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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. február 25-én tartott 

üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács 

Zsolt, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. 

Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas József alpolgármester, dr. Pénzely Erika 

jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői, 

önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi pontokkal kapcsolatos 

érintettek, és érdeklődők. Jegyzőkönyv- vezető: Hajdu Helga. 

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, külön tisztelettel köszönti Détárné Molnár Andreát járási 

hivatalvezetőt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 

fő képviselő jelen van, és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti 

napirendi pontok tárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 13. előterjesztés 

anyagát zárt ülés keretein belül tárgyalja a képviselő- testület. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal 

- egyhangúlag - egyetértettek. 

 

 

1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok 

végrehajtásáról  
Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: Az első számú előterjesztés a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatokról szól, ehhez szóbeli kiegészítés nincs. Kéri a 

véleményeket, észrevételeket, kérdéseket. Megállapítja, hogy hozzászólás nincs 

és a jelentést szavazásra bocsátja. Szavazás eredményeképpen megállapítja, 

hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozta: 

 



H a t á r o z a t 

 

10/2013. (II. 25.) Ökt. sz. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

2. sz. napirend: Szeghalom Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Dr. Farkas Erzsébet képviselő e napirendnél érkezett az ülésre, így a Képviselő- 

testület létszáma 8 főre emelkedett. 

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztés tartalmaz részben egy 

tájékoztatót, részben egy határozatot, részben pedig egy rendelet- tervezetet. 

Az ország költségvetéséről szóló törvény elfogadásával, új alapokra helyezte az 

önkormányzatok gazdálkodását is.  Ez azt jelenti, hogy a feladatokhoz igazodó 

finanszírozást alakított ki, illetve azokhoz a feladatokhoz, melyek megmaradtak 

önkormányzati hatáskörben. 

Tudni kell azt is, hogy a 2013-as évben nagyon sok olyan tétel van, mint például 

a területi kiegyenlítést szolgáló fejezet, a helyi személyi jövedelemadó 

átengedett része az a korábbi 8 %, amelyeket automatikusan nem kap az 

önkormányzat. Illetve a feladatok átcsoportosítása miatt vannak olyan oktatási 

feladatok, amelyhez nem kapcsolódik finanszírozás központilag, így például az 

általános iskolát kell működtetnie a városnak. Ennek ellenére úgy lett 

összeállítva a2013. évi költségvetés tervezet, hogy maradjanak meg azon elemei, 

amelyeket a Képviselő- testület részben határozatokban, részben rendeletekben 

biztosította szeghalomi lakosság részére. Ilyen például az oktatással kapcsolatos 

támogatások, a szociálistámogatások, az a 10 millió forintos keretösszeg, amely 

évek óta biztosítva van a civilszervezetek, sportegyesületek számára. 

Minden évben igénybe van véve a pénzmaradvány, ebben az évben sem lesz 

másképp. 27 millió forintot a működési hiány kiegyenlítésére, 155 millió 

forintot a beruházásokra, felhalmozásra, felújításokra fordít az Önkormányzat. 

Röviden összefoglalva, valamennyi önkormányzati intézménynek cafetéria 

nélkül fogadjuk el a költségvetését, akkor tulajdonképpen nem kellett volna a 

pénzmaradványból működési célra forrást biztosítani, hiszen körül-belül kijött 

volna működési keretösszegből, amely cafetéria nélkül biztosította volna ezt a 

lehetőséget. A tavalyi év tapasztalatait figyelembe véve idén nem év végén, 

utólagosan lesz a cafetéria kiosztva, hanem már úgy készültek el az idei év 

intézményi költségvetései.  

A tájékoztatóban található egy táblázat, amire külön felhívja a figyelmet. Ez a 

táblázat bemutatja, 2011. tény költségvetés számait, 2012-es 

tervelőirányzatokat, meg egy várható tényt, ehhez képest ezeken a sorokon 

2013-ban mekkora összegeket tervezett Szeghalom város Önkormányzata. 



Ebben a táblázatban jól megfigyelhető, hogy a személyi, személyhez kapcsolódó 

dologi jellegű kiadásokat illetően egy folyamatos csökkenés tapasztalható, de ez 

részben betudható nem csak a létszámgazdálkodásnak, hanem annak is, hogy az 

évek során 2011-et is figyelembe véve több olyan intézmény került ki a z 

önkormányzat működési tevékenységi köréből, államosítottak és átkerült más 

fenntartásba, tehát nem is jelenik meg az önkormányzat költségvetésében.  

Ugyanez a csökkenés tapasztalható a dologi jellegű kiadások vonatkozásában is. 

A 2011-es év és az idei év központi finanszírozást összehasonlítva látható, hogy 

eltérés a két szám között elég nagy eltérés van. Míg 2011-ben 990 millió forint 

körül volt a támogatások összege, addig 2013-ban ez az összeg 475 millió forint 

körül mozog, ebből látható, hogy mekkora csökkenés mutatkozott meg a 

normatív támogatások körében. 

Az önkormányzati intézmények költségvetésére visszatérve: a költségvetésben 

megmaradtak azok a korábbi vívmányok - elsősorban szociális jelleggel-, 

amelyek megvoltak. Valamint biztosítva vannak azok a működési feltételek, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzat intézményei olyan vagy 

hasonló feltételekkel tudjanak továbbra is működni, mint tavaly. 

Véleménye szerint még ezzel a költségvetéssel is büszke lehet a város, egyik 

kollegájától kapott információ alapján egy Szeghalomnál lényegesen nagyobb 

város – mint Szarvas városa – 1,4 milliárdot meghaladó költségvetésről tud 

számot adni, Füzesgyarmat esetében 850- 860 millió forint, míg Szeghalom 1,3 

milliárd összértékű költségvetést terjeszt a tisztelt Képviselő-testület elé.  

Ezen rövid bevezető után megkérdezi a Képviselő- testület tagjait, hogy van-e 

kérdés illetve vélemény a költségvetéssel kapcsolatban. Összevont bizottsági 

ülésen minden bizottság megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést. 

 

Ács Zsolt képviselő: Kérdése és véleménye is van az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Véleménye a költségvetésről: Az ő olvasatában kifejezetten 

elfogadhatónak tűnik. A középtávú előrejelzés alapján azt jelzi a tervezet, hogy 

nem lesz szüksége a városnak hitelt felvenni. Kérdése: Az első melléklet 24. 

sorában tervezett bevételeknél önkormányzati lakások eladásából illetve 

értékesítéséből 0 forint van tervezve. 

 

Macsári József polgármester: Köszöni a hozzászólást. A kérdésre válaszol: A 

költségvetésben olyan tényszámok állíthatóak be, amelyek már megtörténtek. 

Való igaz, hogy most vannak eladásra meghirdetve a Tildy u. 16-18. szám alatti 

önkormányzati bérlakások. Eddig 12 lakásra fizettek be előleget. Ezeknek a 

lakásoknak az eladásából befolyó összeg a lakásalapba számító bevétel, és a 

gazdaságot nem javíthatja. A Kinizsi úti óvoda szerepel most is a 

költségvetésben, ennek a sorsa valószínűleg értékesítés lesz, ahogyan már az 

előző évek terveiben is szerepelt. Ez egy szabadon felhasználható forrás, fel 

lehet használni fejlesztésre, működés kiegészítésére. Viszont az önkormányzati 

bérlakások értékesítéséből származó bevételt a meglévő bérlakás állomány 

folyamatos karbantartására félre kell rakni. 

Más kérdés, észrevétel? 



 

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: A költségvetés előkészítésében zömében részt 

vett, ezúton szeretné megköszönni azok munkáját, aki ezt összeállították, hiszen 

hónapokon át tartó előkészületeknek köszönhetően állt össze az ez évi 

költségvetés. Két kérdéssel fordul a polgármester úrhoz. Az első kérdése: a meg 

nem kapott támogatások közül példaképp az iparűzési adóval kapcsolatban, 

nehezen érti, bár már többször kapott rá választ. 2011-hez minősítik a 

támogatásokat illetve az elvonásokat, valamint a be nem fizetett adókat is miért 

vonják el az önkormányzattól? Megkéri a polgármester urat közérthető nyelven 

magyarázza el, hogy a lakosság is megértse. 

Másik kérdése: a mai napig a városnak egy fillér adóssága nincs. A kormány azt 

ígérte Szeghalomnak és más jól működő településeknek, hogy kompenzálni 

fogja ezt. Mit lehet tudni arról, hogy ez a kompenzáció miben fog 

megnyilvánulni valamit arról, hogy miért sújtja a kormány ugyan olyan 

elvonások, mint azokat a településeket, akiknek adósságuk van?  

 

Macsári József polgármester: Megköszöni az észrevételt. Az első kérdés az 

iparűzési adóval volt kapcsolatos. Ennek az adónak a tekintetében a 2011 évi 

adóalapot veszi a jogszabály alapul. Nyilván azt nem veszi figyelembe, hogy az 

óta több vállalkozás is megszűnt, így nyilván az adóalap az csökkent. Azt 

mondja ki a jogszabály, hogy a 2011. évi adóalap fél százaléka az amit oda sem 

adnak az önkormányzatoknak. Ez Szeghalom tekintetében annyit jelent, hogy 

megkapja az óvodai nevelésért, a Polgármesteri Hivatal működéséért valamint 

egyéb jogcímeken a normatívát, de beszámítással élnek és a fél százalékot ami 

2011-re vetítve fél százalék és ha azt mondja, hogy 2 % a helyi iparűzési adó, 

akkor nyilvánvalóan hogy adó alap , az adónak a 25 %-a lenne tisztán. 

Szeghalmon sem volt arra példa, hogy eleve egy évre kivetett adó 100 %-osan 

befolyt volna, de erre valószínűleg más önkormányzatoknál sem volt példa. A 

normatívákból így összesen 75 millió forintot von el. Meg sem adja a 

lehetőségét, hogy folyamatában, ahogy beszedi az önkormányzat, úgy vonja el a 

25 %- át a helyi adónak. Ez valóban sérelmes kissé, mert ha várhatóan 230-240 

millió forint adóbevételre számít az önkormányzat, akkor annak 75 millió forint 

messze nem a 25 %-a, hanem 30-35% körül van. Eddig is az volt a feladat, de - 

innentől kezdve még inkább - minden egyes adóforintot behajtson az 

önkormányzat év végére, hogy egyensúlyban maradhasson.  

A másik kérdésre visszatérve, a költségvetési törvény nem foglalkozik külön a 

„jól gazdálkodó, hitel és kötvény nélkül gazdálkodó” önkormányzatokkal. 

Amikor a közmunkaprogrammal kapcsolatban belügyminiszteri elismerésben 

részesült, akkor váltott egy pár szót ezzel kapcsolatban a belügyminiszterrel, ő 

azt mondta, hogy a kormánynak többfajta elképzelése van akár a benyújtott 

pályázatok önrészét biztosítani központi forrásból, nyilván ehhez kell egy 

benyújtott és sikeres pályázat, de még nincs eldöntve. Tekintettel arra, hogy már 

mindjárt itt van március, fenn áll a lehetősége annak, hogy ez feledésbe merült. 

Nyilván ha figyelembe vesszük az 5000 fő fölötti városokat, hogy 27 település 



gazdálkodott az országban hitel nélkül, persze ez csak a nagyobb városokra 

vonatkozó adat. 

Összességében úgy látja, minden évben sikerült eddig megoldani, hogy hasonló 

nagyságrendben maradt pénzmaradvány, és a város stabil alapokkal tudta 

kezdeni a következő évet. Attól tart hogy 2013 évtől, ez nem így lesz, föl fogja 

élni a város a pénzmaradványokat. Nem csak Szeghalom, hanem más városok is. 

Gondol itt az ált iskolát működtető intézmény 218 millió forintos 

költségvetésére, ami természetesen tartalmaz egy saját bevételt is, akár az 

intézmény részéről, hiszen a gyermekélelmezés is ott van megoldva, de ezt 

tisztán a helyi vállalkozók iparűzési adójából tudja Szeghalom város is 

finanszírozni, mint ahogy valószínűleg minden más településen is így van. 

Valamint a súlyadó 60%-át is elvonták a 2013-as költségvetésben, így a várható 

75 millióból 45 millió forintot vontak el. Itt nem előrevetítve és nem lebontva a 

már részünkre járó normatív összegekből. 

 

Elek Ferencné képviselő: Valamennyi intézmény költségvetési tárgyalásán 

részt vett, elmondható, hogy ezeken a megbeszéléseken nem komoly viták, 

hanem inkább megbeszélések folytak. Valamennyi intézményvezető igen 

komolyan vette azt, hogy nagyon szerényen kell terveznie. A megbeszélések 

végére, a körülményekhez képest elégedetten távoztak. Köszönetet mond ezért 

az intézményvezetőknek. Úgy gondolja, hogy ez a szerény költségvetése a 

városnak megvalósítható lesz, és bízik benne talán lesz még az év során 

valamiféle kiegészülés. 

 

Macsári József polgármester: Való igaz, hogy nem voltak nagy viták az 

intézményekkel történő egyeztetések során, és évekre visszamenőleg az a 

tapasztalat, hogy egy fegyelmezett gazdálkodást folytattak. Ennek az az 

eredménye, hogy úgy gazdálkodhatott hosszú éveken keresztül a város, mint 

amilyen eredményekről be tudtunk számolni. 

 

Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Köszönti a polgármestert, a jelenlévőket, a 

szeghalmi lakosokat. Egy kérdéssel fordul a polgármester úrhoz. Az 

intézményműködtető központ költségvetését nagyon soknak találja. Kérdése, 

hogy mennyi is a jelzett összegből a gyermekétkeztetés és mennyi az egyéb 

iskola működtetésére szánt összeg? Valahonnan le kellene faragni a 

költségvetésből. Példának hozza Szeged városának költségvetési tárgyalását, 

ahol a képviselők igen nagy javaslatot tettek le, amivel aztán a fele összegben 

200 milliót tudtak elvenni és azt beruházásokra fordítják. Tehát az 

Intézményműködtető központ esetében a működtetésre szánt összeget nagyon 

soknak tartja. 

Valamint, hogy kapott ugyan meghívást a költségvetéssel kapcsolatos 

megbeszélésre, de soha semmilyen anyagot nem kapott. 

 

Macsári József polgármester: Elmondja, hogy senki sem kapott írásos 

anyagot. Mivel elég kevés idő volt ezeknek a költségvetéseknek a 



megtárgyalására, ezért mindenki akkor kapta meg az anyagot mikor megjelent a 

megbeszélésen. Az egyeztetések kétkörösek voltak, bár az intézményműködtető 

központtal többszöri megbeszélésre alakult ki az adott költségvetés. Egyetért 

azzal, hogy valóban nagyon soknak a 218 milliós költségvetést. Egyébként 

megjelent a 26/2013-as kormányrendelet, amely egyértelműen és pontosan 

leírja, hogy mik azok a feladatok, amiket kötelezően finanszíroznia kell a helyi 

adóbevételekből az általános iskola vonatkozásában, illetve egyéb oktatási 

intézmények vonatkozásában az önkormányzatoknak. Az említett 

kormányrendelet február közepén jelent meg, viszont az önkormányzat addigra 

már elkészítette a költségvetését, mivel kötelező jelleggel ki kellett küldeni. 

Egyetért azzal, hogy nagyon sok, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ez a 

költségvetés úgy áll össze, hogy a 218 millióból 81 millió az, ami kapcsolódik a 

gyermekélelmezéshez. Megjelenik természetesen saját bevételként is részben 

térítési díjban, részben pedig abban az állami normatívában, amit azért kap az 

önkormányzat, hogy a rászoruló gyermekek részére 100 %-os vagy 50%-os 

étkezést tudjon biztosítani. Az Intézményműködtető Központ könyvelése úgy 

lett kialakítva, hogy el tudja majd különíteni a konyhához kapcsolódó, az 

általános iskolához kapcsolódó, illetve magának az intézménynek a 

működéséhez kapcsolódó költségeket és így fogja a számvitelében megjeleníteni 

peres számlákban, alszámlákban. Nyilván 2014-ben már egy pontosabb képet 

fog kapni az intézmény vezetősége és az önkormányzat is, hogy az elfogadott 

költségvetésen belül hány százalékot a kiadásuk között az általános iskolára, 

hány százalékot a konyhára és hány százalékot magára az intézményre. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban. 

Szavazásra bocsátja először Szeghalom Város középtávra szóló határozati 

javaslatot. Szavazás eredményeképp megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 

fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

11/2013. (II. 25.) Ökt. sz. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011.évi CXCV.tv. 29.§ (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jelen 

előterjesztés 1.sz.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 

 

1.melléklet a 11/2013.(II.25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzata 



középtávra szóló saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege 

2014-2016.években 

 

adatok: eFt 

Bevétel megnevezése ÉVEK 

 2014 2015 2016 

Helyi adók 240.000 240.000 240.000 

Vagyon, vagyon értékű jog 

értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel 

 

17.500 

 

18.000 

 

18.000 

Osztalék, koncessziós díj, 

hozambevétel 

 

0 

 

0 

 

0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2.000 2.000 2.000 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

 

0 

 

0 

 

0 

Saját bevételek mindösszesen: 259.500 260.000 260.000 

 

Fizetési kötelezettség 

megnevezése 

ÉVEK 

 2014 2015 2016 

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 

 

0 

 

0 

 

0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 

 

0 

 

0 

 

0 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír (pl.kötvény) 

 

0 

 

0 

 

0 

Adott váltó 0 0 0 

Pénzügyi lízing 0 0 0 

Halasztott fizetés 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 

0 

 

0 

 

0 

Fizetési kötelezettségek 

mindösszesen: 
 

0 

 

0 

 

0 
 

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelethez kapcsolódó 

szöveges tájékoztató elfogadja. A szavazás eredményeképpen a Képviselő- 

testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

12/2013. (II. 25) Ökt. sz. hat. 

 



Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az alábbi szöveges 

tájékoztatót elfogadta: 

 
SZEGHALOM     VÁROS    ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 A Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. 

törvény valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (2) 

bekezdése  alapján a Képviselő-testület elé terjesztem Szeghalom Város 2013.évi 

költségvetési rendeletének tervezetét. 

Az előterjesztés készítésénél figyelembe vettük a Képviselő-testület által 

2012.novemberében elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazottak 

mellett a helyi önkormányzatok 2013.évi központi költségvetési kapcsolatokból 

származó forrásait,  a várható kiadásokat. 

 

Mint közismert, 2013. januárjától alapvető változás következett be az 

önkormányzatok életében.  A feladatátrendeződés megfigyelhető mind a 

közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A közoktatás új 

alapokra helyezése következtében az ágazatban az önkormányzatok fő feladata 

az óvodai ellátás lett. A szociális területen is jelentős változások következtek be, 

jó néhány támogatási forma a 2013.január 1-én működésüket megkezdő járási 

hivatalokhoz került át. Szintén kikerült az önkormányzati feladatkörből a 

gyámügyi igazgatás, az okmányirodák működtetése. 

A feladatátrendeződés magával hozta az önkormányzatok finanszírozásának 

alapvető változását is. 2013-tól ún. feladatalapú támogatási rendszer került 

bevezetésre, ez váltotta fel az eddigi normatív finanszírozást. Szinte minden 

támogatási jogcím valamilyen feladathoz/feladatmutatóhoz köthető (pl. 

önkormányzati hivatal, óvodapedagógusok és segítőinek elismert létszáma; a 

települési önkormányzat zöldterülete, a közvilágítás költségei, 

gyermekétkeztetésben részt vevők létszáma, stb.). 

  

2013.évi költségvetési bevételek: 

A város 2013.évi költségvetésének bevételi főösszege: 

1.377.939  ezer Ft 

melyből  

a.) előirányzat csoportok szerint (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli 

bevételek)  

~ működési célú bevétel   1.175.404 eFt 

     ~ felhalmozási célú bevétel     202.535 eFt, 

b.) forrás szerint              ~ saját bevétel       499.464 eFt 

     ~ állami forrás,áteng.bevétel     505.074 eFt 



     ~ átvett pénzeszköz,       

        támogatás ért.bevétel       190.899 eFt 

     ~ előző évi pénzmaradvány       

        igénybevétele       182.502 eFt  

 

Az intézményi működési bevételek jelentős hányadát teszik ki a bérleti díj 

bevételek (51,9 MFt), a térítési díj bevételek (58,3 MFt), a továbbszámlázott 

szolgáltatások bevételei (22 MFt), a kiszámlázott termékek és szolgáltatások 

ÁFA-bevétele és a vízmű- és szennyvízrendszer rekonstrukcióhoz kapcsolódó 

ÁFA visszatérülés (50,8 MFt). 

A sajátos működési bevételek között szereplő helyi adók közül az iparűzési adó– 

figyelembe véve az ez évi előrejelzéseket és a tavalyi teljesítést– 250.000 eFt 

összegben került megtervezésre, az építményadót a 2012.évi bázisszinten 

terveztük (17.000 eFt); a Képviselő-testület által megalkotott rendelet alapján 

idegenforgalmi adóbevételből 500 eFt-ot várunk. 

Az átengedett bevételek közül a gépjárműadóból mindössze 30 MFt bevételt 

terveztünk. (Mint ismeretes, az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60 

%-át be kell fizetnünk a központi költségvetésbe.)  

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források 

2013-ben összességében a 2012.évi szinthez képest több mint 270 millió 

forinttal csökkent az ebből a forrásból származó bevétel. Az átengedett személyi 

jövedelemadó és a jövedelemdifferenciálódás mérsékléseként kapott állami 

forrás 2013-ban teljesen megszűnt, ez közel 282 millió Ft; a további 

forráselvonás döntő része az oktatás állami fenntartásba kerüléséhez köthető. 

Összességében 2013-ban az előző évi támogatás 47,7 %-át kapja az 

önkormányzat. 

A költségvetés összeállításánál a felhalmozási bevételek között vettük számba az 

ingatlanértékesítések bevételeit (13,5 MFt).  

A támogatásértékű bevételek körében a működési célú pénzeszközök között a 

Társadalombiztosítási Alapoktól (védőnői, iskola-egészségügyi, gyermek-

fogorvosi ellátás – 19,9 MFt), az Elkülönített Állami Pénzalapoktól 

(közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek – 129,6 MFt), a központi 

költségvetési szervektől (földalapú támogatás, iskolatej támogatása), a 

fejezetektől (rendszeres gyermekvédelmi támogatások) származó forrásokat 

szerepeltetjük, míg a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között 

felhalmozási bevételként szerepelnek a 2012-ben megvalósult és 2013-ben 

megvalósuló beruházások/felújítások támogatási pénzeszközei is. Ez 

utóbbiaknak a még 2013-ben történő lehívása rendkívüli jelentőséggel bír az 

önkormányzat likviditási egyensúlyának fenntartása szempontjából, hiszen a 

költségvetés ezzel tartja fenn egyensúlyát. 

A felhalmozási célú, végleges pénzeszközátvétel  - 600 eFt -a lakosságtól 

származik (út-, járdaközmű hozzájárulások megfizetése), míg az adott kölcsönök 

visszatérülése a helyi támogatások és a munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 

folyik be. 



A 2013.évi költségvetés tervezetében a pénzforgalmi hiányt az előző (2012.) évi 

költségvetési (pénz)maradványaként 182.502 eFt (ebből 27.111 eFt a működési, 

míg  155.391 eFt a felhalmozási hiányt) finanszírozza. 

 

A működési kiadások között a személyi juttatások a tavalyi évhez képest közel 

33 %-al csökkennek.  A bértömeg-csökkenésnek fő oka a közoktatás 

rendszerének átalakítása.  Az önkormányzat 2013.évi létszámtervét a 6.melléklet 

mutatja be.  

A munkáltatók által fizetett járulékok a fentebb leírtak miatt szintén csökkennek. 

A dologi kiadások a költségvetés kiadási főösszegének több, mint 30 %-át 

képviselik, így ez a kiemelt előirányzat nagy jelentőséggel bír. A tervezésénél 

figyelembe vettük a 2012.évi tényadatokat, a közüzemi költségeknél, 

szolgáltatásoknál – ahol indokolt volt - valorizáltunk. 

 

A társadalom- és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai a 

tavalyi évhez képest csökkennek, közel 36 %-al (89,4 MFt-al). Ennek oka, hogy 

jelentősen csökken a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege (41 MFt-al), 

a lakásfenntartási támogatás összege, a tanulóbérlet vásárlásra elkülönített 

összeg; az ápolási díj, az időskorúak járadéka és a mozgáskorlátozottak 

támogatásának kifizetése már nem az önkormányzat kötelezettsége. 

A társadalom és szociálpolitikai kiadásokat a 13.melléklet mutatja be. 

 

Működési célú támogatásokra és átadott pénzeszközökre – 16.496 ezer Ft-ot 

biztosít a költségvetés, melyből 10.000 ezer Ft felosztása az Oktatási, Kulturális, 

Sport és Civilszervezetek Bizottságának hatásköre.(14.melléklet) 

 

A felhalmozási kiadások, felhalmozásra átadott pénzeszközök, felhalmozási 

céllal nyújtott kölcsönök és felhalmozási céltartalék (202.535 eFt) a város 

költségvetési főösszegének 14,7 %-át teszik ki. (2012-ben ez az arány 11,1 % 

volt, így kijelenthető, hogy a felhalmozási kiadások aránya továbbra is nagy.) 

Az idei év kiemelt projektjei:  

- Az ivóvíz és szennyvízrendszer rekonstrukciós kiadásai várhatóan elérik a 

47,6 MFt-ot,  

- Közép-békési ivóvízminőség javító program – 40,3 MFt 

- benyújtott/benyújtásra kerülő pályázataink önereje (44,6 MFt KEOP, 

egyéb pályázatokhoz 20,0 MFt).  

- saját forrásból megvalósuló fejlesztések forrásigénye (cca.24 MFt, ide 

tartozóan többek között a járda-, parkoló- és útépítések);  

- Tildy utca 17.alatti iskolaszárny felújítás befejezése; 7,995 MFt értékben. 

A fenti célok megvalósulásához, a likviditás megőrzéséhez - mint minden 

évben, 2013-ban is - rendkívül szigorú és feszes költséggazdálkodást kell 

végrehajtani; az önkormányzat 2013.évi költségvetésének összeállítása is e 

vezérfonal mentén történt.  

A beruházások, felújítások részletezését –ezen belül az EU-s forrásból 

megvalósulókét is – a 4., 10., 11., és a  16.mellékletek mutatják be. 



A korábbi évek tapasztalata alapján 2013-ra 3.000 eFt helyi támogatásra és 

1.000 eFt munkáltatói támogatásra szolgáló forrást állítottunk be adott 

kölcsönként. 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 102.§ (3) bekezdése szerint 

- tájékoztató jelleggel , mérlegszerűen – be kell mutatni a vonatkozó év (2013) 

tervadatait, az előző év (2012) várható és az azt megelőző év(2011) tényadatait. 

A táblázat ezen felül tartalmazza az előző év tervadatait is 

          Adatok : eFt 

 

 

Ssz. KIADÁSOK 2011.évi 

telj. 

2012.évi 

terv 

2012.évi 

várható 

telj. 

2013.évi 

terv 

Működési kiadások     

1. Személyi juttatások 951.598 669.094 651.543 448.984 

2. Munkaadót terhelő 

járulékok 

241.095 177.579 160.975 105.472 

3. Dologi kiadások (ÁFA-

val) 

506.857 459.154 448.625 422.135 

4. Támogatásértékű 

kiadások 

6.294 4.243 6.996 3.946 

5. Pénzeszk.átadás áht.-n 

kívülre 

15.784 12.875 16.998 12.550 

6. Lakosságnak juttatott 

tám.,szoc.jell.kiadás 

164.372 241.753 159.752 156.317 

7. Előző évi 

ei.maradv.,pénzm.átadás 

0 0 0 0 

8. Ellátottak pénzbeli 

juttatása 

8.028 4.000 2.705 0 

Felhalmozási kiadások     

9. Beruházási kiadások 

(ÁFA-val) 

62.404 53.734 97.274 20.962 

10. Felújítási kiadások 

(ÁFA-val) 

909.110 37.948 80.275 59.031 

11. Támogatásértékű 

kiadások 

872 66.555 872 40.370 

12. Pénzeszk.átadás áht.-n 

kívülre 

571 400 11.843 400 

13. Előző évi 

ei.maradv.,pénzm.átadás 

0 0 0 0 

14. Támogatási kölcsönök 

nyújtása, törlesztése 

3.473 4.000 2.835 4.000 

15. Pénzforgalom nélküli 

kiadások 

0 60.819 0 103.772 



16. Függő, átfutó, 

kiegyenlítő kiadások 

9.682 0 2.000 0 

KÖLTSÉGVETÉSI 

KIADÁSOK ÖSSZ..(1+..+16) 

2.880.140 1.792.153 1.642.693 1.377.939 

 BEVÉTELEK     

Működési bevételek     

17. Intézményi működési 

bevételek 

291.141 145.808 203.457 197.364 

18. Támogatásértékű 

bevételek 

833.322 643.957 836.609 475.439 

19. Pénzeszk.átvétel áht.-n 

kívülről 

8.078 0 769 286 

20. Előző évi 

ei.maradv.,pénzm.átvétel 

0 0 314 0 

21. Központi költségvetéstől 

kapott támogatás 

998.340 746.143 728.519 475.074 

Felhalmozási bevételek     

22. Felhalm.és tőkejellegű 

bevételek 

44.756 13.500 5.331 13.500 

23. Támogatásértékű 

bevételek, áht.-n belül 

679.524 67.327 59.250 30.994 

24. Pénzeszk.átvétel áht.-n 

kívülről 

9.129 800 12.840 600 

25. Előző évi 

ei.maradv.,pénzm.átvétel 

0 0 0 0 

26. Központi költségvetéstől 

kapott támogatás 

0 0 0 0 

27. Támogatási kölcsönök 

visszatér.,igénybevétele 

6.830 2.250 4.082 2.180 

28. Pénzforgalom nélküli 

bevételek 

370.068 172.368 12.147 182.502 

28.1 Előző évek műk.c.ei.és 

pénzm.igénybevétele 

232.501 56.639 9.441 27.111 

28.2 Előző évek felh.c.ei.és 

pénzm.igénybevétele 

143.567 115.729 2.706 155.391 

29. Függő, átfutó, 

kiegyenlítő bevételek 

2.497 0 1.000 0 

 KÖLTSÉGVETÉSI 

BEVÉTELEK 

ÖSSZ..(17+..+29) 

 

3.249.685 

 

1.792.153 

 

1.864.318 

 

1.377.939 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 



A  2011.évi, az államháztartásról szóló CXCV.tv . 23.§ (2) bekezdése szerint 

ugyancsak  be kell mutatni  

~ az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a 

költségvetési hiány vagy többlet összegét, 

~ a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek 

pénzmaradványának igénybevételét működési illetve felhalmozási cél szerinti 

tagolásban, 

 

A fentiek szerint, előirányzat-csoportok alapján 

 

Az Önkormányzat 2013.évi  működési bevételei:  1.148.293 eFt 

     felhalmozási bevételei:          47.144 eFt 

    _________________________________________ 

Összes pénzforgalmi bevétele : 1.195.437 eFt 

 

Az Önkormányzat 2013.évi  működési kiadásai:  1.175.404 eFt  

     felhalmozási kiadásai:     202.535 eFt  

   

 ________________________________________________ 

    Összes pénzforgalmi kiadása: 1.377.939 eFt 

 

Költségvetési egyenleg (hiány):      182.502 eFt 

- melyből működési:                  27.111 eFt 

- melyből felhalmozási:                155.391 eFt 

 

A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, 182.502 eFt előző 

évi pénzmaradványból történik, melyből 27.111 eFt a működési hiányt, 155.391 

eFt pedig a felhalmozási hiányt finanszírozza. 

Az egyéb, úgymint: kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok 

szerinti, az önkormányzatra és az általa irányított intézményekre vonatkozó 

bevételeket és kiadásokat, továbbá a kiemelt előirányzatokat a költségvetési 

rendelet 2.és 3.melléklete mutatja be. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Az előterjesztés a költségvetési koncepcióra épülve, az intézményekkel 

lefolytatott egyeztetések után került elkészítésre. Kérem, hogy a mellékelt 

rendelet tervezet elfogadásával alkossák meg Szeghalom Város 

Önkormányzatának 2013.évi költségvetési rendeletét. 

 

Szeghalom, 2013.február 5. 

 

Macsári József 

 



Macsári József polgármester: Fentiek után szavazásra bocsátja 2013. évi 

költségvetésről szóló rendelet- tervezetet. Szavazás eredménye alapján 

megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 

egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Szeghalom Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2013.(II. 26.) számú önkormányzati rendelete 

 Szeghalom Város Önkormányzatának   

2013. évi költségvetéséről 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I.FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a város költségvetéséből önállóan 

működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire.  

 

II.FEJEZET 

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése 

 

2.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 

 a) bevételi főösszegét   1.377.939 eFt-ban 

 b) kiadási főösszegét  1.377.939 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     1.148.293 eFt 

 b) felhalmozási bevételek              47.144 eFt 

     Pénzforgalmi bevételek mindösszesen:  1.195.437 eFt  
 c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele     182.502 eFt 

     Pénzforgalom nélküli bevételek      182.502 eFt 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.377.939 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     1.175.404 eFt 

 b) felhalmozási kiadások        202.535 eFt 

     Pénzforgalmi kiadások mindösszesen:  1.377.939 eFt  
(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 

182.502 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 27.111 eFt működési hiányt belső finanszírozással az 

előző évi működési célú pénzmaradványból 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 155.391 eFt felhalmozási hiányt belső 

finanszírozással az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból finanszírozza. 

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

foglaltaknak megfelelően 103.772 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint: 

 a) általános tartalék    26.000 eFt 

 b) felhalmozási céltartalék   77.772 eFt 

 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 

 a) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása 

 ba) KEOP pályázat pályázati önereje 

 bb) az év során benyújtandó pályázatok önereje 

 bc) Gyűjtőutak pályázati önereje  

 

3.§ 

 

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

előirányzatokat mérlegszerűen, finanszírozási célú műveletekkel, egyensúlyban 

a 4.melléklet szerint fogadja el. 

 

Költségvetési bevételek 

 

4.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2013.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét 

az 1.melléklet tartalmazza.  

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó 

továbbá az önállóan működő 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 2012.évi CCIV.törvény alapján az önkormányzatot megillető állami 

hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 17. 

melléklete mutatja be. 

 

Költségvetési kiadások 



 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2013.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét 

az 1.melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó 

továbbá az önállóan működő 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 a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti, kiemelt 

kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.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 11. 

melléklet szerint határozza meg.   

(5) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és 

feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 16. melléklet mutatja be. 

 

6.§ 

 

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett 

támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 7., 8.  és 9. 

melléklet, Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetést elfogadó 

határozatát a 19.melléklet  tartalmazza. 

 

7.§ 

 

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadási előirányzatainak 

teljesüléséről – tájékoztatásul - az előirányzat-felhasználási tervet a 18. melléklet 

tartalmazza. 

 

8. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013-2016. évre a gördülő tervezés 

keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és 

felhalmozási részletezésben a 15. melléklet szerint fogadja el. 

 

9.§ 

 

A Képviselő-testület tájékoztató jelleggel az önkormányzat által fenntartott 

intézmények költségvetését és támogatását bemutató adatokat a 12.melléklet, a 

2013.évre vonatkozó jövedelempótló, társadalom-és szociálpolitikai kiadásokat 



tartalmazó adatokat a 13. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és pénzeszköz 

átadásokat bemutató adatokat a 14. melléklet szerint elfogadja. 

 

A költségvetési létszámkeret 

 

10.§ 

 

Az önkormányzat és intézményenkénti létszámkeretét - álláshelyek számát, 

valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát a 6. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

III. FEJEZET 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

11.§ 

 

Az önkormányzat és intézményeinek 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.§ 

 

Az önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó intézményei 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.§ 

 

Az intézmények finanszírozása nettó módon, az intézmények által készített 

előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik. 

 



IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

 

16.§ 

 

Ez a rendelet 2013. február 26. napján lép hatályba. 

 

 

 Macsári József  Dr. Pénzely Erika 

 polgármester   jegyző 

 

 

3.sz. napirend: Szociális rendelet módosítása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: A tárgyalt rendelet az alsó tagozatos gyerekek 

bérlettámogatását foglalja magában. Az alábbi rendeletmódosítás az összevont 

bizottsági ülésen tárgyalva volt, az eredeti előterjesztéshez képest bizonyos 

módosításokkal fogadták el a bizottságok. A bizottsági javaslat az volt, hogy 

csak alsó tagozatos gyerekek részesüljenek 100 %-os bérlét támogatási 

kedvezményben, ami érintse az Újtelep élő, és Halas illetve Töviskesmajor 

külterületeken lakókat. Ezzel a módosítással a három bizottság elfogadta és 

javasolta a tisztelt Képviselő- testületnek elfogadásra. Kéri a véleményeket 

észrevételeket az előterjesztéssel kapcsolatba. 

 

Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Feltétlen szeretne hozzászólni ehhez a 

napirendhez, véleménye szerint a külterületen élő gyerekek eleve hátrányos 

helyzetűek. Azzal a kéréssel fordul a képviselő- testülethez, hogy ne állapítsanak 

meg jövedelemhatárt. Valószínűleg beleférnének ebbe a jövedelemhatárba, de az 

ott élő embereknek nincs munkahelye, ha van valamennyi jövedelme 

elképzelhető hogy belefér, de akkor is sok esetben el vannak adósodva. Tehát 

náluk mindenképpen indokolt lenne, hogy ne jövedelemhatártól függjön, hiszen 

ezekről a külterületekről nem megoldható, hogy a gyerekek biciklivel járjanak 

iskolába. Muszáj busszal bejárniuk, egyébként nem sok családot érint, körül-

belül 6-7 gyermekről van szó. Ez nem tenné tönkre a várost. Véleménye szerint 

ez a pár család igazán megérdemelné azt, hogy részesüljön ebben a 

támogatásban. 

 

Macsári József polgármester: Annyi kiegészítést fűz ehhez a javaslathoz, hogy 

egyértelműen azokról a gyerekekről van szó, akik Szeghalomra járnak iskolába.  

 

Mester Csaba képviselő: Pontosítással értelmezi képviselő társa javaslatát: 

azok a családok aki Töviskesmajorból járnak, előnyben részesülnek 

kedvezmény szempontjából, ha ugyanolyan jövedelemmel rendelkezik, mint aki 

Szeghalmon lakik. Számára ez egy kissé visszás. Nehéz lesz megmagyarázni 



azoknak a családoknak, akinek a gyereke a város utolsó utcáiból jár iskolába, 

jövedelme pedig ugyanannyi, mint a Töviskesben élőkének. Úgy gondolja, ezt 

egységesen kellene megszabni. 

 

Macsári József polgármester: Mielőtt vitába folyt volna a tárgyalás elmondja 

az alaprendelet alkotásának okát. Ennek a rendeletnek a megalkotása eredetileg 

az volt, hogy a Képviselő- testület úgy döntött az újtelepi alsó tagozatos 

általános iskolát áthelyezi a Dózsa úti alsós iskolába. Ezért, hogy ne kerüljenek a 

családok és a gyerekek hátrányos helyzetbe, biztosították a bejárást, a megfelelő 

buszjáratokat, valamint az önkormányzat megvásárolta minden alsós gyereknek 

a havi tanuló bérlet. Ezeket a bérletvásárlásokat a szociális osztály 

fölülvizsgálta. A vizsgálat során kiderült, hogy szinte automatikussá vált, hogy 

az önkormányzat vásárolja meg az alsósoknak, de sok felső tagozatosoknak is, 

sőt középiskolás tanulóknak is a bérletet. Valamint nem csak újtelepesi, hanem 

például Táncsics utcai, Lehel utcai gyerekek is részesültek ilyen 

kedvezményben. 

Amit a képviselő asszony mondott, az csak a felsős külterületen élő tanulókra 

vonatkozik. Itt a jövedelem határ megszabása azért nem célszerű, mivel 

kénytelenek busszal bejárni az iskolába a gyerekek. 

Ez a rendelet- tervezet azért került a testület elé, hogy az részesüljön 

bérlettámogatásban, akinek az alaprendelet szerint is járna, vagyis az újtelepesi 

alsó tagozatos gyerekeknek valamint a képviselő asszony kiegészítésével a fölső 

tagozatos külterületen élő gyerekeknek.  

 

Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Jelzi, hogy a külterületekről nem csak felső 

tagozatos, hanem alsó tagozatos gyermekek is járnak be. Véleménye szerint 

minden általános iskolás külterületen élő gyermeknek járni kellene a 

bérlettámogatásnak. 

 

Macsári József polgármester: Ezzel a kiegészítéssel bezárólag megállapítja, 

hogy több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja azt a rendelet- tervezetet az 

elhangzott módosításokkal együttvéve. Szavazás eredménye alapján 

megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013. (II. 26.) számú rendelete  

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI.26.) 

rendelet módosításáról 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben, illetve a szociális igazgatásról és 



szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) 1. § (2) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. Törvény 13. § 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§  

 

A  15/2012.(VI.26) ör. (továbbiakban: rendelet) 3.§-a következő i) ponttal 

egészül ki: 

 

„i) tanuló bérlet támogatás” 

 
2.§  

 

A rendelet az alábbi 17/A § egészül ki: 

 

„17/A § 

 

(1) Tanuló bérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom- 

Újtelep és külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, a 

szeghalmi általános iskola alsó tagozatában tanuló gyermeknek 

(2) A Szeghalom Töviskes és Halas Majorban lakhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen itt is élő, a szeghalmi általános iskolában tanuló alsó és felső 

tagozatos tanulók is jogosultak a tanulói bérlet 100 %-os támogatására. 

 (3) A Tildy Zoltán Általános Iskola által rendelkezésre bocsátott nyilvántartás 

alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a havi bérlet megvásárolható. 

 

3.§ 

 

A rendelet  7. § (1) bek. a) és d) pontja; 7. § (2) c) pontja; 8. §-a; 10.§ (1)(3)(4) 

bekezdése és a 19.§-a hatályát veszti. 

 

4.§  

 

1.) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 

 
 

4.sz. napirend: Anyakönyvi rendelet módosítása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: Törvényességi észrevétel érkezett az 

anyakönyvi eseményekkel és egyéb eseményekkel kapcsolatban. 5 pontban 

tartalmazza azokat a változásokat és egyértelmű meghatározásokat amit kért a 

Kormányhivatal. Módosítani kellet, kivenni eseményeket, mert nem anyakönyvi 



eseménynek minősült az észrevétel alapján. Megkéri a képviselő társakat tegyék 

fel kérdéseiket, észrevételeiket ismertessék. Megállapítja, hogy észrevétel, 

kérdés nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és a rendelet- tervezetet. 

Szavazás eredményeképpen megállapítja hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

H a t á r o z a t 

 

13/2013. (II. 25.) Ökt. sz. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat képviselő testülete, az anyakönyvi események 

és egyéb családi események díjazásáról szóló 21/2012. (IX.25.) ör hatálya alá 

nem tartozó egyéb családi események (névadó, jubileumi házasságkötés) 

megünneplésére az alábbi díjazás vonatkozik.  

 

1. Az családi események alapszolgáltatási díja: 8.000,- Ft +ÁFA,  

amely magában foglalja, az emléklapot, a pezsgő biztosítását és 

felszolgálását, virágtálat, és gépzenét (továbbiakban: alapszolgáltatás).  

 

2. Hivatali helységen kívüli családi eseménynél nyújtott szolgáltatás díja 

(amely magába foglalja az emléklapot): 8.000,- Ft +ÁFA 

 

3. Munkaidőn kívüli családi eseménynél nyújtott szolgáltatás díja (amely 

magába foglalja az alapszolgáltatást): 15.000,- Ft +ÁFA 

 

4. Az anyakönyvvezetőt a munkaidőn kívüli családi eseményen történő 

közreműködésekor eseményenként: bruttó 10.000,- Ft. illeti meg.  

 

5. Az anyakönyvvezetőt segítő személy munkaidőn kívüli családi 

eseményen történő közreműködésékor, eseményenként: bruttó 5.000,- Ft 

illeti meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2013. (II. 26.) számú rendelete 

az anyakönyvi események, és egyéb családi események díjazásáról szóló 

21/2012. (IX.25.) rendelet módosításáról 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben biztosított feladatkörében eljárva, 



valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 

1982. évi 17. törvény erejű rendelet  42/A § (4) bekezdésében kapott hatáskör 

alapján, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A 21/2012 (IX.25.) ör. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §.-ból az „és egyéb 

családi események megünneplésére”, a 3. §. (1) bekezdéséből a „és a város 

névadókönyve”, valamint a 4.§-ból az „egyéb családi esemény” szöveg rész 

hatályát veszti.  

 

2.§ 

 

A rendelt 3. §. (2) bekezdése, az alábbiakkal egészül ki.  

„A kérelmet legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 5 napon 

belül kell benyújtani. A jegyző 3 napon belül dönt.” 

 

3.§ 

 

A rendelet 5.§ utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés kerül:  

„A befizetési határidő eredménytelen elteltével az anyakönyvi esemény a jelen 

paragrafus rendelkezése szerint nem tartható meg.” 

 

4.§ 

 

A rendelt 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

    „ 1.  Az anyakönyvi események alapszolgáltatási díja: 8.000,- Ft +ÁFA 

 

2. Hivatali helységen kívüli anyakönyvi eseménynél nyújtott szolgáltatás 

díja (amely magába foglalja a gyertyát, díszborítót): 8.000,- Ft +ÁFA 

 

3. Munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél nyújtott szolgáltatás díja 

(amely magába foglalja az alapszolgáltatást): 15.000,- Ft +ÁFA 

 

4. Az anyakönyvvezetőt a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen történő 

közreműködésekor eseményenként: bruttó 10.000,- Ft. illeti meg.  

 

5. Az anyakönyvvezetőt segítő személy munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményen történő közreműködésékor, eseményenként: bruttó 5.000,- Ft 

illeti meg.” 

 

5.§ 

 

E rendelet 2013. március 1. napjától lép hatályba, és 2013. március 2-án 

hatályát veszti.  



 

 

5.sz. napirend: Képviselő- testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: A munkaterv tartalmazza azokat az elemeket, 

amelyeket a jogszabály előír. 

 

Hegyesi Zsuzsanna képviselő: A munkatervben egy pontra hívja fel a figyelmet 

az április havi 2014. évi Önkormányzati költségvetési koncepcióra. Véleménye 

szerint ezt lehetetlen megoldani. 

 

Macsári József polgármester: Egyetért az előtte szólóval. Eddig ez a feladat 

novemberben volt esedékes. Az mindenki tudja, hogy a parlament december 

végével fogadja el költségvetésről szóló törvényt, ami alapja egy következő évi 

tervezésnek. Törvényi változás miatt ez véletlen fordulhatott elő, de ennek 

eleget kell tenni. Kérdés, hogy észre veszik-e a jogalkotók a valószínűleges 

tévedést. Ha nem, az azt jelenti, hogy már áprilisban a jövő évi költségvetést 

fogja tárgyalni a képviselő- testület, anélkül, hogy tudná a képviselő- testület a 

2014. évi legfontosabb irányszámokat sem az ország költségvetésével 

kapcsolatban. A jogszabály ezt egyelőre előírja, belekerült a képviselő- testület 

munkatervébe. Megállapítja, hogy több hozzászólás, észrevétel nincs. Ennyi 

kiegészítéssel szavazásra bocsátja a 2013. évi munkatervet. Szavazás 

eredményeképpen megállapítja hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

14/2013. (II. 25) Ökt. sz. hat. 
 

Szeghalom Város Képviselő-testülete a 2013. évi Munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: Értelemszerűen 

 

SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2013. ÉVI 

 

MUNKATERVE 

 

Állandó napirendek: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2. Bejelentések 

 

 



FEBRUÁR HÓNAP: 

 

1. Szeghalom Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

2. Önkormányzat munkatervének elfogadása 

3. Rendeletmódosítások 

4. Intézmények munkatervének elfogadása 

 

MÁRCIUS HÓNAP 

 

1. Szeghalom Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-

ének felülvizsgálata 

2. A 2012. évi költségvetés módosítása 

3. Tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás 

felhasználásáról 

4. Magasabb vezetői pályázatok elbírálása  

 

ÁPRILIS HÓNAP 

 

1. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója (Áht. 24.§ /1/ bek. 

alapján) 

3. Rendeletmódosítások (állattartás, közterület használat, igazgatási szünet) 

 

MÁJUS HÓNAP 

 

1. Tájékoztató a Rendőrkapitányság tevékenységéről 

2. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

 

JÚNIUS HÓNAP 

 

1. A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója 

2. Tájékoztató a bizottságok munkájáról 

3. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója 

 

JÚLIUS HÓNAP 

 

Tárgyalási szünet 

 

AUGUSZTUS HÓNAP 

 

Ünnepi testületi ülés 

 

SZEPTEMBER HÓNAP 

 



1. Tájékoztató a Szeghalmi Járási Tankerület munkájáról, a város 

közoktatási helyzetéről 

2. Tájékoztató az önkormányzat első félévi költségvetési helyzetéről 

3. Beszámoló a Szeghalmi Intézményműködtető Központ tevékenységéről 

 

OKTÓBER HÓNAP 

 

1. Beszámoló a START- Munkaprogram, a közmunkaprogram alakulásáról 

2. Beszámoló az önkormányzati beruházásokról 

3. Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 

 

NOVEMBER HÓNAP 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves 

helyzetéről 

2. Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

3. Tájékoztató a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény munkájáról 

 

 

DECEMBER HÓNAP 

 

1. Rendeletmódosítások 

 

 

A Munkatervet a Képviselő-testület 14/2013. (II. 25.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

 

6.sz. napirend: Szeghalom Tildy utca 16-18. száma alatti társasház Alapító 

Okirata módosításának jóváhagyása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

 Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a Tildy utca 

16-18. szám alatt lévő garzonházban elkészült az egyedi fűtés a Képviselő –

testület határozata alapján. Az így felszabaduló kazánház és a hozzá tartozó 

helységek külön helyrajzi számot kapnak, abból a megfontolásból, amelyben 

már Ács Zsolt képviselő úr is célzott, hogy ez nem lakás céljára szolgáló helység 

lesz, külön helyrajzi számmal és a képviselő- testület döntésének értelmében 

akár szabadon értékesíthető, vagy bérbe adható és az ebből befolyt összeg 

visszafordítható a gazdálkodásba.  

Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket, kérdéseket. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nincs. 

Szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását. Szavazás eredménye alapján 



megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:  

 

H a t á r o z a t 

 

15/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Szeghalom, Tildy u. 16-18. sz. alatt lévő Garzonház társasházi alapító okirata 

módosításra kerüljön, annak megfelelően, hogy a korábban kazánház, 

szeméttároló, olajtároló helyiségek a továbbiakban külön helyrajzi számot kapva 

tároló funkciót töltenek be. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

 

7.sz. napirend: Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ munkatervének 

elfogadása 

8.sz. napirend: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény munkatervének elfogadása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: A két intézmény munkatervét egyben tárgyalja a 

Képviselő- testület. Az önkormányzati intézmények munkatervének tárgyalását 

jogszabály írja elő. A Képviselő- testületnek az év első ülésén kell elfogadnia a 

munkaterveket. A munkatervekből a lehetőségekhez képest visszaköszön, hogy 

egy feszített költségvetést állított össze valamennyi intézmény. 

Megállapítja, hogy a munkatervekkel kapcsolatban hozzászólás nincs. Külön-

külön szavazásra bocsátja a munkatervek elfogadását. Először a Művelődési-, 

Sport és Szabadidő Központ munkatervének elfogadását. A szavazás 

eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 igen 

szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

16/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

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 

 

Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja Nagy Miklós Városi 

Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény munkatervének 

elfogadását. A szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- 

testület 8 fővel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

17/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalmon 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 

 

 

9.sz. napirend: Intézmények költségvetést érintő kérelmei 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: Négy intézmény fordult kiemelt előirányzatok 

közötti átcsoportosítási kérelemmel az Önkormányzathoz. A kiküldött 

előterjesztésben: a könyvtár 190.290 Ft átcsoportosítást, az óvoda esetében 

698.419 Ft dologi megtakarítás terhére 240.000 Ft átcsoportosítás a felhalmozási 

kiadások közzé, a művelődési ház esetében pedig az előző évi működési tartalék 

terhére 787.551 Ft pótelőirányzat biztosítását kéri. A negyedik kérelmező a 

gimnázium, esetében személyi juttatásokat 3 813 515 forinttal, a munkaadókat 

terhelő járulékok kiemelt előirányzatot 1 000 000 forinttal csökkentené, az 

épületek felújítását 213 600 forinttal, beruházási kiadásokat 1 699 915 forinttal, 

valamint a dologi kiadásokat 2 900 000 forinttal növelné. Az átcsoportosítás 

saját költségvetésén belül összesen: 4 813 515 Ft. Kéri az észrevételeket, 

véleményeket, kérdéseket. 

Megállapítja, hogy nincs semmilyen hozzászólás. Amennyiben ilyen formában 

elfogadja a Képviselő- testület az intézmények kérését, szavazásra bocsátja az 

előterjesztését. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő- 

testület 8 fővel, 8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatokat 

hozta:  

 

 

 



H a t á r o z a t 

 

18/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a dologi 

kiadások kiemelt előirányzat maradványából 190.290 Ft átcsoportosítását a 

Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiemelt előirányzat 

megemelését.  

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

19/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére a 2012. évi költségvetésében a 

dologi megtakarításként mutatkozott 698.419 Ft terhére 240.000 Ft 

átcsoportosítását a felhalmozási kiadások közé. 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

20/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési-, Sport és 

Szabadidő Központ kérelmére engedélyezi a 2012. évi működési tartalék 

terhére 787.551 Ft pótelőirányzat biztosítását. 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  

 

 

H a t á r o z a t 

 

21/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a személyi 

juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiemelt 



előirányzatok maradványából összesen 4.813.515 Ft átcsoportosítását a Péter 

András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola kérelmére 

engedélyezi a 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások kiemelt előirányzat 

esetében 2.900.000 Ft, épületek felújítása kiemelt előirányzat esetében 213.600 

Ft és beruházási kiadások kiemelt előirányzat esetében 1.699.915 Ft 

megemelésére. 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  

 

 

10.sz. napirend: Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: Az előterjesztést illetően jogszabályi változások 

vannak benne, egységes szerkezetben van a Képviselő- testület előtt. 2013. 

június 30-ával meg fog szűnni és önálló intézményként működik majd tovább. 

Önálló társulásként fogja végezni azokat a feladatokat, amelyeket a benne lévő 

önkormányzatok vállaltak. Ilyen például a központi orvosi ügyelet működtetése 

Szeghalom központtal, szociális intézmény fenntartását Dévaványa központtal, 

illetve van még két futó pályázat, amely részben a vasutat Füzesgyarmat 

központtal, részben a határon átnyúló kommunikációt Vésztő központtal érinti.  

Megállapítja, hogy nincs semmilyen hozzászólás. Amennyiben jóváhagyja a 

Képviselő- testület a Társulási megállapodás módosítását szavazásra bocsátja. 

Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 8 fővel, 8 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

22/2013. (II. 25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Szeghalom Többcélú 

Társulás által 2013. február 12-én a 16/2013. (II.12.) számú határozattal 

elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: a határozat megküldésére február 28. 

 

 

11.sz. napirend: Fogorvosi pályázat kiírása 

Előadó: Macsári József polgármester 

 

Macsári József polgármester: Sajnálattal közli, hogy a iskolafogászattal 

kapcsolatos pályázat kiírása ismét a képviselő- testület előtt van, nem érkezett be 

eddig pályázati anyag. Elmondja, hogy sok más nagyobb városban sem tudják 



betölteni a hasonló pozíciókat Békés megyében. Fontos ez a praxis a városnak, 

nem szeretné elveszíteni ezt a praxisfinanszírozást Szeghalom Város 

Önkormányzata sem. Remélhetőleg egy pályakezdő rezidens orvos megfelelő 

gesztorral el tudná látni ezt a feladatot.  

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Dr. Farkas Erzsébet képviselő: Úgy véli, ha lenne jelentkező, ha egy 

személyes megbeszélés tárgyát kellene képeznie, hogy valamiféle kedvezményt 

nyújtani az illetőnek, akkor talán csábítóbb lenne. Gondol például olyanra, hogy 

lehetőséget biztosítani magánrendelésre a jelentkezőnek a rendelőben, vagy 

például bérletdíj elengedése is lehet kecsegtető.  

 

Macsári József polgármester: Maximálisan egyetért a képviselő asszony 

javaslatával. A pályázat kiírását jogszabály határozza meg, de véleménye 

szerint, ha lenne jelentkező, akkor ezeket a javaslatok az Egészségügyi és 

Szociális Bizottsággal leülve megnézni azokat a lehetőségeket, amik 

kedvezményeket nyújtanak a meghirdetetett praxis mellett. 

Megállapítja, hogy nincs több észrevétel. Szavazásra bocsátja a pályázat 

meghirdetését. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- 

testület 8 fővel, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

H a t á r o z a t 

 

23/2013. (II.25.) Ökt. hat. 

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogorvosi munkakör 

betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat 

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 

alapján 

 

p á l y á z a t o t   h i r d e t 

fogorvosi  munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: Szeghalom Szakorvosi Rendelő 

 

A munkakörbe tartozó feladatok: Iskolafogászat 



 

Illetmény és juttatások: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. 

 

Pályázati feltételek: - Egyetemi, szakorvosi végzettség 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány. Beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban 

résztvevők betekintésre az adatvédelmi törvény szerint igénybe vegyék. 

 

Munkakör betöltésének időpontja: 2013. május 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 4. 

 

A pályázat elbírálásának ideje: A benyújtási határidőt követően első 

képviselő-testületi ülés. 

 

A pályázat elbírálásának rendje: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 

véleményezése után a Képviselő-testület dönt. 

 

Pályázatot Macsári József polgármester címére: 5520. Szeghalom Szabadság tér 

4-8. kell benyújtani.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az 

álláshelyre fenti határidőig pályázat nem érkezik, úgy újabb testületi döntés 

nélkül, a pályázati kiírás meghirdetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Macsári József polgármester 

 

 

12.sz. napirend: Bejelentések 

 

Ács Zsolt képviselő: Visszautal az Önkormányzat munkatervére, pontosabban a 

májusi napirenddel kapcsolatosan, amikor rendőrség beszámolót tart a 

tevékenységéről. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy minap munka közben  

saját bőrén tapasztalta, hogy csalók jelentek meg a városban, akik csatorna és 

eresz javítás felajánlásával jutnak be idős emberek otthonába. Az utolsó 

akciójuk felettébb sikeres volt, egy idős hölgytől 90 e/Ft- ot sikerült kicsalni. 

Ezzel kapcsolatban arra kérné a polgármester urat, hogy a Polgármesteri Hivatal 



meglévő kommunikációs csatornáin hívja fel a figyelmet az efféle csalók 

leleplezésére. Természetesen, ha van erre lehetőség. 

 

Macsári József polgármester: Egyetért az előtte szólóval, természetesen teremt 

szükséget ennek a problémának a lehetséges kiküszöbölésére. Meg fogja tenni a 

szükséges lépéseket. Meg fogja találni azt a kommunikációs csatornát – mint 

például a Szuperinfó – amely eljut szinte minden családhoz. 

 

Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Kettő apró dolgot szeretne bejelenteni. Az 

egyik, hogy a Mentőállomás március 7-én ünnepli 60. születésnapját, ez úton 

szeretné a képviselő asszony köszönteni az ott dolgozókat valamint további 

eredményes munkát kíván nekik. 

A másik bejelentése: az újtelepi út járhatatlan. Annyira megette már az idő, hogy 

javíthatatlanná vált. Ezt az útszakaszt már toldani, foltozni nem érdemes. A 

közútkezelő már két szakaszt felújított ezen a részen. Kihangsúlyozza, ha az 

Önkormányzaton múlott volna, már ki lenne javítva az említett szakasz. Ezúton 

kéri a polgármester urat és a műszaki irodavezetőt, hogy próbálják meg 

ismételten felvenni a kapcsolatot a közútkezelőkkel, hiszen sorra mennek tönkre 

a járművek.  

 

Macsári József polgármester: Köszöni az észrevételt a 60 éves születésnapról. 

Az útjavítással kapcsolatban pedig fel fogja venni az önkormányzat a 

kapcsolatot a közútkezelővel. Néhány évvel ezelőtt már volt javítva ez az 

útszakasz, akkor a közútkezelők elmondták, hogy nincs forrásuk, hogy az egész 

útszakaszt felújítsák. 

 

Elek Ferencné képviselő: Ezzel kapcsolatosan említené meg a vésztői 

bekötőutat. A minap járt arra és az út állapota nagyon rossz, mondhatni 

életveszélyes. 

Másik közérdekű bejelentése, amit tapasztalt a városban: elindult az új kábel 

tévé vezetékek lefektetése. A munkálatok elkezdésére engedélyük ugyan volt, de 

sem a lakosság felé, sem az Önkormányzat felé nem jelezték, hogy mikor kezdik 

el a munkálatokat. Engedélyük úgy szólt, hogy 80 centiméterre a járdától 

kezdhetik a munkálatokat, viszont az autóbejárókat érintő részeket is szó nélkül 

feltúrták, borzasztó munkát végeztek. 

 

Mester Csaba képviselő: ugyanezzel a problémával fordul a Képviselő- 

testülethez. Bejelentés nélkül fogtak hozzá a munkálatokhoz. Olyan munkát 

végeztek a Vörösmarty utcán, ami közfelháborodást keltett, indulatokat 

szabadított fel az ott lakókban. Bejelentette a műszaki osztályon, ott pedig 

jelezték, hogy nem is tudtak arról, hogy a cég megkezdte a munkálatokat, tehát a 

bejelentési kötelezettségüket elmulasztották. A műszaki osztály mentésére, 

többször kint voltak, jegyzőkönyvet vettek fel. A lakosság panaszaira válaszolva 

javasolta, hogy fotózzák le saját kárukat. Véleménye szerint az okozott kárt nem 

lehet helyrehozni, hiszen több tíz éves fákat sodortak veszélybe, gyökerüktől 



néhány centire haladtak a munkálatok, valamint a kiásott bejárók földjét sem 

tudják az eredeti állapotba visszaállítani. 

 

Bartis Márton alpolgármester: Teljesen egyetért az előtte szólókkal. Sajnos 

volt már ilyenre példa a 90-es években, mikor a telefonvonalat építették ki. 

Ekkor is tönkretették a járdákat, bejárókat. Véleménye szerint megálljt kellene 

parancsolni, az ilyeneknek gátat kellene szabni. 

 

Macsári József polgármester: Gyakorlatilag a hozzászólásokban részben meg 

is válaszolták, egyszerűen nem jelentették be a munkálatok kezdetét. A műszaki 

iroda munkatársai kimentek, jegyzőkönyvben rögzítették. Való igaz, hogy 

engedéllyel végzik ezt a tevékenységet, de véleménye szerint mindenkinek úgy 

kellene a munkáját végeznie, mintha azt saját magának tenné. Tudomása szerint 

mióta a műszaki iroda dolgozói jegyzőkönyvezték az esetet, nem volt több 

probléma. 

Megállapítja, hogy több bejelentés nincs. A Képviselő- testület a továbbiakban 

zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

K.m.f. 

 

 

 

  Macsári József     Dr. Pénzely Erika 

   polgármester     jegyző 


