
Az intézmény a megvásárolt termékek egy részéből (káposzta, paradicsom, 
uborka, hagyma) csalamádét, lecsót, paradicsomlét, savanyú uborkát, valamint 
céklát dolgozott fel. Az előállított termékeket a közfoglalkoztatási kiállításon és 
vásáron lehetőségünk nyílt bemutatni, és kóstoltatni, melyek közül a cékla igen 
nagy sikert aratott.   
A többlettermékekből a szociális iroda javaslatára rászorultaknak is tudott az 
önkormányzat adományozni. 
 
A termékek további tárolására együttműködési megállapodást kötöttünk a 
Katolikus Egyházzal. Az egyház a templom pincéjét biztosította a tároláshoz, míg 
az önkormányzat a templom telkének rendszeres kaszálását, valamint a katolikus 
temető rendszeres kaszálását biztosítja.  
A program keretében nagy értékű eszközként a Rába kistraktorhoz szerzünk be 1 
db ekét.   
 
A növénytermesztéshez és a tartósításhoz szükséges anyagokon túl biztosítani 
szükséges a dolgozók részére munka- és védőruha, védőital, kullancs elleni 
védekezést.  
 


 







 
 


Belvízelvezetés 
 
 


• foglalkoztatás létszáma: 90 fő  
• foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
A feladatokat 90 fő alkalmazásával végezzük, melyből 50 fő 1 éves időtartamú 
szerződést írt alá, 40 fő pedig 3-4 hónapos időtartamokra foglalkozatunk, ezzel 
biztosítva, hogy minél több személynek tudjunk munkát biztosítani. 9 fő 
brigádvezető, 10 fő szakmunkás, 3 fő ügyviteli alkalmazott, és 68 fő 
segédmunkás. A napi munkaidő 8 óra. A foglalkoztatás 2016. 03. 02-től 2017. 
02.28-ig tart.  
A projekt összesen 118.698.197.- Ft –ból valósul meg, melyhez az önkormányzat  
2.632.902 .- Ft önerőt biztosít.  
   
A feladatok végzéséhez a meglévő 2012. évben beszerzett gép- és 
eszközállományon túl beszerzésre kerültek átereszcsövek (30-40-es), PVC csövek, 
homokos kavics, síkháló, betonacél, cement, homok, osztályozott kavics, 
zsalutégla, vasanyag, továbbá üzemanyag. Szükséges továbbá bérmunkát igénybe 
venni nagymélységű csapadékvíz csatorna iszaptalanításához, illetve zárt 
csapadékcsatorna mosatásához. 
   
Beszerzésre került nagy értékű eszközként 1 db Huqvarna önjáró fűnyíró, Rába 
kistraktorhoz tolólap, 4 db damilos Stihl FS 410-es fűkasza, 1 db profilkanál 
kotróhoz.  
 
A PVC csövek és talpas betoncsővek a meglévő nyílt csatornákból, zárttá 
tételéhez, kerül felhasználásra, illetve a kapubejáróknál az összetört átereszek 
kerültek cserére. Ehhez szükséges a homokos kavics, cement, osztályozott kavics 
és zsalukő. A vasanyag pedig csatorna fedlap, illetve víznyelő rács készítéséhez 
szükséges. A kézi szerszámok a meglévők pótlásához szükségesek.  


 
Zárt csapadékvíz csatorna épült az Érmelléken, a Kossuth – Bajcsy utca 
összekötő szakaszán, József Attila utcán, Hunyadi utcán , Bartók Béla utcán, 
Honvéd-Kinizsi összekötő szakaszán, összesen 580 fm  hosszan. 
A zárt csatorna tisztító aknáit is a program keretében valósítottuk meg, betanított 
közmunkásokkal,illetve a programban alkalmazott kőművesekkel. A víznyelő 
rácsokat a lakatos műhelyben gyártjuk,  illetve folyamatosan történik a gyártása a 
hordalékfogó kosaraknak melyeket a városközpontban lévő zárt 
csapadékvízrendszeren helyezünk el, azzal a céllal hogy a csatornák tisztítási  







(mosatási) költségei minél kevesebbe kerüljenek. A nyári csapadékos időjárás 
tapasztalata azt mutatja, hogy a város belvízi biztonsága egyre jobb. 
 
A program visszatérő feladata a meglévő közel 70 km földmedrű belterületi 
csapadékvíz csatorna gazolása, iszaptalanítása, rézsűk helyreállítása. Szeretnénk 
elérni, hogy minden földmedrű csatorna takarítása 3-4 évente megtörténjen.   
 
 
 


Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 
 
 


• foglalkoztatás létszáma: 25 fő  
• foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
 


A programelemen belül 25 fő foglakoztatását vállalta fel az önkormányzat. 
Ebből: 1 fő ügyviteli alkalmazott, 2 fő brigádvezető, 2 fő szakmunkás, 21 fő 
segédmunkás. A projekt megvalósítására 33.439.544.- Ft támogatást kaptunk, 
mely tartalmazza az eszköz és bérköltséget is. Az önkormányzat által biztosított 
önerő: 213.634.- Ft.  
 
Szeghalom város kül- és belterületén a munkaterv alapján meghatározott ütemben 
2016-ban is szükséges az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. Fontos a 
város bevezető útjai mellett a hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, a város 
közvetlen belterületével határos erdők, fasorok megtisztítása a hulladéktól. 
Rendkívül fontos az illegálisan létrehozott hulladéklerakók felderítése és 
felszámolása.  
E tevékenységeket rendszeresen végezzük Töviskes majorban is.  
 
A brigádok a városhoz közvetlenül kapcsolódó úthálózatok mellett csapadékvíz 
csatornákban, fasorok mellett, erdősávokban, főcsatornák melletti területeken,  
továbbá a belterületen illegálisan lerakott hulladékok begyűjtését végzik, 
hulladékgyűjtő zsákokba. A bezsákolt hulladék az Ady E. utcai telephelyen kerül 
átmeneti tárolásra, ahonnan rövid időn belül továbbszállításra kerül a Békéscsabai 
Regionális Hulladéklerakóba.  
 
Fontos az őszi zöldhulladék begyűjtése és továbbszállítása, melyet a programban 
vásárolt traktorokkal gyűjtünk be. A továbbszállítás költségei szintén be vannak 
állítva a programba. Összesen 20 db komposztáló ládával rendelkezünk, melyből 
10 db ládába folyik a komposztálás. A komposztáláshoz szükséges takaróföldet, 
szintén a program keretében vásároltuk meg.   







A munkavégzéshez szükséges védőruházatot, fertőtlenítőszert, kézi szerszámokat, 
szükséges üzemanyagot, továbbá bérmunkaként a hulladék elszállítását az eszköz 
és anyagigényben állítottuk be. 
 


Belterületi közutak karbantartása 
 
 


• foglalkoztatás létszáma: 30 fő  
• foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 
 
A program keretében 30 főt alkalmazunk 12 hónapos időtartamra, ebből 3 fő 
brigádvezető, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 3 fő szakmunkás 23 fő segédmunkás.   
Támogatás összege: 40.040.330.- Ft, melyhez az önkormányzat 330.517.- Ft 
önerőt biztosít.   
 
A város belterületén lévő szilárdburkolatú utak karbantartási, fenntartási 
feladatainak ellátása 2016. évben is részben e projekt keretein belül történik. 
Vállaltuk a kiemelt szegélyes utak rendszeres portalanítását, víznyelők takarítását, 
buszvárók, parkolók, kerékpárút melletti sávok takarítását. A hetente 
rendszeresen takarított területek nagysága 22 km. Az önkormányzati tulajdonú 
úthálózat útburkolati jeleinek (gyalogátkelőhelyek, parkolók, kerékpárutak) évi 
kétszeri festését is elvégeztük. 
 
 A szilárdburkolatú utak felhízott padkáinak nyesését részben bérgép 
igénybevételével fogjuk végezzük.  
  
A meglévő útalapok kátyúzását, profilozását szintén e program keretében 
végezzük. Új útalapot építettünk az Újtelep II-III. összekötő, Újtelep III.-V. 
összekötő, valamint a Petőfi –Hunyadi utcai  összekötő szakaszokon. 
 
 A közút programban járdaépítési feladatokat vállaltunk, melyek megvalósulási 
helyszínei: Kossuth-Bajcsy utcai , Fáy-Semmelweis utcai , Újtelep II-III. utcai 
összekötő járdák építése. 
  
Tavasztól őszig 2 hetente rendszeresen kaszáljuk az önkormányzati utak egy 
részének padkáit. Végezzük a parlagfű irtást az utak melletti sávokba. Kisebb 
kátyúzási feladatokat is ellátunk, melyhez hideg aszfaltot szerzünk be.  
 
Az anyagok és eszköz beszerzésben terveztünk kézi szerszámok, kohósalak, 
zúzottkő, martaszfalt, homok, üzemanyag beszerzését.  
 
  







 
Útőr program 


 
 


Fogalakoztatás létszáma: 5 fő 
Foglalkoztatás időtartama:  9 hónap 
 
2016. évben új programelem az útőr programban való részvétel. Támogatás 
mértéke: 5.192.172.- Ft.  
 
A programban ellátandó feladatok : 
 


• Jelzőtáblák karbantartása, cseréje Szeghalom bel –és  külterületein:Varjas, 
Töviskes, Koplalókert. 


• Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák láthatóságának biztosítása 
Szeghalmon, valamint a Füzesgyarmat-Szeghalom, és Körösladány- 
Szeghalom kerékpártúton) 


• Kerékpárutak környezetének karbantartása, hulladékgyűjtés, Szeghalmon, 
valamint a Füzesgyarmat- Szeghalom , Körösladány-Szeghalom 
kerékpárutak mellett.  


• Utak karbantartása , Szeghalom belterületén, valamint a külterületen, 
Varjason, Töviskesben, és Koplalókerben. 
 


A munkavégzéshez, és területeinek megközelítéséhez a program keretében 1 db 
kerékpárt biztosítottak utánfutóval a programban résztvevő önkormányzatoknak.  
 
 
Az önkormányzat 2016. év elejétől a Kossuth utcai volt bölcsőde épületét 
használja a közfoglalkozatásban részt vevők telephelyéül. Itt folynak a reggeli 
munka eligazítások, jelenléti ívek aláírása, munkavégzés befejezésekor a 
munkaeszközök leadása. Itt biztosítja az önkormányzat a téli időszakban 
melegedőt, továbbá képzések és munkavédelmi oktatások helyszínéül is 
használjuk az épületet. 
 
 
 
 
 


II. HOSSZABB IDŐTARTAMÚ HAGYOMÁNYOS 
KÖZFOGLALKOZTATÁS 


 
 







 
 


 
 
 
2015. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 
keretében 48 fő képzésben vett részt.  
 


• Bio-és zöldhulladék komposztáló 16 fő 
• Zöldterületi kisgépkezelő 16 fő 
• Betonozó segédmunkás  16 fő 


 
A 2016. márciusban elindult első 2 képzésnek záróvizsgái április hónapban 
lezajlottak, melyről a képzésben résztvevők tanúsítványt kaptak. Foglalkoztatásuk 
2016. 06.30-ig tartott. A betonozó segédmunkás képzés kezdési időpontja május 
hónapra tolódott és a foglalkoztatásuk augusztus hónapban fejeződött be.  
  
A hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásokban résztvevők 
elsősorban a város közigazgatási területén közterületi munkákat végeznek.      
E foglalkozatási program keretében az önkormányzat intézményeinél is kerültek 
foglakoztatásra adminisztrátorok, konyhai kisegítők, takarítók, kisegítők, 







segédmunkások. 2016. évben 2 ütemben kerültek a program keretében 
foglalkoztatásra a munkavállalók. Előnye hogy kiszámítható, egy éves időtartamú 
szerződéseket tudott az önkormányzat kötni a munkavállalókkal.     
 
 


III. DIÁKMUNKA 
 


 


Támogatott 
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Bérköltség 
támogatás 
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Dologi 


költség (Ft)
53 2016.07.01 2016.08.31 100 0 53 3 825 538 3 806 190 0
53 0 53 3 825 538 3 806 190 0


DIÁKMUNKA


 
 
2016. júniusban beterjesztett igényünk alapján lehetőséget kaptunk nyári 
diákmunka keretében középiskolás főiskolás, valamint egyetemi nappali 
tagozatos hallgatók nyári munkán történő foglalkoztatásra, 2 hónapos időtartamra 
100% bértámogatással összesen: 3.806.190.- Ft összegben.  Júliusban 29 fő 
foglalkoztatására került sor, augusztusban 24 fő diáknak tudtunk 1 hónapos 
munkát biztosítani, 4 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az 
önkormányzatnál és intézményeinél valósult meg.  
 
 
2016. évben is lehetőségünk volt részt venni Békéscsabán, a közfoglalkoztatási 
kiállításon és vásáron, ahol a közmunkaprogramban előállított termékek, értékek 
bemutatására, kóstoltatására, kaptunk lehetőséget  
Megállapítható hogy a közmunkaprogramok Szeghalom város vonatkozásában is 
sikeresek és értékteremtőek.  
 
 
Szeghalom, 2016. október 17. 
 
 


Macsári József  
                                                                 polgármester                                                              


 
Az előterjesztést készítették:  
 
Nagyné Kincses Ilona 
Tornyi Tímea 
Nagy István 







 
 
 
 





