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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvoda heti és 
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Mikéné Erdei Erika, a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy intézménye nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg: 
 
Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 
 
 A nyári zárva tartást feladat-ellátási helyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
  
Fáy úti Óvoda zárva tart: 2014. június 16 – július 11-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
  
Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2014. július 14 – augusztus 08-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
  
Újtelepi Óvoda zárva tart: 2014. augusztus 04 – 22-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
  
A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, az óvoda nyitva tartási rendjét a fentiek szerint határozza meg. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 
 
 A nyári zárva tartást feladat-ellátási helyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
  
Fáy úti Óvoda zárva tart: 2014. június 16 – július 11-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a gyermekeket. 
  
Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2014. július 14 – augusztus 08-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
  







 


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


  Péntek 800-1200 nincs 
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Újtelepi Óvoda zárva tart: 2014. augusztus 04 – 22-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
  
A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 
 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester  


 
Szeghalom, 2014. május 15.  
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
 
 
 
 


Macsári József  



mailto:polgarmester@szeghalom.hu�






1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 
 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Nagy József cimbalomművész munkái 
 


 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola, Szeghalom, Dózsa György utca 2. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Dr. Nagy József 1928-1941 között tanított a szeghalmi Református Péter András 
Gimnáziumban. Mint cimbalomművész többször adott hangversenyt a rádióban, a „Cimbalom 
ötös tagjaként”. Bartók Béla sárréti gyűjtései – akivel együtt járt a környéken – nyomán saját 
népdalgyűjtésbe kezdett. Ennek tisztázott eredménye az 1983-ban megjelent Sárréti 
Gyűjtésem daloskönyv. Népdal feldolgozásai „Négyszólamú gyermekkar címmel jelentek 
meg. Hasonlóan Bárczy: Magyar nótakincs köteteinek I. kötetében nagykőrösi és szentesi 
népdalgyűjtései jelentek meg. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Országosan is számottevő működése, a Sárrét kultúrtörténetében kifejtett munkássága 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
U. Nagy István: Péter András emlékkönyv Szeghalom, 1926 
A Ref. Péter András Évkönyvek (Szerk.: Nagy Miklós) adott évi számai 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 
 







 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Tildy Zoltán mellszobra 
2. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kossuth tér (templomkert) 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Rajki László alkotását a Tildy Centenárium keretében avatták fel 1989. október 18-án. 
Felavatta Straub F. Brúnó az országgyűlés elnöke. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A köztársasági elnök, szeghalmi lelkész egyetlen szobra a világon 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
Szabó Ferenc-Miklya Jenő: Szeghalom – tanulmánykötet  
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
www.szoborlap.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 180. §-a 
rendelkezik arról, hogy a 2014. január 1-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési 
szervek alapító okiratát módosítani kell a szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
besorolásának megfelelően. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának bevezető részét, a 8., 15., 
17 pontját ennek megfelelően kell módosítani. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Polgármesteri Hivatal módosított Alapító 
okiratát. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiak lépnek:  
 


„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1), az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatlan időre alapított költségvetési szervének alapító okiratát az 
alábbiak szerint határozza meg:” 


 
2. Az Alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  


„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Alaptevékenysége:  


Államháztartási szakágazat: 
841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 


  
 Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 


011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016030 Állampolgársági ügyek 
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Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: nincs 
 
Vállalkozási tevékenysége: nincs. 


 A hivatal alaptevékenysége Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. értelmében az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.” 


 


3. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 


 „15. Költségvetési szerv besorolása: 
Saját gazdasági szervezete látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-
felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, 
fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a 
munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, analitikai nyilvántartással, 
könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő 
feladatait. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. VII. fejezetének 
rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja. 
A kötelezően ellátandó feladatok során keletkező díjak beszedési rendjéről az önkormányzat 
által kiadott számviteli politika alapján gondoskodik.  


A rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körében, az alaptevékenysége 
feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi 
kapacitások fokozott kihasználásából eredő bevételek díjainak és a bevételek megállapodás 
útján történő szerzésének szabályaira, amelyet nem nyereségszerzés céljából végeznek. 


A - Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott – a 
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodások alapján ellátja az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Szeghalom, az önállóan működő Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Múzeális Gyűjtemény pénzügyi, gazdasági feladatait is. 


Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:  
A Polgármesteri Hivatal teljes jogkörű szerv. Rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi a 
hivatal rendelkezésére bocsátott saját előirányzatra.” 


 


4. Az Alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 


 „17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.”  


 
5. Az Alapító okirat módosításai 2014. május 27. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
 


Macsári József  
   





		„8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:






1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Péter András sírbolt 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Torda-halom 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Péter András gimnázium-alapító földbirtokos nyughelye. 1905 és 1907 között építette fel 
Hoffman András mezőtúri vállalkozó és Szikes József gyulai ácsmester. A klasszicizáló 
stílusú építmény görög templomra emlékeztet. A volt halasi birtok legmagasabb pontján, a 
volt Torda falu apátsági templomának helyén építették fel. 1916 júniusában itt helyezték örök 
nyugalomra Péter Andrást. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
építészeti megoldása és Péter András emléke, túra útvonalban való elhelyezkedése indokolja 
az értéktárba való felvételét. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné, Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi séta 
U. Nagy István: Péter András Emlékkönyv 
Pásztor József: Péter András 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
. 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 


 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Szeghalmi Epreskerti fejfás temető
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □x kulturális örökség      □ sport 
   □ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének
Szeghalomtól déli irányban a vésztői út jobb oldalán 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   □x települési        □x tájegységi         □xmegyei              □külhoni magyarsá  
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
Az Epreskerti temető Szeghalom legrégebbi temetője. Itt nyugszanak a település régen elhalt 
lakosai, köztük számos, a település történetében fontos szerepet játszó személyiség. Különös 
értékét a tájra jellemző fejfás temetkezés még meglevő emlékei adják. Szerencsére itt még 
viszonylag kevés a manapság oly gyakori műkő síremlék, amelyek jellegtelenné teszik  
temetőinket. 
A temető a Sebes-Körös és Berettyó szögletében levő szükség árvíztározó területén fekszik, ezért 
itt a temetkezést az 1980-as árvíz miatt ideiglenesen megszüntették és később is csak ritkán 
került rá sor. Így továbbra sem várható a műkő síremlékek nagyobb mérvű elterjedése. 
A régi világban a fából készített emlék volt az általános. Szokás volt, hogy főként az idősebb az 
emberek még az életük során kiválasztották és kivágták azt a kellő vastagságú, egyenes derekú 
fát, amelyből fejfájukat kívánták készíttetni. E faanyagra különös gonddal vigyáztak. 
 Sajnos a faanyag romlandó, még a tölgy és az akác is, amiből a fejfák hagyományosan készültek 
a helyi mesteremberek míves munkája nyomán. Ezért a temető régebbi sírjai ma már jeltelenek, 
felettük elkorhadtak a fejfák, csak a sírdombok néha már alig kivehető halmai jelzik a 
valamikori temetkezés nyomait. A megmaradt fejfák egy része is rossz állapotú, némelyek töve 
már nagyon meggyengült. Ezeket a talajszint alá helyezett beton tuskókhoz kellene vaspánttal 
rögzíteni kidőlés ellen. 
 A legrégebbi, még olvasható évszámú fejfák több mint száz évesek. Ezeket bádog lemezzel 
védték az időjárás káros hatása ellen, de valamilyen impregnáló szert (fakátrány, bitumen?) is 
használtak. Ennek nyoma néhány fejfán ma is kivehető. Fontos lenne a még meglevő fejfák 
mindegyikét valamilyen korhadást gátló anyaggal lekezelni, hogy további romlásukat és 
pusztulásukat megakadályozzuk. E tekintetben már úgy is késésben vagyunk, mivel sok fejfa 
már elpusztult, de a meglevők állapota is rossz, feliratuk alig olvasható. Néhány fejfa már kidőlt, 
a földön fekszik. 
A fejfák szélessége és magassága nagyon változó. Valószínű, hogy ezt főleg a rendelkezésre álló 
faanyag szabta meg. 
A nagyobb felületű fejfákon régebben gyakori volt a hosszabb sírfelirat, sírvers. Az egyik ilyen, 
még olvasható sírvers az 1880-ban elhunyt Almási Gábor 1922-ben újraállított fejfáján a 
következő: 
                               E sírnál halandó megállj 
                               Lásd, hogy elgázolt az halál 
                               Almási Gábor volt nevem 
                               Ötvenkét éveket éltem    
                               Éltem halállal cseréltem 
                               Nyugodni e sírba tértem 
                               1880-ban június 4-én 
 
                               Emlékfáját megújíttatta hálás utóda 
                               Ambrus Imréné Almási Zsuzsanna 
                               1922-ben deczember 5-én.  
A fejfák alakja közel azonos, de kivehető némi módosulás az idők során és az egyes fejfafaragó 
mesteremberek között. Feliratuk, díszítésük hagyományos. A fejfa felső, kiemelkedő részén egy 







stilizált olajfa, vagy inkább szomorúfűz vésete látszik, melyet régebben egyes mesterek még 
virágdísszel is elláttak. Alatta a felirat: A B F R A, vagy régebben A B F T R A ( a boldog 
feltámadás reményében, ámen rövidítése). A felső, kiemelkedő sík felület alját többnyire 
homorú vésővel készített cakkozás zárta le. Az alatta levő nagyobb felületre került  a sírfelirat 
szövege: Itt nyugszik …….(név), élt …… évet, meghalt……..(dátum). Gyászolják gyerekei 
(szülei), vagy gyászolja családa. Béke poraira. Egyes fejfákon még a fejfa faragó mesterember 
neve is olvasható. 
Szokás volt régebben, hogy a tönkrement fejfákat az utódok újra faragtatták. Ezek állapota még 
jobb, bár ezek is több évtizedesek. 
Különös hangulatot ad a temetőnek tavasszal a sok régen ültetett és az óta elszaporodott 
hagymás kerti virág, nevezetesen a sárga nárcisz (Narcissus pseudonarcissus) és a fehér nárcisz 
(N. poeticus) virágzása. Értékes a temető öreg magyar kőris (Fraxinus  angustifolia subsp. 
Pannonica) fa állománya is. 
A temető fenntartója a Szeghalmi Református Egyház. 
Az Epreskerti temető kulturális örökségünk része, de egyúttal a településsel kapcsolatos és 
természeti, egyedi tájértéket is képvisel, ezért a helyi és a tájegységi értéktárba javasolom 
felvételét, de jelenősége miatt a megyei értéktárba is felterjeszthető. Jelentős idegenforgalmi  
szempontból is. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
                                                Kurpé István 


………………………………………………… (aláírás) 


                             Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Temetőrészlet 


 
Domokos József lelkész tanító síremléke 
 







 
Szabó Ferencz jegyző síremléke 1935-ből 


 
Ez a fejfa nem dől ki 







 
Fejfa 1892-ből 


 
Fejfa 1913-ból 







 
Már elkéstünk 


 
Nagy Imre fejfa faragó mester aláírása 


 
 







 


Pusztuló fejfa 1871-ből 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Pusztuló fejfa 1894-ből 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robusztus 
fejfa 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Szépen faragott 
fejfadísz 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sárga nárciszok a temetőben 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Szeghalmi Kocsányos tölgyek 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   x□ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 1024/1, 521, 529/1,1011 hrsz. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   x□ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 


Szeghalom város területén több helyen találhatók idős kocsányos tölgyek. Így a Petőfi utcai 
óvoda udvarán, a Pándy Kálmán Kórház Fekvőbeteg Egységének területén, a sportpálya 
mellett, a Bethlen G. utca és a Nagy Miklós utca kereszteződésében. 
A kocsányos tölgy (Quercus robur) Európa őshonos fafaja, főleg a sík vidéket, ártereket 
kedveli. Mélyreható karógyökérzete miatt a szárazságot is tűri. Állományban 30-40 méter 
magasra nő. Szoliterként alacsonyabb, viszont, széles koronát nevel. Kora elérheti a több száz 
évet is. Fája kemény, jellegzetes rajzolatú, értékes ipari fa, melyből bútor, parketta, hordó 
készül. Kérge gyógyhatású anyagot tartalmaz, gubacsának tannin tartamát a tintakészítésben 
használták. Termését régen a hagyományos sertéstartás hasznosította az un. makkoltatás 
formájában. Több fás növénytársulás alkotó eleme. (pl. gyöngyvirágos tölgyes) 
A szeghalmi tölgyek közül a sportpálya mellettiek fiatalabbak, a többiek száz év körüliek 
lehetnek. Az óvoda udvarán álló fa alighanem a város legidősebb és legnagyobb fája. 
Szeghalom Város Képviselő Testülete a 22/2012. (X.27.) számú rendeletében a felsorolt 
kocsányos tölgyeket helyi jelentőségű természeti értékké nyilvánította, ezért ezeket a 
települési értéktárba javaslom felvenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
                Kurpé István 


 
…………………………………………………  


                   Szeghalom, 2013. december 1. 
 (P. H.) 







 
Kórházi kocsányos tölgy 
 


 
Kocsányos tölgyek a sportpálya mellett 







 
Kocsányos tölgy a Bethlen utca sarkán 


 
Kocsányos tölgy a Petőfi utcai óvoda udvarán 
 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Tildy Zoltán (1898-1963) munkássága 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. 
Muzeális Gyűjtemény 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Tildy Zoltán köztársasági elnök (1946-1948) a kisgazdapárt előbb ügyvivő-, később elnöke, 
1936-tól országgyűlési képviselő. 1933-1946 között Szeghalmon református lelkész. Fia 
jóvoltából számos, elnöki és országgyűlési működésére vonatkozó dokumentum és tárgy 
került a sárréti gyűjtemény tulajdonába. Emlékzászlók, oklevelek, fényképalbumok. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Mint a polgári-demokratikus magyar állam első elnöke országos figyelmet érdemel 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
U. Nagy István: Péter András Emlékkönyv Szeghalom 1976 
Szabó Ferenc – Miklya Jenő: Szeghalom – Tanulmánykötet Szeghalom, 1979 
U. Nagy István: Szigeti Emlékkönyv Szeghalom, 1992 
Számos történelmi mű és visszaemlékezés, folyóíratok 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 


 
 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Hősök szobra (I. Világháborús Emlékmű) 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Szabadság tér 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Gách István két alakos kompozíciója az 1. világháborúban hősi halált halt szeghalmi 
férfiaknak (343 fő) állít emléket. A szoborhoz a művész szeghalmi apát és fiát kérte fel 
modellnek. 1927. június 4-én József főherceg leplezte le. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Monumentalitása, művészi értéke mellett a helyi emlékezet szimbóluma 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 





































































































































































































 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Horváth Árpád  


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, Ady út 28.  


 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 


Név: Horváth Árpád  
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Ady út 28. 
Telefonszám: 06/66/473321 
E-mail cím: 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Kernyei szivattyú telep 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
 X ipari és mszaki 
megoldások 


 kulturális örökség  sport 


  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 


3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Szeghalom Kernye 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Első gépet 1897-ben telepítették, a második gépet 1930-31-ben.  A gépház épület kivülről 


eredeti állapotú, a két szivattyú is eredeti állapotú, csak időközben elektromos meghajtásra 
lett átalakítva. Jelenleg is működő belvízszivattyú 


6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Jelentős ipartörténet érték. 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 


honlapok, multimédiás források) 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 


III. 
MELLÉKLETEK 


 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-


dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 


támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 







hozzájáruló nyilatkozat 
 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
    Szeghalmi jegenyenyár fasorok 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   x□ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Kossuth, Széchenyi és Kinizsi utca 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   x□ települési        X□ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


A Kossuth utcában mindkét oldalon jegenyenyárak szegélyezik az utat. A Széchenyi utcában 
a déli oldalon már csak néhány nyár maradt meg a hajdani szép fasorból. A Kinizsi utca 
vasútállomás felőli jobb oldalán egy kb. 15-16 éves fiatal, de már jelentős méreteket elért 
fasor díszlik. Néhány egyedből álló facsoport látható a sportpálya mellett , az Általános Iskola 
udvarában és a Nagy Miklós utcában.. 
A jegenyenyárt az 1600-as években nemesítették Olaszországban a fekete nyárból (Populus 
nigra). Az alapfaj egy rendkívül szívós, hosszú életű fa. Hatalmas koronát és jelentős 
vastagságú törzset nevel. Fája göcsörtös, szép mintázatú. Gyakran készítenek belőle rusztikus 
ülőgarnitúrákat. Emiatt sajnos sok szép fát kivágnak. 
A jegenyenyár is hosszú életű fa. Jellegzetes karcsú habitusa miatt kapta a nevét. Jelentős 
méreteket ér magasságával. Ezért gyakran ültették az Alföldön a településeken és határban. 
Szeghalom külterületén is több helyen láthatjuk a magasba törő karcsú fákat. (pl. Kenderes 
kert, Pap-zug) 
Keresztesi Béla c. egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora a Magyar erdők 
című könyvében (Akadémiai Kiadó, 1968) így ír a Berettyó menti tájról: „ A városokban 
szívesen ültettek jegenyenyár fasorokat, nagyon szép ilyen fasort láthatunk például 
Szeghalmon.” 
A jegenyenyárat szinte az Alföldre teremtették, annak tájalkotó eleme. Itt érvényesül a sík, 
horizontális tájon vertikális alakjával. A szeghalmi, hagyományosan mezőgazdasági jellegű 
települést jellemző széles utcák egyhangúságát a múlt század elején élő elődeink a 
nyárfasorok ültetésével oldották fel. Esztétikai érzékük ma is példa értékű. 
A szeghalmi nyárfasorok és a határban egyedül, vagy kis csoportban álló jegenyenyárak az 
egyedi tájérték kategóriába tartoznak, esztétikai szempontból jelentősek a közösség számára. 
Újratelepítésük, pótlásuk a ma élő generációk feladata. Fontos lenne az állománypótlást az 
idős, jó alakú fák genetikai anyagával, a róluk szedett dugványok gyökereztetésével és 
nevelésével megoldani. A fenti jegenyenyárak  és fasoraik helyi védelemre és a nemzeti 
értéktár helyi és tájegységi kategóriájába jelölésre érdemesek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
              Kurpé István 


…………………………………………………  
           Szeghalom, 2013.december 1. 


 (P. H.) 







 
Kenderes-kerti kéttörzsű nyárfa 
 
 
 
 
 
 







 
Kinizsi utcai jegenyenyár fasor 


 
Kossuth utcai jegenyenyár fasor 







 
A megmaradt a régi Széchenyi utcai fasorból 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Wenckheim-D’Orsay kastély 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. (Sétakert) 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1805-re épült fel két központi egysége, a grófi kúria, ahol gróf Wenkheim Ferenc örökösei az 
úriszéket tartották, és az intézői lak. 1836-40 között Festetics Vince gróf klasszicizáló 
szárazbejáróval bővítette. A két épületet 1865. után D’Orsay Emil kötötte össze romantikus 
stílusú elemmel. Az építést Bogdán Lajos irányította. Az épületben oktatott Erkel László (a 
D’Orsay-lányokat). Az udvari kovácsműhelyben ébredt fel technikai érdeklődése Szisz 
Ferenc autóversenyzőnek. A környező parkot Biszterszky Gyula tervezte (folyószabályozó 
mérnök) 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
építés és kultúrtörténeti érték 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
Kovács Gyula: Emlékfüzet 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 


 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 
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Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Telefon/fax: (+36 66) 483-339 E-mail: margareta@vivamail.hu 


 


 


BESZÁMOLÓ  


 
Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásáról, az 


elvégzett feladatok értékeléséről,  átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok 


ellátásáról a szakmai munka eredményességérő l ,  az 1997. évi XXXI törvény 


96§ (6) bekezdése alapján . 


 


 
 


 
Telephely:  


Szeghalom, Kossuth u. 18. sz.  


 
    Hajnalné Pénzes Edit                                                                                         Tóth Julianna  


    Telephely koordinátor                                                                                  Intézményvezető 


  


 
2014. 05. 13. 
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Tisztelt Képviselő Testület! 


 


Az intézmény telephelyének működésével kapcsolatosan a 2013. évi tevékenységéről, a 


szakmai munka eredményességéről, az intézményegység keretein belül végzett szociális és 


gyermekjóléti szolgáltatások területén végzett feladatokról az alábbi tájékoztatást adjuk:  


 


A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának feltételeiről: 
 


A telephelyen a szociális alapellátások körébe tartozik a családsegítői és gyermekjóléti 


szolgáltatás. 


A gyermeket átmeneti gondozását a kistérség területén Füzesgyarmat városban működő 


helyettes szülői hálózat útján biztosítjuk.  


 


Feladataink: 


 


A családoknál felmerülő problémák komplex módon történő kezelése, mely magába foglalja a 


prevenció érdekében tett intézkedéseket, a problémák feltárását, a megoldásukban történő 


segítségnyújtás lehetőségeit a szociális problémával veszélyeztetett, krízis helyzetbe kerülő 


egyének, családok számára. 


Feladatunk a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek 


veszélyeztetésének prevenciója, a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének, a családba 


történő visszahelyezés segítése. 


Alapvető feladataink közé tartozik, a gondozási, tanácsadói, felvilágosító, ismeretbővítő, 


koordináló, közvetítő tevékenység a város lakóssága felé és különösen a kliensek és 


gondozásban lévők részére. 


 


Szakmai környezet. 


 


A szakmai tevékenységet meghatározó Az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és 


szociális ellátásról,- annak módosításai, az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet és módosításai- a 


9/2006 (XII.27) SzMM rendelet,- az 1997.évi. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 


gyámügyi igazgatásról és a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a 


Családsegítést és Gyermekjóléti Szolgálatot a személyes gondoskodás keretében szociális 


alapellátási formához sorolja. 
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Az országos érvényű szabályok mellet a helyi önkormányzat által alkotott rendeletet valamint 


a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása által hozott határozatok szerint végezzük a 


feladatainkat. 


A működéshez szükséges alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredi példányban a 


telephelyen másolati példányban rendelkezésre állnak és hatályosak. 


A szolgáltatás az alapfeladaton túl az igényekre épülő, szükségleteket kielégítő, rugalmasan 


alkalmazkodó segítő kapcsolat biztosítására törekszik, prevenciót biztosító programokkal 


segíti a közösségi szerveződéseket és azok működését. 


Feladataink folyamatában kiemelkedő szerep jut az esetkezelések kapcsán az egyén és a 


környezet komplex vizsgálatára ezzel is elősegítve a probléma megoldás hatékonyságát. 


 


Működés személyi és szakmai adottságai: 


 


A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a 


munkatársak végzettségüket tekintve nem teljes mértékben felelnek meg a képesítési 


feltételeknek. 


Végzettségüket tekintve: 


 Munkakör Előírt dolgozó 


létszám 


Betöltött 


álláshely 


Iskolai végzettség 


1 Vezető 


családgondozó 


0,25 fő 0,25 szociálpedagógus (Bucsa) 


2 Családgondozó 1,9 fő 


1 fő 8 órában 


1 fő 7 órában 


1 Óvoda pedagógus 


szociális szakigazgatás 


szervező  


3 Családgondozó 1 Óvoda pedagógus 


szociális szakigazgatás 


szervező (felmentett a végzettség 


megszerzése alól 5 évre) 
4 GYEJÓ 


családgondozó 
2,4 fő 


2 fő 8 órában 


1 fő 3 órában 


1 Szociálpedagógus 


5 GYEJÓ 


családgondozó 


1 Szociálpedagógus 


6 Telephely 


koordinátor 


1 fő 1 fő Okleveles egészségügyi 


szociális munkás 


7 Pszichológus 1 fő Havi 32 


órában 


pszichológus 


 


Az 1/ 2000 (I.7) SzCsM rendeletben 5 000 lakosra kell 1 fő családgondozót biztosítani, a 


családgondozói feladatok végzéséhez. 
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A 15/1998 (IV.15) NM rendelet szerint 700 gyermekre illetve 25 családra kell 1 fő 


családgondozó a gyermekjóléti feladatok végzéséhez. 


 


Szeghalom város lakosainak száma:  2012 évben: 9 632 fő,  


2013 évben: 9432 fő mely folyamatosan csökken. 


0-17 év közötti gyermekek száma:  2012 évben 1 687 fő,  


2013 évben: 1454 fő, ami szintén csökken. 


 


A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei: 


 


A működést biztosító tárgyi feltételek rendelkezésre állnak Az intézmény épülete a 


szolgáltatásnak megfelelően kialakított. 


 


A családsegítő szolgálat működéséről: 
 


A családsegítésen belül megvalósuló szolgáltatás a kliens önkéntes kérésére indul. A hangsúly 


az önkéntes megjelenésen alapul, így a segítő kapcsolat hatékonyságának alapját képező 


bizalom könnyebben alakul ki a kliens és a segítő között, mint egy kötelezett kliens esetében. 


A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 


szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a 


krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 


szolgáltatás. 


2012 évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma:  368 fő 


2012 évben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma:  245fő 


2013 évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma:  643 fő 


2013 évben szolgálatnál megfordult új kliensek száma:  357 fő 


2012 évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma. 


 


nem 
életkor 


6 
évesnél 
fiatalabb 


 7-13 
éves 


14-17 
éves  


18-34 
éves  


35-49 
éves  


50-61 
éves  


62 éves 
és 
idősebb  összesen  


férfi  0 0 0 0 9 24 32    33 


nő  0 0 0 2 15 13  54   30  


összesen  0 0  0 2 24 37 86    63 
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2013 évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma 


 


nem 
életkor 


6 
évesnél 
fiatalabb 


 7-13 
éves 


14-17 
éves  


18-34 
éves  


35-49 
éves  


50-61 
éves  


62 éves 
és 
idősebb  összesen  


férfi 0 0 0 2 6 25 0 33 


nő 0 0 0 4 11 13 0 28 


összesen 0 0 0 6 17 38 0 61 


 


Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás  2012 évben  2013 évben 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 


működik. 


Jelzőrendszer tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak a családgondozókkal.  


 


A szolgáltatást igénybevevők hozott problémák típusai és száma: 


 


Hozott problémák típusainak 


megnevezése 


Esetek 


száma 


2012 


Esetek 


száma 


2013 


Életviteli 281 207 


Családi- kapcsolati  23 30 


Lelki-mentális 26 37 


Anyagi eredetű 212 223 


Foglalkoztatással kapcsolatos 65 80 


Egészségkárosodás következménye 49 37 


Ügyintézéshez segítségkérés 65 89 


Információkérés 20 22 


Gyermeknevelési 0 0 


Családon belüli bántalmazás 4 2 


összesen 741 727 


 


Az összes probléma esetszáma csökkent a 2013 –as évben. Közfoglalkoztatottság 


nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy minél több ember jusson havi megélhetési forráshoz. 


2014. április 01-én indul intézményünkben a leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli 


kompetenciájának fejlesztése. TÁMOP -5.3.-10-12/ 1 kiemelt projekt keretében 21 fő 


tanulhat háztartástant havi megélhetési támogatással 2014.07-24-ig.  


Gazdasági aktivitás fő fő 


aktív kereső 0 0 


álláskereső 62 61 


  0 


inaktív 2 0 


          ebből nyugdíjas  0 


eltartott 1 0 


           ebből gyermek  61 


Összesen 63 61 
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A program alapvető célja: 


- hozzájussanak a munkaerő-piaci re integrációjukhoz leginkább szükséges megfelelő 


képzéshez, szolgáltatáshoz és támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködők és 


motiváltak legyenek,  


- munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetük megoldása, az elhelyezkedés 


akadályainak elhárítása érdekében megtalálják a megfelelő szolgáltatásokat, 


információkat, felvegyék és tartsák a kapcsolatot az állami vagy más szervekkel  


- aktívvá váljanak az álláskeresésben 


- képessé váljanak az önálló munkába állásra  


- megtalálják a számunkra megfelelő munkahelyet 


 


A tevékenység célcsoportjául a hátrányos helyzetű embereket, az alacsony iskolai 


végzettségű és iskolai végzettséggel nem rendelkező inaktív státuszú klienseket 


próbáljuk segíteni. 


 


Pszichológiai szolgáltatási esetek száma: 2012 évben: 81 eset és 2013 évben 93 eset. 


Megszervezésre került önsegítő csoport számára is szerveztünk foglakozást, mely 3 


csoportban, egy-egy csoport 8 főből állt és 10 alkalommal találkoztak. 


Szerveztünk egyéb csoportfoglalkozást is mely 2 csoportban 41 fő számára 4 alaklommal 


került megtartásra. 


Úgy véljük, hogy a csoportfoglalkozások sokkal, nagyobb hatékonysággal bírnak, ezért egyre 


nagyobb hangsúlyt fektetünk e feladat ellátására. 


 


A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást. 


- Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, a szociális 


szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését. 


- Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok, 


megoldásainak elősegítését.  


- A szolgálatunk figyelemmel kíséri és szükség szerinti segítséget nyújt, a rászoruló, 


hozzánk forduló személyeknek ügyintézésben, segélyekhez való hozzájutásban, 


munkahelykeresésben, hozzátartozók felkeresésében, stb. 
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A rendszeres szociális segélyben részesülőknek a továbbiakban is együtt kell működniük, 


illetve jelentkezniük kell a családsegítő szolgálatnál, mint kötelező együttműködők.  


A családgondozók számos olyan megoldást ismernek és alkalmaznak, amelyek a gondolkodás 


irányát befolyásolják. Ilyenek a pozitív átfogalmazás, a gondolatok elterelése, segítő 


technikák átadása, a kis sikerekből való építkezés, a panaszkodás beállítása, a jól működő 


életszakaszokhoz való visszatérés. A szemléletformáláshoz hozzátartozó intézményben 


megtartott rendezvényeken való részvételre invitálás. (ünnepségek, csoportfoglalkozások, 


kirándulás) 


 


A szolgáltatást igénybevevők: 


 


ÉV ÖSSZES 


IGÉNYBEVEVŐ 


2012 975    


2013 1000 


 


A szolgáltatást igénybevevők száma minimális növekedést mutat, mely magyarázható az 


önkormányzatnál közfoglalkoztatásban részesülők számának növekedésével. 


Tapasztalataink szerint a lakosság elfogadja, és szívesen igényli az intézmény által nyújtott 


komplex gondozási munkafolyamatokat. Ez számunkra megnyugtató és igyekszünk minél 


magasabb szintű szakmai segítséget nyújtani a hozzánk bizalommal fordulók számára. 


 


Gyermekjóléti szolgálat működéséről 
 


A Gyermekjóléti szolgálat a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely 


a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja, a gyermekek 


családban történő nevelésének elősegítését: 


Feladataink: 


- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 


valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben, 


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 


figyelemmel kísérése, 


- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése, a települési 


önkormányzatnál, 


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
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- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük 


összehangolása, 


- felkérésre környezettanulmány készítése, 


- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 


- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 


- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 


rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 


- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 


gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, 


- az egészségügyi és szociális ellátás- különösen a családsegítő szolgáltatás,- valamint a 


hatósági beavatkozás kezdeményezése, 


- a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervének előkészítése, 


- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 


helyre vagy annak megváltoztatására, 


- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család 


gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 


közötti kapcsolat helyreállításához, 


- utógondozói szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek 


családjában történő visszailleszkedéshez. 


 


Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 


- a családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és a káros 


szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása, 


- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása, 


- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájárulás 


megszervezése, 


- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése, 


- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 


- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása, 
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- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi faladatainak 


ellátásában. 


A Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan, a gyermekeket ellátó, egészségügyi és nevelési-


oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatot 


végez. A jelzés minden esetben írásban történik. 


 


A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2012 és 2013 évben: 


 


Megnevezés 


 


 


Szakmai  


Tevékenységek 


száma  


(halmozott) 


 2012 


Ellátott  


Gyermekek  


Száma  


 


2012  


Szakmai  


Tevékenységek 


száma  


(halmozott) 


2013 


Ellátott  


Gyermekek  


Száma  


 


2013 


Információnyújtás:  561 327 637 341 


Segítő beszélgetés:  31 29 57 38 


Tanácsadás: 41 51 71 52 


Hivatalos ügyekben való 


közreműködés:  


199 36 163 51 


Családlátogatás: 494 88 700 103 


Közvetítés más szolgáltatásba:  168 45 168 39 


Első védelembe vételi 


tárgyaláson való részvétel:  


8 8 11 14 


Felülvizsgálati tárgyaláson 


való részvétel  


 (átmeneti és tartós nevelésbe 


vétel, védelembe vétel) 


7 


 


11 


7 


 


11 


7 


 


10 


7 


 


19 


Elhelyezési tárgyaláson, 


értekezleten részvétel: 


1 1 3 6 


Pszichológiai tanácsadás:  25 15 14 5 


Konfliktuskezelés:  57 57 29 13 


Szakmaközi megbeszélés:  6 - 6 - 


Esetkonferencia:  53 45 37 52 


Adományozás: 64 93 79 115 


Összesen:  1 726 813 1992 855 


 


Az észlelő és jelzőrendszer működtetésén túli tevékenységek: 


- Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést. . 


- Fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának kidolgozásában. 


Rendszeres kapcsolatot tartunk a Járási Gyámhivatallal, a jelzőrendszer minden tagjával, 


hiszen a kölcsönös jelzés - egyeztetés nélkülözhetetlen az alapellátás munkájában.  


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 


kiegészítése a 2009. évi LXXII. törvénymódosítás, kimondja, hogy a 2 évnél tovább elhúzódó 
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védelembe vételnél a védelembe vétel anyagát továbbítani kell a Gyámhivatalnak, a gondozás 


tovább folytatódik, majd a hivatal az eljárás lefolytatását követően dönt a gyermek 


kiemeléséről amennyiben szükségét látja. .Szolgálatunk munkáját pszichológus segíti. (2014. 


március. 01 heti 8 órában vehető igénybe ez a szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes 


bejelentkezés alapján történik. 


A pszichológusi szolgáltatást igénybe vettek száma: 2013 évben: 25 alkalom 15 ellátott 


gyermek. A lakosság egyre jobban elfogadja és igényli e szolgáltatásunkat is  


 


Szolgálatunknál 2011- 2012 -2013. évben a legfőbb problémák a következők voltak típus 


szerint: 


sors


zám 


Megnevezés Kezelt 


problémák 


száma 2011 


Kezelt 


problémák 


száma 2012 


Kezelt 


problémák 


száma 2013 


1. Anyagi (megélhetési, lakhatással 


összefüggő stb.) 


 76  50 78 


2. Gyermeknevelési 90 74 80 


3. Gyermekintézménybe való 


beilleszkedési nehézség 


20   14 10 


4. Magatartászavar, teljesítményzavar  106 99 86 


5. Családi konfliktus (szülők egymás közt, 


szülő- gyermek közt) 


 70   33 62 


6. Szülők vagy a család életvitele  27   4 28 


7. Szülői elhanyagolás  17   13 5 


8. Családon belüli bántalmazás (fizikai 


szexuális, lelki) 


 5     7 5 


9. Fogyatékosság, retardáció 5     - - 


10. Szenvedélybetegség  9 4 3 


11. Összesen:  425 298 357 


 


Gyermekjóléti alapellátás célja a családi rendszerben bekövetkezett krízisből való kijutás 


segítése. Alapellátás keretében gondozni a családot, de ha pozitív változás nem tapasztalható, 


a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása miatt védelembe vételre kerül sor.  


Amennyiben a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más hatósági 


intézkedésre. A gyermekjóléti szolgálattal kötelező az együttműködés, mely szintén ingyenes.  


 


 


 


 


 







SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 


 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. 


 


 


Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Telefon/fax: (+36 66) 483-339 E-mail: margareta@vivamail.hu 


A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége: 


 


 


Év. Átmeneti  


nevelt 


Alapellátásban 


történő gond 


Védelembe 


vétel 


Utógondozás Összesen: 


2011 12 42 13 1 68 


2012 15 53 17 3 88 


2013 19 67 15 2 103 


 


Az iskolai integrációval a speciális tagozaton tanuló gyermekek, beilleszkedése, magatartása, 


tanulása, órákon való részvétele, egyre több problémát okoz, úgy osztálytársaiknak, mint a 


pedagógusoknak, mely megoldásában egyre többször kérik a segítségünket. E problémák 


kezelését csak akkor tudjuk segíteni, ha családi probléma is jelentkezik, máskülönben ez a 


probléma kezelés a nevelési tanácsadóknál szakképzettséggel rendelkező kollégák 


kompetenciája. 


Pártfogói felügyelet alá helyezett gyermekekről a tájékoztatás kölcsönös, mely írásban és 


személyesen történik. 


Az iskolai hiányzások, nemcsak az általános iskolában tanulókra jellemző, hanem a 


középiskolásokra is. 


Gondot okoz az egyre szaporodó igazolatlan illetve igazolt hiányzások száma, ami maga után 


vonja a pénzbeli ellátás megvonását 50 igazolatlan hiányzási óra felett. 


 


A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátnak: 


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos 


2. Gyámhivatal, Gyámhatóság 


3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus 


4. Rendőrség 


5. Ügyészség 


6. Bíróság 


7. Polgárőrség 


8. Társadalmi szervezetek 


 


Mindezek az intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni, a gyermek veszélyeztetettsége 


esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. A hatósági eljárást a veszélyeztetettség esetén bármely 


állampolgár kezdeményezheti, illetve jelzéssel élhet. 
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A gyermekjóléti szolgálat feladata a jelzésre a megfelelő intézkedést megtenni, a családokat 


lakásukon felkeresni, a rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönös 


tájékoztatásról gondoskodni. 


 


A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2011 és 2012 és 2013 évben:  


2011  2012  2013 


Egészségügyi szolgáltatótól:         8                  4    2 


Közoktatási intézménytől:     33                61  63 


Rendőrségtől:       10                       18  14 


Pártfogó felügyelettől:     12                       17    9 


Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:       9                       13    9 


Összesen:                                                            72                       113  97  jelzés 


 


A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi szexuális és 


egyéb. A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. 


Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 


szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. (lakhatás biztonságos élet körülmény) 


Figyelembe kell venni a gondok megítélésekor, hogy milyen feltételek külső-belső 


erőforrások állnak a család rendelkezésére. 


 


A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai: 


A bántalmazott gyermekek adatai 2012 és 2013 adat 


Megnevezés Bántalmazott  


gyermek 


 2012 


Elhanyagolt  


gyermek 


2012 


Bántalmazott  


gyermek 


2013 


Elhanyagolt  


gyermek 


2013 


 


Családon belül  Fizikai: 3  


lelki.:    4 


Fizikai: 2 


lelki:   11 


Fizikai:2  


lelki:    3  


Fizikai: 1 


lelki:   12 


 


Családon kívül  Fizikai: 1  Fizikai: -  -  


 


Fontos a megelőzés és a felismerés!  


 


A rossz bánásmód előfordulásainak rizikó faktorai: 


- Családi tényező: szegénység, munkanélküliség, zavarok a családi kapcsolatban. 
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- A szülő személyiségével kapcsolatos tényező: közömbösség, túlaggódás, mentális 


betegség, alkohol, drog. 


- A gyermekkel kapcsolatos tényezők: nem kívánt gyermek, fogyatékosság, krónikus 


betegség nehezen kezelhető. 


 


A felismerést segítő jelek: 


- Külső jelek sérülései. 


- Testi, szellemi fejlődés elmaradása. 


- A gyermek viselkedésének inadekvát módja / félénk vagy éppen agresszív / 


- Nem megmagyarázható kamaszkori szélsőségek. 


 


Ezért fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, így védőnő, gondozónő, orvos 


pedagógus, hogy észlelje és jelezze a problémát. 


 


A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma: 2012 – ben   88 fő ebből  


fiú:  33 fő 


                  lány: 35 fő 


       2013-ban  103 fő ebből  


fiú  51 fő 


                  lány: 52 fő 


Családok száma, melyekben az igénybe vevő gyermekeke élnek:  2012-ben 72 család 


         2013-ben 74 család 


A Gyermekjóléti Szolgálat, gondozási tevékenysége 


 


Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/: 


 


Gondozás megnevezése Gondozott 


gyermekek 


száma 


Gondozott 


családjaik száma 


   2012 2013 2012 2013 


Alapellátásban történő gondozás   53 67 33 50 


Védelembe vétel alatti gondozás  17 15 10 12 


Átmeneti nevelésben lévő  18 19 7 10 


Tartós nevelésben lévők    - - 


Utógondozott   2 1 2 


Összesen  88 103 51 74 
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Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Telefon/fax: (+36 66) 483-339 E-mail: margareta@vivamail.hu 


 


ÉV Magatartászavar,  


teljesítmény zavar 


Szülői  


elhanyagolás 


Szenvedély 


betegség 


2011 106 17 9 


2012 86 11 7 


2013 86 5 3 


 


Kiemelt az utóbbi időben a magatartászavar, teljesítményzavarral párosulva, hiányzások, 


iskolai lógások, csoportba verődés, szipózás, enyhe drogok megjelenése. Ez általában párosul 


szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével. 


 


A 2012. és 2013. évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek 


gondozása: 


 


Megnevezés  Nem volt  


gondozás


ban  


 


2012 


Nem volt  


gondozás


ban 


 


2013 


Alapellátásb


an  


gondoztuk 


 


2012 


Alapellátás


ban  


gondoztuk 


 


2013 


Védelembe 


vétel  


keretében 


gondoztuk 


2012 


Védelembe 


vétel  


keretében 


gondoztuk 


2013 


Szabálysértés 


 elkövetésekor 


5 - 1 1 - - 


Bűncselekmény  


elkövetésekor 


2 - 2 5 - 5 


Összesen: 7 - 3 6 - 5 


 


Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek: 


- Információgyűjtés 


- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 


- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban. 


- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás, 


 


A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok: 


1. iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról. 


2. Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt. 


3. Óvodai jelzések,(csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői 


elhanyagolás, stb.).  


4. Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége. 


5. Hatósági felkérésre környezettanulmány készítése. 


6. Bűnügyben tanúként való megjelenés. 


7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet. 







SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 


 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. 


 


 


Levelezési cím: 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Telefon/fax: (+36 66) 483-339 E-mail: margareta@vivamail.hu 


8. 2013. évtől kapcsolattartási ügyelet, ami kéthetente szombati napokon valósul meg.   


 


2014. 03. 26.-án éves gyermekvédelmi tanácskozás keretében az észlelő- jelzőrendszer tagjai 


is elhatározták, hogy beszámolnak éves tevékenységükről. A számukra megküldött adatlapok 


feldolgozása után az alábbi megállapítások derültek ki:  


- A gyámhivatal vezetője a gyermekvédelmi és jelzőrendszer tevékenységével nagyon 


elégedett, a hatékony munkavégzés érdekében javasolja a jövőben is a szoros 


együttműködést, a jó kapcsolat megtartását.  


- Az oktatási intézmények is elégedettek az együttműködéssel, viszont nagyon 


hiányolják független gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működését.  


- Az óvoda szerint nagyon sok a családi konfliktus által érintett, és magatartási 


problémás, valamint anyagi problémákkal küzdő családok gyermekeinek száma. Az 


óvodákban magas a beszéd, vagy mozgásfejlődésben az elakadást mutató gyermekek 


száma. A jelzőrendszer hatékonyságával nagyon elégedettek.  


 


Munkánkat kistérségi intézmény keretein belül végezzük, mely a szakmai munka színvonalát 


növeli, hiszen az intézmények közötti kapcsolattartás, a szakmai információ áramlása 


nagymértékben hozzájárul szakmai ismereteink naprakészségének, a jó gyakorlatot és ötletek 


kibontakoztatásához. Az eddig szolgáltatásaink, színesebbé tétele érdekében több szervezett 


programot, csoportfoglalkozást kínálunk a hozzánk fordulóknak és munkánkat az igényekhez, 


az elvárásokhoz rugalmasan alakítjuk, a klienseink elégedettségét növeljük. 


 


 

































































































































































































































1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 
 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Gyökössy Endre (1880-1957) munkássága 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. – A gyűjteményben 
található leggazdagabb emlékanyaga 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Gyökössy Endre Szeghalmon született. Közép és felsőfokú tanulmányait Szarvason, 
Debrecenben és Kolozsváron végezte. Debrecenben a Főiskolai lapok szerkesztője, a 
diákifjúság egyik vezér alakja. Itt alapító tagja és szerzője a „Bokréta Kör”-nek. Tanulmányai 
után a MÁV-hoz került, ahol a húszas évek elejéig a „vagonlakó” menekültek szociális ügyeit 
intézte miniszteri biztosként. Ezután a MÁV-nál maradt, ahol főigazgató helyettesként 
dolgozott. A 20. század első felének neves költője és ifjúsági írója. 1925-től a Petőfi Társaság 
tagja, 1941-től az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság elnöke. Politikai és irodalmi 
munkásságának dokumentumait ifj. Gyökössy Endre professzor a sárréti gyűjteménynek 
adományozta. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
 
Országosan jelentős irodalmi munkássága indokolja felvételét 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Gyökössy Endre: Mindig haza érkezem Szeghalom, 1987 
és Miklya Jenő, Kele József cikkei 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Római Katolikus Plébánia Hivatal 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   turizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Tildy Zoltán utca 28. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Az 1880-as évek első felében magánház céljaira építtette Pap József ügyvéd. A koraeklektikus 
stílusú épületet ifjabb Bogdán Lajos építész tervezte. Az utcai homlokzatán az ablakok feletti 
párkányokat oroszlán fejek díszítik, Bejárati kapuja félköríves záródású, helyi asztalos mester 
munkája. Az udvari négyszög téglaoszlopos tornáca kúria jelleget ad az épületnek. 1892-ben a 
helyi katolikus gyülekezet vásárolta meg, attól kezdve 2000-ig a Plébánia Hivatal és a 
plébános lakása, valamint tanács terem kapott benne helyet. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Szeghalom városképi épülete, 1983-tól védett, továbbá a város vallástörténeti értéke 
építészeti megoldása és Péter András emléke, túra útvonalban való elhelyezkedése indokolja 
az értéktárba való felvételét. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné, Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi séta 
Ortutay Gyula: Szeghalom műemléki épületei 1951. 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


.  
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Szeghalmy (Szennovitz) Gyula 1876-1963 
munkássága 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. – A gyűjteményben 
található leggazdagabb emlékanyaga 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
A magyar fotográfia és vetített képes ismeretterjesztés történelmében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. Az első magyar fotográfiai szakkönyv szerzője, oktató célú üvegdiáit 
Amerikától kezdve az európai nagy egyetemek is használták. Alapító tagja az Uránia 
Ismeretterjesztő Társulatnak. Magyarországon először ő forgatott turisztikai mozgófilmet 
(1900. augusztus 2.). Fényképező gépével bebarangolta a Kárpát-medencét, megörökítve 
természeti, néprajzi és történeti értékeit. Monográfia-szerző, vagy társszerző volt az 1930-as 
években (Fejér Vármegye, Dunántúli vármegyék, Erdélyi vármegyék, Békés Vármegye) 
Fotós barangolásai során tájak mondakincseit gyűjtötte fel (Felvidéki regék, Vágvidéki 
mondák stb.) 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Nemzetközi és hazai munkássága indokolja felvételét 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kiss Mária: Szeghalmy Gyula emlékezete – Dokumentum gyűjtemény Szeghalom, 1973 
Dr. Szabó Ferenc – Miklya Jenő: Szeghalom – Tanulmány kötet Szeghalom, 1979 
továbbá szak és általános lexikonok és különböző újságcikkek 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Lelkészi Hivatal és lakás 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kossuth tér 5. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1867-ben Tatár János lelkész idejében épült fel. A romantikus stílusú „L” alaprajzú épület tér 
felőli homlokzata három részre tagolódik. A Lelkészi Hivatal mögötti udvari részén körbefutó 
négyszögoszlopos tornácát az idők folyamán részben beüvegezték. Építője ifjabb Bogdán 
Lajos építész volt. Ebben az épületben lakott 1933 és 1946 között Tildy Zoltán, Szeghalom 
lelkésze, kisgazda politikus és köztársasági elnök.  
.  
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Városképi értékű épület, 1983-tól a történelmi értékű tér szerves része, Tildy Zoltán kapcsán a 
magyar történelmi emlékhelyek egyike 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné, Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi séta 
Szabó Ferenc – Miklya Jenő: Szeghalom - tanulmánykötet 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


J e l e n t é s 


a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 


a Képviselő- testület 2014. május 27-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 14/2014. (II. 24.) sz. határozatával megtárgyalta és elfogadta az 


Alföldvíz Zrt. által elkészített vízkorlátozási tervet. 


Jelentem, hogy a vízkorlátozási terv 1 példánya meg lett küldeni az Alföldvíz Zrt., mint 


szolgáltató részére.   


 


A 15/2014. (II. 24.) sz. határozatával a Képviselő- testület a Billerbeck Budapest Kft. által 


ingyenesen felajánlott és a Kft. tulajdonát képező 913 hrsz-ú ingatlanból 144 m2 területet utca 


korrekcióhoz elfogadta. A 144 m2 terület az önkormányzati tulajdonú 904 hrsz. alatt 


nyilvántartott kivett közút művelési ágú közterülethez került csatolásra. 


Jelentem, hogy a Polgármester terület átadására vonatkozó megállapodást az Önkormányzat 


részéről aláírta. 


 


A Képviselő- testület a 29/2014. (III. 24.) sz. határozatával az Alföldvíz Zrt. által megküldött 


és vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatását tudomásul vette. 


Jelentem, hogy a polgármestert, gondoskodott a további szükséges intézkedések 


megtételéről. 


 


A Képviselő- testület a 34/2014. (III. 24.) sz. határozatával a Szeghalmi Mentőalapítvány 


(5520 Szeghalom, Fáy u. 1.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 200.000.- Ft. 


támogatási összeget ítélt meg. 


Jelentem, hogy az alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került és a támogatás 


összege átutalással teljesítve lett. 


 


A Képviselő- testület a 35/2014. (III. 24.) sz. határozatával a Pálfi János Emlékalapítvány 


Szeghalom Olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 2.) által benyújtott pályázati 


anyagát elbírálva részére 200.000.- Ft. támogatási összeget ítélt meg. 


Jelentem, hogy az alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került és a támogatás 


összege átutalással teljesítve lett. 


 


A Képviselő- testület a 36/2014. (III. 24.) sz. határozatával Sárrét a Könnyűzenéért” 


Alapítvány (5520 Szeghalom, Jókai u. 31.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva részére 


150.000.- Ft. támogatási összeget ítélt meg. 


Jelentem, hogy az alapítvánnyal a támogatási szerződés megkötésre került és a támogatás 


összege átutalással teljesítve lett. 


 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


 


Szeghalom, 2014. május 14. 


 


Tisztelettel: 


Macsári József 


  polgármester 








 


 


 


Beszámoló 
A Képviselő-testület 2014. május havi ülésére 


 


 


( a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. Törvény 


kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok és a Gyermekjóléti Szolgálatok részére, hogy évente 


átfogó értékelést készítsenek a gyermek jóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásról) 


 


 


 


 


 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó gyámhatósági 


intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 


 


II. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működése és az általa nyújtott 


szolgáltatások 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A beszámoló a Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, valamint Szeghalom Kistérség 


Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalmi Tagintézményének közös 


beszámolója. 


 


 


 


Szeghalom, 2014. május 15. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörbe tartozó 


gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 
A gyermekek iránti állami felelősségvállalás Magyarországon 1991-ben kezdődött, amikor a 


talált és elhagyottnak nyilvánított gyermekekről először hétéves korúkig, majd ugyanebben az 


évben már 15. születésnapjukig tartó gondoskodásról intézkedtek. 1952-től az elhagyott 


gyermekek állami gondozottá váltak, a gondoskodás pedig 18 éves korukig terjedt ki. Az 


1990-es években bekövetkezett gazdasági-társadalmi fordulat a gyámügy és a 


gyermekvédelem egysége és jogi szabályozásának szükségességét vetette fel, beépítve a 


modern európai gyermekvédelem követelményeit is. 


 


A Gyvt. 1997. évi megalkotásával Magyarország megtette a legjelentősebb lépést a 


Gyermekek Jogairól szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában 


megfogalmazottak és az európai jóléti államok által hirdetett elvárások összehangolt 


megvalósítása érdekében. 


 


A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a 


gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a 


gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormány rendelet 


határozza meg. 


 


A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, 


ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermek mindenek 


felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen 


szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és elősegítik a 


gyermek családban történő nevelkedését. A gyermekvédelmi rendszer működésében részt 


vesznek egyházi szervezetek és civil szervezetek is. 


 


Elsődleges feladat a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 


elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői 


vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 


biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és 


személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 


szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A 


gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 


 


 


Az alapellátás célja: a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 


történő nevelését elősegítse. 


Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás 


formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzat által 


ellátandó feladat. 


 


Szakellátás célja: a családjából bármely okból kikerült gyermek helyettesítő védelmének 


biztosítása. A szakellátások mindig személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A szakellátások 


biztosítása a megyei/fővárosi önkormányzatok kötelező feladata. 


 A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hoz a települési 


önkormányzat jegyzője, illetve gyámhivatal. 


 


A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő köztisztviselő látja el. Végzettségét tekintve, 


felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.  


 







Tárgyi feltételek: Az épületek elhelyezkedése, az iroda berendezése megfelel a kultúrált és 


hatékony munkavégzés feltételeinek, valamint a törvényi előírásoknak.  


 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok 
 


 


A város demográfiai mutatói: 


 


Szeghalom Város lakosságának száma 2013.12.31. napján: 9418 fő 


Ebből, a kiskorúak száma: 1360 fő. 


 


0 -    6 éves  =   402 fő 201 fiú 201 lány 


7 -   14 éves  =  536 fő        289 fiú 247 lány 


15 - 18  éves  =  422 fő 208 fiú 214 lány 


 


Az elmúlt évhez viszonyítva 100 kiskorúval van kevesebb. 


 


 


Pénzbeli és természetbeni ellátások 


 


A pénzbeli és természetbeni ellátások, hogy megelőzze és csökkentse a gyermek anyagi 


típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család rossz 


anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból. 


 


A települési önkormányzat jegyzője: 


 
 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, 


 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt,  


 - Óvodáztatási támogatás, 


 - Rendőrség, bíróság, ügyészség, egyéb társhatóság megkeresésére   


              környezettanulmányt készít, 


-Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás,   


egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díj, stb. 


  


 


1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
 


Év Család Gyermek (fiatalfelnőtt) 


2013. augusztus 348 574 fő  ( 516 kk.+ 58  nk.) 


2013. november 350 588 fő  ( 534 kk. +  54 nk.) 


 


Év Forint 


2013. augusztus 3.329.200,- 


2013. november 3.410.400,- 


 


A városban élő családok életszínvonalának romlására lehet következtetni, a rendszeres 


gyermekvédelmi kedvezményben részesülők arányának növekedéséből.  


(Jogosultsági feltétel:  


- családban élők esetében a jövedelem a nyugdíj minimum 130%-a = 37.050,-Ft/fő 


- gyermekét egyedül nevelő, tartós beteg, nagykorú esetén 140%-a = 39.900,-Ft/fő 


  és vagyonnal nem rendelkezhet.) 


 







Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évente két alkalommal 


(augusztus és november hónapban) gyermekenként 5.800,-Ft értékű természetbeni támogatást 


nyújt fogyasztásra készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-


utalványt formájában, valamint tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra jogosultak.  


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg és az 


ügyfél újabb kérelme szükséges az ismételt megállapításhoz. 


 


Az 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §. –a pénzbeli ellátásról (korábbi években kiegészítő 


gyermekvédelmi támogatás) is rendelkezik, de a településünkön eddig nem volt olyan 


kérelmező, aki erre jogosult lett volna. 


Feltétele: bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, ha az egyéb 


feltételeknek is megfelel. 


 


2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők 


 
Év Család Gyermek Összeg (Ft) 


2013. évben             50                57 fő 290.000,-Ft 


 


 


Elutasítás nem történt, minden kérelem teljesítve lett.  


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással főként a hirtelen, krízis helyzetbe került, 


létfenntartási gondokkal küzdő, létfenntartását veszélyeztető családok gyermekei segíthetők.  


Elsősorban azokat a gyermeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 


részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként 


jelentkező többletkiadások  - különösen a nevelésbe vett gyermek családjával való 


kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére, 


betegség vagy iskoláztatás  - miatt szorulnak anyagi segítségre. 


A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 


különösen a védelembe vett gyermekek számára. 


Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és 


tanszerellátásának támogatására, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 


illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 


Nyújtható továbbá, étkeztetés biztosítására, táborozás költségeire, szakkörön való részvételre, 


szemüveg kiváltásához, gyógyszerköltségre, tápszerre, stb… 


2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 


1993. évi III. törvényt. Ennek értelmében 2014. január 01. napjától a rendkívüli 


gyermekvédelmi támogatást, az átmeneti segélyt, valamint a temetési segélyt megszüntette, és 


létrehozta az önkormányzati segélyt. 


 


 


3.) Óvodáztatási támogatásban részesültek 
 


Év Család Gyermek  Összeg (Ft) 


2013. június 18 31 350.000-Ft 


2013. december 19 25 270.000,-Ft 


 


Óvodai támogatásra való jogosultságot állapít meg a települési önkormányzat jegyzője, azon 


szülők részére, akiknek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül és 


halmozottan hátrányos helyzetűek. Kitétel az is, hogy gyermeke legkésőbb annak az óvodai 


nevelési évnek a kezdetéig, amelyben betölti a gyermek az ötödik életévét, megkezdi az 


óvodai nevelésben való tényleges részvételét és rendszeresen jár óvodába. 


Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek naponta legalább hat órát az óvodába 


tartózkodik és az igazolt és igazolatlan mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a 







munkanapokra  eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát azzal, hogy a mulasztásból tíz 


napot július – augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül 


kell hagyni. 


Első alkalommal, ha a gyermek beíratása az év első felében történt meg és rendszeres 


óvodába járása óta eltelt legalább két hónap, akkor a beíratás évének június hónapjában ha, a 


naptári év első felében történik a beíratás, de júniusig nem telt el 2 hónap, akkor december 


hónapban jogosult a támogatásra. 


Ha a naptári év második felében történik a beíratás és az óvodába járás óta legalább két hónap 


eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha decemberig nem telt el a két hónap 


rendszeres óvodába járás, akkor a következő év júniusában jogosult a gyermek az 


óvodáztatási támogatásra.  


A támogatás összege gyermekenként első alaklommal húszezer forint, ezt követően 


gyermekenként tízezer forint.  


  


 


4.) Szabálysértési ügyek 


 
2010. évben: 


 


- 11 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása mellett. 


 


2011. évben: 


 


- 5 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása mellett. 


 


2012. évben: 


 


- 22 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében 18 esetben kellett tárgyalást tartani.  


 


2013. évben: 


 


-  7 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni. Mindegyik tárgyalás nélkül 


zajlott, figyelmeztetésben részesültek az elkövetők. 


 


 


5.) Környezettanulmány készítés 
  


- 11 esetben a bíróság, ügyészség, büntetés végrehajtási intézet, egyéb társhatóság részére 


környezettanulmány készült.  


       


6.) Nyári étkeztetés 
 


Hasonlóan az elmúlt évhez, az önkormányzat ismét felvállalta a szociálisan rászoruló 


gyermekek nyári ingyenes étkeztetését.  


Ennek a támogatásnak a célja az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 


részesülő gyermekek részére, a keret erejéig, ingyenes nyári étkeztetés biztosított legyen.


  


2013 évben a települések a hátrányos, halmozottan hátrányos és egyéb kategóriákban voltak 


sorolva. Szeghalom az egyéb települések kategóriájába tartozik, így városunk az alábbiak 


szerint igényelhetett támogatást: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 


gyermekek 25 %-a után. 


2013. június 17 - 2013 augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 


munkanapra lehetett pályázni, napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítottak. Az ételt a 


támogatás legalább harminc százalékának megfelelő mértékben a kistermelői élelmiszer-







termelés, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy élőállított alapanyagokból 


biztosította. 


A támogatás összegének legalább 30%-át kistermelői alapanyagra kell fordítani, továbbá az 


igényelhető támogatás gyermekekre jutó napi összege 440.-Ft volt. 


2013-as évben 136 gyermek részére igényeltünk nyár gyermekétkeztetést, melyből csak 65 


gyermek részesült ezen támogatásban. 


 


Év Nyári 


gyermekétkezetés 


tervezett szám 


Nyári 


gyermekétkeztetésben 


ténylegesen 


részesültek száma 


Nap 


2012. évben              144             144 54 


 
Év Nyári 


gyermekétkezetés 


tervezett szám 


Nyári 


gyermekétkeztetésben 


ténylegesen 


részesültek száma 


Nap 


2013. évben              136                65 54 


 
Tekintettel arra, hogy 136 gyermek helyett csak 65 gyermek részére kaptunk támogatást, 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-én a 91/2013. (VI.24.) sz. 


Ökt. határozatával döntött, miszerint a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 1.080.000 Ft-


ot biztosít az általános tartalék terhére. Ennek köszönhetően 72 gyermeknek tudtunk segíteni a 


nyári időszakban. 


 


Szerencsére más forrásból is kaptunk segítséget, mivel Szeghalom Város Önkormányzata 


megnyerte a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2013 pályázatát, mely a Raiffeisen Bank Zrt és a 


Gyermekétkeztetési Alapítvány közös pályázata. 


A pályázat 30 rászorult gyermek étkeztetését segítette, 2013. július 1-től – 2013. december 30-


ig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a nyári szünetekre naponta 1-1 adag ennivalót biztosított. 


 


 


7.) Hátrányos helyzetű gyermek: 


 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal 


felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás 


körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 


szóló törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak 


kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb 


társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 


2013. szeptemberétől hátrányos helyzetű gyermeknek számít az a rendszeres 


gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 


közül egy fennáll: 


- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 


nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám 


legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a 


kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 


- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 


szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális 


ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására 


(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a 


kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 







álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek 


fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 


- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 


környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 


lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 


szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). 


 


 


 


8.) Halmozottan hátrányos helyzetűek 


 
A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 


hátrányos helyzetű gyermekek számáról iskolai és óvodai bontásban  -szülői nyilatkozat 


alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 


hónapban. 


2013. szeptemberétől halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres 


gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a három körülmény közül 


legalább kettő fennáll: 


- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 


nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám 


legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a 


kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 


- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 


szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális 


ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására 


(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a 


kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 


álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek 


fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 


- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 


környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 


lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 


szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). 


 


A kérelemnek helyt adva a gyámhatóság határozattal dönt. 


 


 


 


Év 


Halmozottan hátrányos helyzetű 


gyermekek száma 


2012. évben 170 


2013. évben 118 


 


A gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításával a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 


jelentősen csökkent. 


 


 


 


 


9.) HPV elleni védőoltás 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete helyi rendeletében szabályozottak szerint valamennyi 


egészségügyi szempontból veszélyeztetett korú 14-15-ik életévüket betöltött leány korcsoport 


tagjainak ingyenesen, vagy 50%-os mértékben biztosította a védőoltást. 







 


Év Ingyenes 50%-os támogatás 


2013. évben 6 14 


 


 


9.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj. 


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 


érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 


támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 


önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 


amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 


nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 


intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 


felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási 


intézmények folyósítanak. 


Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 hátrányos szociális helyzet 


 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett 


feltételeknek megfelelően) 


Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható): 


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 hátrányos szociális helyzet 


 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 


A Képviselő-testület az ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 127/2012. (X.12.) 


önkormányzati határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi 


fordulójához. Feltételek az egy főre jutó nettó jövedelmet 29.000,-Ft-ban határozta meg a 


testület, és a család vagyonnal nem rendelkezhet. 


 


Év A típusú pályázat B típusú pályázat Nem támogatott  


2013. évben 4 db - 1 db 


 


 


 


10.) Felsőoktatási intézmény tanulóinak egyszeri támogatása 


 
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanuló tanulók részére beiskolázás címen 


naptári évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri támogatás nyújt az Önkormányzat.  


A támogatás a jövedelmi viszonyoktól függetlenül adhatók.  


Kérelemhez csatolni kell a tanintézet igazolását arról, hogy a hallgató a következő félévre 


beiratkozott.  


A segély kifizetése készpénzben történik, melyre szeptember és október hónapokban kerül 


sor. A kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 31-ig kell benyújtani.  


A támogatás legfeljebb 6 alkalommal adható, függetlenül a tanulmányi idő tartamától.  


 


Év Fő Ft 


2013. évben 67 670.000.-Ft 







 


 


11.) Bűnmegelőzés 


 
A bűnmegelőzés olyan intézkedések sorozata, amelyek a bűnözés különböző szintjein 


lévő okokat megszüntetik, vagy érvényesülésüket korlátozzák. 


Szeghalmon rendőroktatók tartanak előadásokat, rendkívüli osztályfőnöki órák keretein belül. 


Az előadások célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg 


tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, 


cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól 


érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból 


kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. Az előadások fő mondanivalója: tanuld meg a 


veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, 


ha kell elutasítani, a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha 


lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. 


  Az általános és középiskolában, foglalkozások alakalmával ismertetik meg a 


tanulókkal azokat a módszereket, aminek segítségével elkerülhető az áldozattá válásuk. 


Különböző teszteket és kérdőíveket töltenek ki, illetve az általuk kiválasztott témában 


előadást szerveznek.  


Ezenkívül a rendőrség munkatársai, kiemelten a nyári szünidő előtt, felhívják a figyelmet a 


gyalogos-, kerékpáros- és segédmotoros kerékpáros közlekedésre, a fürdőzés szabályaira, a 


szabad vizek használatára, a vízi közlekedés szabályaira, valamint a korosztályt érintő 


áldozattá válás (zseblopás, telefonlopás, táskából lopás, járműlopás) lehetőségeire és ezek 


kiküszöbölhetőségeire. 


A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő nagyobb bevásárlóközpontokban, üzletekben 


és az állampolgárok által nagyobb számban látogatott középületekben és egyén nyilvános 


helyeken rendszeresen figyelem felhívó anyagok, plakátok kerültek eljuttatásra a zseblopások, 


bolti lopások és gépkocsi feltörések megelőzése érdekében. 


Az értékelt időszakban a Szeghalmi Rendőrkapitányság képviselője minden esetben részt vett 


a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon, ahol a résztvevők kölcsönösen tájékoztatták 


egymást a területükön tapasztalt jelenségekről és eseményekről, valamint konzultáción 


megvitatták az aktuális kérdéseket, problémákat.  


A bűn- és baleset-megelőzés fontosságára több alkalommal - az iskolában és egyéb 


intézményeken kívül is - felhívták a lakosság figyelmét.  


A Hatósági Iroda Szociális Osztály dolgozói már több éve a Békés Megyei Rendőr-


kapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályával kapcsolatban áll, rendszeresen 


információkat, hírleveleket kapunk, melyeket tartalmától függően juttatunk el a fiatalokhoz. 


A rendőrség megelőzési és felderítői tevékenysége során – kiskorúak által, vagy sérelmükre 


elkövetett cselekmények során – minden esetben, írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot 


a további intézkedések megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a 


gyámhatóságot értesíti. 


 


Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil szervezetek aktív 


közreműködésére számíthatunk: 


1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány, 


2. A Holnap Iskolájáért Alapítvány 


3. Gyermekétkeztetési Alapítvány, - adomány, 


4. Vöröskereszt – adomány, 


5. Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány 


6. Gyermekek Jövőjéért Alapítvány  


7. Szeghalmi Mentőalapítvány 


8. Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 


A szervezet célja: A társadalmi szolidaritás erősítése, az állampolgárok közösségi 


kezdeményező- és cselekvő képességének fejlesztése, az egészséges és aktív életre 







nevelés. Fiatalok önszerveződésének erősítése, társadalmi szerepvállalásuk 


erősödésének elősegítése. Helyi önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi 


tételeinek javítása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és 


társadalmi integrációjának elősegítése, ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók 


szervezése. Egészségügyi felvilágosítás, egészséges életmódra nevelés. Közösségi 


találkozók, kulturális estek szervezése. A szabadidőhasznos eltöltését segítő 


programok szervezése, mások által kínált programok közvetítése. Oktatás, 


tanfolyamok és tréningek lebonyolítása. Turisztika, kirándulás, természetvédelemre 


nevelés, sportrendezvények.  
 


9. Sensi Kyokushin Karatem Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület, 


Az egyesület célja, elsősorban a fiatalok figyelmének felkeltése, a szabadidő hasznos, 


tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés. 


 


 


 


12.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi 


törvény előírásainak alapján 
 
 


Pályázatok figyelése, hogy az egyre nehezebben élő családok gyermekeinek a nyári 


felügyeletére, étkeztetésére, táboroztatására anyagi alapot találjunk. 


Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok felvilágosítására, egészségnevelésre, 


bűnmegelőzésre.  


A fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkezik az önpusztító magatartás. Ide sorolható az 


általánosan elterjedt dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszer és kábítószer használat. A 


szülők sok esetben nem ellenőrzik, hogy gyermekeik hol és milyen módon töltik el a 


szabadidejüket.  


Az ifjúság és a szülők számára - külső szakemberek bevonásával - tájékoztató, felvilágosító 


előadások szervezése segítséget adna a családi, lakókörnyezeti életvitel változásban. A 


szülőkben is erősíteni kellene gyermeknevelési képességeket, hiszen nagyon sok az iskolából 


hiányzó gyermek. A lelki, magatartási problémával küzdő gyermekek és szüleik részére 


pszichológus szakember bevonását kell javasolni, mostantól már erre is van lehetőség. 


Nagyon fontos a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek összefogása, rugalmas és 


gyors jelzőrendszer működése. 


A fiatalok civil szervezetének megerősödése és összefogása is elősegítené a szabadidő 


kulturált, hasznos eltöltését. A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, az egészséges 


életmód, sportolási lehetőségek biztosítása elősegítené a gyermekek egészséges fejlődését.  


A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekek esetében nagy 


jelentősége van a korai fejlesztések mihamarabbi megkezdésének, melynek első színtere a 


bölcsőde. 


 





















































 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 180. §-a 
rendelkezik arról, hogy a 2014. január 1-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési 
szervek alapító okiratát módosítani kell a szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
besorolásának megfelelően. A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény Alapító okiratának 15., 19 és 20. pontját ennek megfelelően kell módosítani. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító okiratát. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
  
„15.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 53. § (2), illetve a 64. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 


 
15.1.) Alaptevékenysége: 
 
 Államháztartási szakágazat: 
  910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 


5.a.) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre 
bocsátja, és a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
5.b.) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól 
5.c.)biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
5.d.) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 


 
15.2.) Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
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  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
   
  Működési engedély száma, kelte: 
  MGy/116862/2011. Budapest, 2011. december 19. 
 
15.3.) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
  6800022: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 


 
2. Az Alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„19.) Gazdálkodási jogköre: 
   


Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettség vállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.  
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai, szervezeti egységekkel rendelkezik, 
ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló, külön 
szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi – gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el.” 


 
3. Az Alapító okirat 20. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  


 
„20.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  
       megjelölése: 


 A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. 


 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 


 
 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.” 


 
3. Az Alapító okirat módosításai 2014. május 27. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
 


Macsári József  
   








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


M E G H Í V Ó 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 


Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága  


 


2014. május 20-án (kedden) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 


 


Napirend: 


1./ A 2014. május 27-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 


előterjesztéseinek véleményezése. 


2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2014. május 15. 


 


 


Tisztelettel: 


 


 


        Macsári József  


      








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Katolikus fa harangtorony 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Szabadság tér 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1892-ben másod és harmadlagos faanyag felhasználásával építették a kápolna mellé.. 
Állagának megromlása miatt 1986-ban eredeti méretében és formájában állították helyre 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


A gúla alakú fa harangtorony az Alföldön egyedi értéket képvisel 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
Honismeret 1987/1 szám 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI


 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 


 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
 Japánakác fák 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   x□ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom  513, 975/6, 981/2, 498,239/5, 1024/1, 2  hrsz 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
  x □ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 







hozzájáruló nyilatkozat 


 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


 
 
 


A református templom mellett és a Kossuth-téren koros japánakácok (Sophora 
japonica) állnak. A fákat Kurpé Gergely református általános iskolai tanító ültette 
tanulóival a múlt század elején. A fák jó mézelők, ezért kezdték ültetni a méhészek 
országszerte. A japánakác egyébként szárazságtűrő, igénytelen, hosszú kort elérő fafaj, 
kártevői nincsenek, a városi szennyezett levegőt jól tűri. Ezért gyakran ültetik a 
városokban sor- és parkfának. Szeghalmon a fenti fákkal valószínű egy időben több 
helyen is ültettek japánakácokat, így hasonló korú fák találhatók a Bocskai utcai 
lakóterületen, a Tildy u. 5. sz. udvarán, a leány kollégium és a Péter András Gimnázium 
udvarán, a Petőfi utcai óvoda udvarán, valamint a D. Orsay kastély parkjában. 
A japánakác vagy kínai pagodafa Dél-Kínából, Koreából származó pillangós virágzatú, 
20-25 méter magasra növő, nagy laza lombkoronát fejlesztő fa. Kora elérheti a több száz 
éves kort. Ilyen fát láthatunk pl. a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium udvarában. 
Kérgében és magjában gyógyhatású lektinek találhatók. Ezért a kínai gyógyászatban 
jelentős gyógynövényként tartják számon. 
Egyedüli hibájaként róják fel virágzása idején a lehulló nagy mennyiségű virágját, majd 
termését, amely csúszóssá teheti a járdákat. Ez ellen viszont a rendszeres takarítással 
védekezni lehet. 
A szeghalmi közel száz éves japánakácok helyi védelemben részesülnek. Ezért volt 
érthetetlen a templom keleti oldalán álló fa kivágása, melynek vágásfelülete egészséges 
törzsről tanúskodik. A koros fáknál esetlegesen fellépő egészségügyi problémákat (pl. 
széltörés, odvasodás) kezelni kell, nem pedig a fát kell kivágni. 
A felsorolt japánakác fákat Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 
22/2012. (X.27.) számú rendeletében helyi jelentőségű természeti értékké nyilvánította, 
ezért ezeket települési értéknek javasolom felvenni. 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
             Kurpé István 


 
…………………………………………………  


            Szeghalom, 2013. december 1. 
 (P. H.) 
 
 







 
Kossuth téri japánakácok 


 
Japánakácok a református templom mellett 







 
D’Orsay kastély melletti japánakácok 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . (név) 


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2014. március 7. (település, dátum) 


(P. H.) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: 
Levelezési cím: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Wenckheim-D’Orsay kastély 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. (Sétakert) 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1805-re épült fel két központi egysége, a grófi kúria, ahol gróf Wenkheim Ferenc örökösei az 
úriszéket tartották, és az intézői lak. 1836-40 között Festetics Vince gróf klasszicizáló 
szárazbejáróval bővítette. A két épületet 1865. után D’Orsay Emil kötötte össze romantikus 
stílusú elemmel. Az építést Bogdán Lajos irányította. Az épületben oktatott Erkel László (a 
D’Orsay-lányokat). Az udvari kovácsműhelyben ébredt fel technikai érdeklődése Szisz 
Ferenc autóversenyzőnek. A környező parkot Biszterszky Gyula tervezte (folyószabályozó 
mérnök) 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
építés és kultúrtörténeti érték 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
Kovács Gyula: Emlékfüzet 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 


 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

















1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 


 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Szeghalom falutáblája  
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.  
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1854-ben a magyar közigazgatás átszervezésének emlékét őrzi. A kovácsoltvas keretre 
erősített óntábla szövege német és magyar nyelven: Békés Csanád Megye Szeghalom falu, 
szeghalmi járás. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Településtörténeti és közigazgatás-történeti értéket képvisel 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7 


 
 
 
 


 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Kovács János (1816-1906) munkássága 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. ; Természettudományi 
Múzeum Budapest – Afrika tár; Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, Debrecen 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Kovács János természettudós, tanár 1816-ban született Szeghalmon. Szabadidejében 
kutatásokat végezve, feltárta a Bihar-hegység barlangjait, vizsgálta az erdélyi kátrány-
lelőhelyeket (kőolaj). Ezalatt gazdag ásvány gyűjteményt halmozott fel, mely a Debreceni 
Kollégium természetrajz szertárát gyarapította. Ezek a kutatások Német földön is publikálva 
lettek. Tisza Domokos nevelőjeként jutott el Afrikába, ahol a Nílus mentén természetrajzi 
gyűjtést folytatott, illetve néprajzi megfigyeléseket végzett. Ennek a „kirándulásnak” 
eredménye alapozta meg a Természettudományi Múzeum (Nemzeti Múzeum) Afrika 
gyűjteményét. Ő javasolta Tisza Domokos mellé nevelőnek régi ismerősét Arany Jánost, 
akinek afrikai útjáról több levélben tesz említést. Személyét „Názó” alakjában örökítette meg 
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig könyvében. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
A nemzetközi és hazai tudományos életben kifejtett munkássága 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Tóth Lajos: Az Afrika-kutató Kovács János Szeghalom, 1989 
www.erdelyigyopar.ro/2010-1/1348-egy-utazo-polihisztor... 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 







 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Ostorfák a D.Orsay kastély parkjában 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   x□ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 1024/2 hrsz. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
  x □ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 


A D.Orsay kastély parkjában (volt Sétakert) hasonló korú vadgesztenyék és japánakácok 
társaságában öreg ostorfák találhatók. A nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) Észak-
Amerikából származik. Hazánkban gyakran ültetik sorfaként az utcákban, mivel jól tűri a 
városi szennyezett levegőt. Kissé vízigényes fa. Termését, mely sokáig a fán marad, 
nagyon szeretik a madarak, különösen a téli vendég fenyőrigók, csonttollúak. Fája fehér, 
rendkívül szívós, de ipari jelentősége csekély, mivel az erdészetek nem ütetik és ezért 
elhanyagolható a felhasználható fatömeg menyisége. 
A fenti fák koruk, egészségi állapotuk és díszítő értékük miatt egyedi tájértékek, ezért a 
települési értéktárba javaslom felvenni őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
                                                                Kurpé István 
 


…………………………………………………  
               Szeghalom, 2013.december 1. 


 (P. H.) 
 
 
 







 
Ostorfák a kastélykertben 


 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Simay Kisdedóvó és Nagygazdaház 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Tildy Zoltán u. 14. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Az épület magját képező nagygazdaház 1836-ban épült, klasszicista stílusban, első 
téglaépítésű magánházként Szeghalmon. Jelenleg a sárréti lakáskultúra bemutatását szolgálja. 
Kulturális jelentősége, hogy falai között megfordult Arany János költő és Kovács János 
Afrika-kutató. A 20. század irodalmi életének egyik vidéki fellegvára volt a század első 
negyedében. NIL (Dapsy Gizelle lakott itt. Rendszeres vendégek, előadók közül említést 
érdemelnek Bodor Aladár, Dutka Ákos, Tabéri Géza, Juhász Gyula és Móricz Zsigmond. 
Az épület másik egysége a Sárrét első óvodája, tervezője Bogdán Lajos helyi mérnök. 
Felépítésekor az ország legmodernebb gyermeknevelő intézménye volt, ahol német 
módszerrel oktattak. Jelenleg a Mudérba bújt történelem, Magyarország legjelentősebb had- 
és egyenruha-történeti kiállítása működik benne. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Az épületegyüttes irodalomtörténeti és neveléstörténeti értékkel bír 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
Miklya Jenő: Írások Szeghalom múltjából 
Miklya Jenő: Szeghalomtól Verőcéig 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 







 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 180. §-a 
rendelkezik arról, hogy a 2014. január 1-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési 
szervek alapító okiratát módosítani kell a szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
besorolásának megfelelően. A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 8., 12. és 
16. pontját ennek megfelelően kell módosítani. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító 
okiratát. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
  
„8. A költségvetési szerv besorolása: 
 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 


Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettség vállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.  


 
A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, 
ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló, külön 
szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi – gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el.” 


 
2. Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 


 
„12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés 3 éves kortól 
a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli gyermekek gondozása – nevelése. 


 
 Alaptevékenységi besorolása: 
 Államháztartási szakágazat: 851020 Óvodai nevelés. 
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12.1. Alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása: 


091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 


104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai   
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 


12.2. Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység: 
Az intézmény szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységet nem 
végez. 


 
12.3. Vállalkozási tevékenysége: 
        Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
 
3. Az Alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 


 
„16.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 


Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.” 
 


4. Az Alapító okirat módosításai 2014. május 27. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
 


Macsári József  
   








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 


 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Szeghalmi sárréti mikrotáj
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   □x természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének
Az Epreskerti temető és a Berettyó gát közti terület 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   □x települési        □x tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
Az Epreskerti temető és a Berettyó gát közti terület szinte érintetlen formában őrzi a 
folyószabályozások előtti természeti formákat, az akkori sárréti táj elemeit. A régi kanyargós 
folyómedrek, a köztük kiemelkedő hátságok közti szintkülönbségek több mint 2 m nagyságúak. 
A temető melletti nádas terület egy kis belső tavat rejt, ami még a száraz időszakokban is vízzel 
borított. Ehhez a kis tóhoz egy szeghalmi monda is fűződik. Miklya Jenő leírása szerint 
(Szeghalom, Történeti, néprajzi és földrajzi tanulmányok, 1979, Szeghalmi Nagyközségi Tanács 
kiadása) itt nyílt meg a föld az aranyládát szállító szekér alatt a ládát megtaláló halásszal és a 
szekeret adó szomszédjával, valamint a megvadult lovakkal együtt, miközben lángnyelv csapott 
ki a földből. Mindannyian eltűntek az arannyal együtt. Régebben mélyebb volt a tó, de az idők 
során feltöltődött. 
A szeghalmi határt a Nagy- és a Kis-Sárrét is érinti, a sárréti táj elemei még most is sokfelé 
megmaradtak. A Holt Sebes-Körös (Csendes), Pap-zugi, Híd-laposi, Patkó holtág, a Nádas-ér a 
régi folyómedreket jelzik, de a később kiásott csatornák is a mély terepvonulatokat követik. Még 
ma is élnek a valamikori terepviszonyokról kialakult határnevek: Csíkér, Dió-ér-hát, Érmellék, 
Fok-köz, Halas, Híd-lapos, Kistúlakörös, Nagy-lapos, Zsombékos stb. A folyómedrek, a víz 
borította területek  közötti hátságokon már kora történeti időktől fogva megtelepültek az 
emberek. A régészeti kutatások több település maradványait megtalálták a szeghalmi határban. 
( Balkány, Csépány, Torda, stb.) 
A fent említett terület kicsiny volta ellenére is nagyon jól jellemzi a térség régi viszonyait. Nagy 
előnye, hogy közvetlenül a város mellett terül el. A Berettyó bal parti töltésén, ami szilárd 
burkolatú, bármikor könnyen megközelíthető, a gát tetejéről az egész terület jól belátható, 
megfigyelhető. 
A területen található medrek vize sajnos a vasúti töltés alatt két helyen is elvezetésre került, így 
azok jelenleg szárazak. Jó lenne legalább a víz egy részét műtárgyakkal visszatartani, a 
medreket élővé tenni. Ez jó hatással lenne a vízimadarak megtelepedésére és a növényállomány 
regenerálódására is. A tó vízszintje jelenleg a környező növényzeten látható nyomok szerint 
legalább 60-70 cm-rel alacsonyabb, ezen is segítene a víz visszatartás. A nádas, zsombékos 
részek között szántó művelésű területek vannak. Ezeket célszerű lenne elgyepesíteni, legeltetésre 
alkalmassá tenni. A terület alkalmas lenne egy kisebb tájtörténeti, néprajzi bemutatásra, 
idegenforgalmi látványosságra. Tanösvény kialakításával bemutathatóvá lehetne tenni a régi 
sárréti vízi világot, a növény-és állatvilágot. 
A terület jelenlegi formájában is érdemes a helyi és tájegységi értéktárba való felvételre, mivel  
egyedi természeti tájértéknek minősül. 


 
 


 
 


Készítette: 
                                                Kurpé István 


………………………………………………… (aláírás) 


                             Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 







 
A terület műholdtérképe 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 


 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Tündérlak 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság Xegészség és életmód             Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye  Szeghalom, Tildy Zoltán utca 2. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1907-ben ifj Kovács gyula építész tervezte és építette édesapjának, Kovács Gyula helyi 
főjegyzőnek. Péter András gimnáziumalapító szeghalmi földbirtokos 1910-ben megvásárolta 
az épületet, hogy itt fogadhassa Szeghalomra látogató nevesebb vendégeit, akik Debrecenből, 
Balatonfüredről és Budapestről látogattak hozzá. 1916-tól 1948-ig Mészáros István és fia 
János bírták örökjogon az épületet. 1948-tól több társadalmi szervezet részére sajátították ki 
az épületet. Itt működött a MADISZ és az MNDSZ, valamint a Népfront járási szervezete. Az 
épületet 1960-ban Járási Szülőotthonná alakították át. Egészen 1997-ig töltötte be feladatát az 
országban elsőként megnyitott és egyben utolsónak bezárt önálló vidéki szülőotthon. A 2003-
ig üresen álló épületet a Szeghalmovidéki Takarékszövetkezet vásárolta meg és rendezte be 
központi irodáját. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Építészetileg városi jelentőséggel bír. Azonban, mint oktatástörténeti és egészség történetileg 
fontos szerepet vitt épület, akár országos értéktárba is javasolható 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe Szeghalom, 1996. 
U. Nagy István: Péter András emlékkönyv Szeghalom, 1992. 
Kele József: Szeghalmi Séta Szeghalom, 2011. 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
www.szeghalom.hu Látnivalók 
 
 
 



http://www.szeghalom.hu/�





 
 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 
 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Dapsy Gizella (1883-1940) munkássága 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód épített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. – A gyűjteményben 
található leggazdagabb emlékanyaga 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Dapsy Gizella a 20. század első negyedének ismert, sőt elismert költőnője (NIL néven) élt. 
Szoros kapcsolatot tartott fenn a Nyugat költőivel. Baráti szálak fűzték Ady Endréhez és Brüll 
Adélhoz. Ő egyengette költői útját Gyóni Gézának a fiatalon elhunyt (1917) költőtehetségnek. 
Mint Szeghalom első óvónője aktív szakmai tevékenységet fejtett ki országos szinten.  
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Irodalmi és pedagógiai munkássága országos érdeklődésre tarthat számot 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Miklya Jenő: Szeghalomtól Verőcéig Szeghalom, 1983 és számos újságcikk 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
   Kele József 


Szeghalom, 2014. március 7. 
(P. H.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 







A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola régi épülete 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Dózsa György u. 2. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Péter András földbirtokos 1907-es végrendelete értelmében 1926-ban nyitotta meg kapuit a 
Sárrét első gimnáziuma a Református Péter András Reálgimnáziuma. A jelenlegi épület több 
építési fázison ment keresztül. A jobb oldali épületrészt 1928-ban emelték. 1934-ben pedig 
kibővítették és tornacsarnokot építettek hozzá. A 20. század első felében meghatározó erővel 
hatott a sárréti táj szellemiségére. Könyvkiadásban a gimnázium indította útjára Sinka Istvánt, 
Hegyesi Jánost. Előadók kozott rendszeres vendégei voltak Móricz Zsigmond, Szabó Dezső 
és Szabó Pál. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Kultúrtörténeti értéke 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
U. Nagy István: Péter András Emlékkönyv 
Szabó Ferenc – Miklya Jenő: Szeghalom - tanulmánykötet 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Ördögárok szeghalmi szakasza 
(Ölyvös, Kutas, Ásásfok, Nádas, Nádas-ér, Nádas-Körös) 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
Xipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Szeleskert és Külterület 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
A római-szarmata limeszt 332-re építették közlekedési út gyanánt római műszaki irányítással. 
Hosszú éveken át, még a 17. században is (Marsigli) egyes elemei közlekedési útként 
szolgáltak. Az árvízszabályozás idején a Kutas vizét vezették benne. Belterületi szakasza 
esővízgyűjtőként szolgált a településen, majd 1934-ben lecsapolták.  
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Mint régi korok műszaki emléke bír jelentőséggel 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Magyarország Régészeti Topográfiája 6. kötet 11/225-ös lelőhely 
Góg Imre: A körösmenti limesz Békési Élet 1987/3 
Kele József: Szeghalmi Séta 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 


 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
Református templom, 1780-179/1827 , Szeghalom, Kossuth tér 
Magyarországon egyedülálló görög-kereszt alaprajzú református templom, 
amelyik a középkori katolikus templom alapjain épült fel, késő barokk copf 
stílusban. 
Átépítője: Szabó János helyi mérnök, Szabó Magda írónő dédapja 
Lelkészi szószékét Végh József helyi asztalosmester és fiai készítették 1831-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . (név) 


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2014. március 7. (település, dátum) 


(P. H.) 







 
I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Református templom, Szeghalom, Kossuth tér 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Kossuth tér 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
Református templom, 1780-179/1827 , Szeghalom, Kossuth tér 
Magyarországon egyedülálló görög-kereszt alaprajzú református templom, amelyik a 
középkori katolikus templom alapjain épült fel, késő barokk copf stílusban. 
Átépítője: Szabó János helyi mérnök, Szabó Magda írónő dédapja 
Lelkészi szószékét Végh József helyi asztalosmester és fiai készítették 1831-ben. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Építészeti egyedisége, a település hitéletének folytonosságának bizonyítéka 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Miklya Jenő: Írások Szeghalom múltjából 
Kele József: Szeghalmi Séta 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 







 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 


dokumentációja 


  
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Szeghalom város kunhalmai 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     x□ kulturális örökség      □ sport 
   □ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom város bel- és külterülete 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   x□ települési        X□ tájegységi         X□megyei  □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


Szeghalom város közigazgatási területén sok kunhalom található, nem csak a külterületen, 
hanem a város belterületén is van néhány. 
A halmok kataszterezését Szeghalmi Gyula kezdte az 1910-es években, majd egy részletes és 
tudományos igényességgel készült kataszter az MTA Régészeti Intézetének és a Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatósága együttműködésével 1969-1974 között. Ekkor 60 kunhalom 
került összeírásra. (Magyarország régészeti topográfiája. A szeghalmi járás. Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1982) 
Az ország valamennyi kunhalma az 1996. 53. sz. törvény alapján törvényes védelem alá 
került. A védelem alapját a 2002-ben készült újabb kataszter képezi. Ez csak 16 halommal 
számol a szeghalmi területen. 
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából 2009-ben Bede Ádám végzett újabb 
kataszterezést. Ekkor 97 halmot találtak, melyek pontos helyét EOV térkép koordinátákkal 
határozták meg. (Bede Ádám – Jelentés a KMNPI nagy-sárréti halmairól. Adobe Acrobat 
Document) 
A szeghalmi kunhalmokban újkőkori, rézkori, bronzkori, szarmata kori, népvándorlás kori, 
honfoglalás kori és Árpád kori leleteket találtak, bizonyítva, hogy az ember régen 
megtelepedett a tájon. Sok kunhalom nevét egy-egy régi település adta, pl. Csépány. Torda, 
Balkány, stb. 
A halmok temetkezési helyként, lakóhelyként, őrhelyként, határjelként szolgáltak. Szerepük 
volt a hírközlésben nappal füst, éjjel tűz jellel. Ennek megfelelően voltak tell dombok (pl. 
Kovács- halom), sírdombok (kurgánok, pl. Cakó, Balkán), határhalmok (pl. Dió-halom) 
A kunhalmok régészeti, kultúrtörténeti és sajátos tájértéket jelentenek. Ezen kívül egyesek 
jelentős botanikai, zoológiai értéket képviselnek. (löszpusztai reliktumok, pl. taréjos búzafű) 
Sajnos a törvényes védelem ellenére a kunhalmok jelentős része jelenleg is tovább pusztul, 
főként a mezőgazdasági használat miatt. 
A Bede Ádám kataszter szerint Szeghalmon 24 jelentős értéket képviselő halom van. Két 1-
es, három 2-es és 19  3-as jelentőség besorolású halom van. Közülük is kiemelkedik 7 m-es 
magasságával a Balkán-halom, az 5 m-es Dió-halom. A Torda-halomra a szeghalmi 
gimnáziumalapító Péter András családi kriptáját építették. 
 A szeghalmi kunhalmok együttesen a fent említett értékeik miatt a nemzeti értéktár 
települési, tájegységi és megyei kategóriájába javasolhatók. 


 
 
 


 
 
   Készítette: 


Kurpé István 
 


…………………………………………………  
                                               Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 







 
Bálint halom 


 
Dió halom 
 







 
Balkán halom 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Kele József  


Szeghalom, 2014. március 7. (település, dátum) 
(P. H.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Cserkészinternátus Szeghalom, 2. A nemzeti érték 
szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   turizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Ady Endre u. 2. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1934-ben az ország első Cserkészinternátusának építették. 1940-ben emeletráhúzással itt 
helyezték el a szeghalmi Péter András Reálgimnázium Internátusát. Az épület hetven éven át 
2004-ig szolgálta a gyermeknevelés ügyét. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Mint első cserkészinternátus országos jelentőséggel bír 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
Nagy Miklós és Pásztor József szerkesztette Gimnáziumi évkönyvek 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 180. §-a 
rendelkezik arról, hogy a 2014. január 1-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési 
szervek alapító okiratát módosítani kell a szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
besorolásának megfelelően. A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 
Alapító okiratának 15., 19 és 20. pontját ennek megfelelően kell módosítani. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja módosított Alapító okiratát. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Város Önkormányzat 
Intézményműködtető Központja Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
  
„15.) Közfeladata: 
 
A költségvetési szerv a 2012. évi CLXXXVIII. tv a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről és a 2012.12.12-i átadás-
átvételi megállapodás alapján ellátja az önkormányzati tulajdont képező ingatlanban folyó állami 
köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon működtetését. Továbbá a 
működési területén biztosítja az óvodai intézményi-, iskolai intézményi-, tanulói kollégiumi-, 
üdülői, tábori- és munkahelyi étkeztetést, egyéb vendéglátást valamint szálláshely-szolgáltatást. 
 
15.1.) Államháztartási szakágazati besorolása: 841117: Önkormányzati, valamint többcélú 
kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 
 


Fő tevékenysége:  TEÁOR 8110  Építményüzemeltetés  
 


További tevékenységei: TEÁOR  5629 Egyéb vendéglátás 
TEÁOR 5630  Italszolgáltatás 
TEÁOR 5621  Rendezvény étkeztetés 
TEÁOR 5320  Egyéb postai, futárpostai tevékenység   
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15.2.) Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 


013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 


096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 


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


oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
098022 Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program” 


 
2. Az Alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
 „19.) Gazdálkodási besorolása: 
 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 


Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi-gazdasági feladatait 
saját gazdasági szervezete látja el. 
Megállapodás szerint ellátja a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ pénzügyi,- 
gazdasági feladatait.” 


 
3. Az Alapító okirat 20. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 


„20.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 


 A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. 


 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Tv. az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 


 
 Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.” 
 


4. Az Alapító okirat módosításai 2014. május 27. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


Macsári József    








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . (név) 


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2014. március 7. (település, dátum) 


(P. H.) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freeemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Római Katolikus templom, Szeghalom, Szabadság tér 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Szeghalom, Szabadság tér 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1794-1805 között épített Wenkheim Ferenc uradalmi dézsmapincéje és magtára. Építője 
Ziegler Antal építész. Országosan, de az Alföldön egyedülálló, mert a dézsmapincét egyben 
alapozták és húzták fel a felette lévő magtárral. 1869-ben Kárász Miklós és D’Orsay Emil 
grófok katolikus kápolnává alakíttatták át, népi-barokk homlokzattal 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi Séta 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 
 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2014. május 27 -i ülésére  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen a helyi értékek 
települési, tájegységi, megyei értéktárba történő felvételére.  
 
Koczó Éva igazgató asszony, a Szeghalmi Települési Értéktár Bizottság elnöke azzal a kéréssel 
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy fogadják el a bizottság tagjai által javasolt értékek 
értéktárba történő felvételét. A javaslatokat az előterjesztés mellékletét képező CD tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a helyi értékek értéktárba történő felvételét. 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az alábbi helyi 
értékek felvételre kerüljenek a települési értéktárba. Továbbá elfogadja a Szeghalmi Települési 
Értéktár Bizottság javaslatát a helyi értékek tájegységi, megyei értéktárba történő felvételére. 
 


Ssz. Értékek Értéktárak: 
települési tájegységi megyei 


1. Wenckheim-D’Orsay kastély x x x 
2. Nagy József cimbalomművész 


munkái  x x 


3. Dapsy Gizella (1883-1940) 
munkássága x x x 


4. Tildy Zoltán mellszobra x x x 
5. Tildy Zoltán (1898-1963) 


munkássága  x x 


6. Szeghalmy (Szennovitz) Gyula 
1876-1963 munkássága  x x 


7. Szeghalom falutáblája x x  
8. Gyökössy Endre (1880-1957) 


munkássága x x x 


9. Kovács János (1816-1906) 
munkássága  x x 


10. Református templom, Szeghalom, 
Kossuth tér x x  


11. Római Katolikus templom, 
Szeghalom, Szabadság tér x x  


12. Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola régi 
épülete 


x x x 
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13. Cserkészinternátus x x x 
14. Simay Kisdedóvó és Nagygazdaház x x x 
15. Katolikus fa harangtorony x x  
16. Ördögárok szeghalmi szakasza x x  
17. Lelkészi Hivatal és lakás x   
18. Alma Mater Étterem x   
19. Péter András sírbolt x x  
20. Római Katolikus Plébánia Hivatal x   
21. Kossuth Lajos mellszobra x   
22. Hősök szobra (I. Világháborús 


Emlékmű) x   


23. Szisz Ferenc mellszobra x x x 
24. Péter András mellszobra x x  
25. Szeghalmi disznósajt x x  
26. Epreskerti fejfás temető x x x 
27. Japánakác fák x   
28. Jegenyenyár fasorok x   
29. Kunhalmok x x x 
30. Lucfenyő a D. Orsay kastély 


mellett x   


31. Magyar kőrisek x   
32. Szeghalmi orjaleves x x  
33. Ostorfák a D.Orsay kastély 


parkjában x   


34. Sárréti mikrotáj x x  
35. Kék-tó x x  
36. Kocsányos tölgyek x   
37. Vadgesztenye fák x   
38. Kárász kastély x x  
39. Községi Szálloda és Kávéház x x  
40. Temesváry Híd  x x  
41. A bíróság épülete  x  
42. Tündérlak  x x 
43. Fenyőfa Széchenyi utca 49 sz. 


telek előtt x   


44. Kernyei szivattyútelep x   
45. Katonavárosi Ivóvízkút x   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. márjus 15.  
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 


Macsári József   








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Kele József  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:Kele József 
Levelezési cím:Szeghalom, Bocskai u. 40/1 5520 
Telefonszám: 
E-mail cím:kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Temesváry Híd 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
Xipari és műszaki megoldások kulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
       3.A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kolozsvári u. 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
A híd Temesváry Imre kormánypárti képviselőről – pénzügyi főtanácsosról – kapta a nevét. 
Népnevei azonban rendeltetése és aktualitása szerint változtak az idő folyamán? Lukácsi Híd, 
Varjasi Híd, Gőzmalmi Híd és legutóbb a rendszerváltásig: Szabadság Híd. A hidat 1926. 
március 7-én avatták fel a korábbi Csökmő-Szeghalom forgalmat lebonyolító fahíd helyén. 
1944. október 6-án a felrobbantott szeghalmi hidak közül a visszavonuló magyar műszaki 
csapatok ezt robbantották fel elsőnek 9 óra 45 perckor. A hidat a megyében elsőnek állították 
helyre 1945 decemberében. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
A járási közlekedésben, egyúttal a megye történelmében betöltött szerepe indokolja 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi település képe Szeghalom, 1996. 
Kele József: Szeghalmi séta Szeghalom 2011. 
Kovács Gyula: Emlékfüzet Szeghalom 1910 
Békés Megye 1944-1945-ben (szer.: Dér László – Szabó Ferenc) Békéscsaba, 1975 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 


 
 
 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Nácsa László    


……………………………………………………. (aláírás) 
Szeghalom, 2014. 02.20 .  


(P. H.) 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 


Név: Nácsa László 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bartók u. 10. 
Telefonszám: 06/66/371-419 
E-mail cím: enelesje@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Katonavárosi Ivóvízkút 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
 X ipari és mszaki 
megoldások 


 kulturális örökség  sport 


  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 


3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Jókai és Somogyi út kereszteződése 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
A katonavárosi kút a piaccsarnok mellett a Jókai utca és Somogyi utca kereszteződésénél 


található. Fúrására pályázatot írtak ki (egyes források szerint 1906-ban), az alábbi 
követelményekkel: 76 mm átmérőjű karmantyú nélküli csővezetéket kell elkészíteni a 
talajszint felett 1 méterrel 25 liter/perc teljesítményt kell elérni. A Szabadság téri kút után 
ez lett a városi második kútja. A kútfúrók bizonyára eleget tettek a feltételeknek, mert négy 
csövön szolgáltatta a jó minőségű ivóvizet, ezért hívták a szeghalmiak négycsövű kútnak. 
A kutat régen vízi növények vették körül és egy kis hídon lehetett bemenni. Szarkáné Bíró 
Piroska településtörténeti könyvében egy fotón (ami a 80-as évek elején készülhetett) még 
látható a híd. 2004-ben a piaccsarnok építésekor a parkoló kialakítása miatt veszélyben 
volt a kút, de a város vezetése nem járult hozzá elbontásához, sőt Kovács Imre 
polgármester javaslatára az építtető a felépítményt felújította. Jelenleg igen rossz 
állapotban van. 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A település második legrégebbi még fennálló artézi kútja 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 


honlapok, multimédiás források) 
Szeghalom XX. századi településképe és történeti értékű emlékei/Szarkáné Bíró Piroska, 


1996. 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 







 
III. 
MELLÉKLETEK 


 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-


dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 


támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 


hozzájáruló nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katonavárosi Ívóvízkút 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1 
Telefonszám:  
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Kossuth Lajos mellszobra 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   turizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kossuth tér 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Horvay János szobrászművész alkotását 1907. szeptember 22-én avatták fel Kossuth Ferenc 
miniszter jelenlétében 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Azon kívül, hogy Kossuthot ábrázolja, A Sárrét első Kossuth szobra 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
Ádámfy József: A világ Kossuth szobrai 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Kele 


) 
Szeghalom, 2014. március 7 


 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:Kele József 
Levelezési cím:Szeghalom, Bocskai u. 40/1 5520 
Telefonszám: 
E-mail cím:kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Községi Szálloda és Kávéház 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
       3.A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Tildy Zoltán u. 17. 


 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
A városkép meghatározó épülete. Miután a Kaszinó és az Olvasóegylet közös székház 
építésről folytatott tárgyalásai elakadtak, a község szálloda építését határozta el. 1898-ban 
látott a munkálatoknak Pilcz József és Ádám mezőberényi építési vállalkozó. Az épületet 
1900-ban adták át. A kétszintes épület emeletén kapott helyet a vendégek elhelyezésére 
szolgáló szobák és infrastruktúrák sora. A földszinten középen maga a kávéház és étterem, a 
szárazbejáró mellett itallerakat, az északi végén pedig Szeghalom első állandó filmszínháza 
volt. 1848-ban a kávéházat, a Kaszinót és a mellettük lévő olvasó egyleti épületet 
államosították. az utóbbi kettőben iskolát rendeztek be, míg a szállodát az EPOSZ kapta meg. 
1950-ben megkezdték az épület iskolai célokra való átalakítását. 2004-től civil szervezetek 
vették épületet igénybe.  
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Építészeti értéke mellett a Sárrét társadalmi életében betöltött szerepe kiemelkedő 
Település történeti értéke mellett építészeti-, pedagógia történeti értékkel bír 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi település képe Szeghalom, 1996. 
Kele József: Szeghalmi séta Szeghalom 2011. 
Kovács Gyula: Emlékfüzet Szeghalom 1910 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe 
III. 
MELLÉKLETEK 
 







1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
 


 
 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


 


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


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


M E G H Í V Ó 
384-6/2014. 


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


2014. május 27-én (kedden
 


) 16.00 órára 


összehívom. 
 
Az ülés helye:
 


 Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)  


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


2./ Rendőrkapitányság tájékoztatója a 2013-ben végzett munkáról (Később kerül kiosztásra) 
3./ Testületi Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2013-ban végzett 


munkájáról 
4./ Gyermekvédelmi beszámoló 
5./ Igazgatói pályázatok véleményezése 


(Pályázati anyagok a Polgármesteri Hivatalban, a honlapon, illetve a CD-n megtekinthetőek) 
6./ Alapító okirat módisítások 
7./ Az óvodák nyári nyitva tartása 
8./ Az Értéktár Bizottság javaslatának elfogadása 


(A Bizottság javaslatai a Polgármesteri Hivatalban, a honlapon illetve a CD-n megtekinthetőek) 
9./ Tájékoztató a termelői piac kialakításáról 
10./ Bejelentések 
 


• Vagyongazdálkodással kapcsolatos kérelem elbírálása 
Zárt ülés: 


 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


Szeghalom, 2014. április 16. 
 


Tisztelettel: 
               Macsári József 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József  


Szeghalom, 2014. március 7 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:Kele József 
Levelezési cím:Szeghalom, Bocskai u. 40/1 5520 
Telefonszám: 
E-mail cím:kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Kárász kastély 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Ady Endre u. 1. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Valamikor Szeghalom legimpozánsabb épületét a szeghalmi birtokra „leköltöző” gróf Horgosi 
Kárász Miklós (III. Miklós), Wenckheim Henrietta férje emelte, az 1830-as évek második 
felében. A klasszicizáló, sarok-lizalit díszítésű, kelet-nyugat tengelyű épületet középen négy 
toszkán oszlopos szárazbejáró osztotta ketté. A kastély további bővítésére Kárász Imre 
(Miklós fia) idején került sor. Az épület keleti szárnyát Ybl Miklós tervei alapján egy kereszt-
szárnnyal bővítették ki, illetve mellé egy nyári teraszos zenepavilont emeltek 1865-ben. 
Kárász Imre a család nagy építője volt. A kastély építésével egy időben épült meg, illetve lett 
átalakítva a töviskesi későbbi Wekerle kastély, a bélmegyeri vadászkastély, a karolini intézői 
lak. Az épületet 1944. október 8-án az azt kifosztó helyi lakosok felgyújtották, minek 
következtében a nyugati és középső része kiégett. 1945-ben az épület részleges helyreállítása 
után itt működött a járási internáló tábor. 1946-ban a földmívelésügyi miniszter az épületet a 
Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola kezelésébe adta, amelyik 1953-ig használta. 
Közben 1951-ben a kiégett épületrészeket végleg elbontották. 1954-ben középiskolai 
leánykollégium céljaira alakították át. A megmaradt Ybl-szárnyat 2004-ben teljesen 
felújították és ismét kollégium szerepét tölti be. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Település történeti értéke mellett építészeti-, pedagógia történeti értékkel bír 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi település képe Szeghalom, 1996. 
Kele József: Szeghalmi séta Szeghalom 2011. 
Végh József asztalosmester kontókönyve 
Farkas Zsuzsa: Mindent a városért Szabadka 2005. 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 


 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: szeghalmi disznósajt
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   □ természeti környezet                  □xturizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségéne
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   □x települési        □x tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
Szeghalmon a téli disznóvágásokkor mindig készítettek disznósajtot. Ehhez a disznó 
fejhúsát használták fel. Egy fa tüzelésű üstház üstjében tették fel főzni a disznó belsőségeit, 
a májat, tüdőt, szívet, a megtisztított fejet és a hurkába való riszt. A tüdőből, májból készült 
a hurka. Többnyire háromféle hurkát készítettek: rizses, májas és véres hurkát. Ez 
utóbbihoz a reggel vett vért használták fel, ha meg nem ették reggelire hagymás vérként. 
A sajthoz a megfőtt fejet kicsontozták, a kapott fejhúst kb. 1 cm széles csíkokra vágták, a 
porcos fülekkel, nyelvvel és a szívvel együtt. Fűszerezéshez só, piros paprika (színes és erős), 
őrölt fekete bors, köménymag és fokhagyma kellett, bár ebben családonként voltak 
eltérések. Az egész masszát vagy egy nagy vájdlingban, vagy pedig egyszerűen az asztal 
lapján keverte össze a böllér, aki közben ízlelgette a keveréket és ízlés szerint adott még 
hozzá a kívánt fűszerekből. Ha kész volt a sajt, akkor következett a gyomorba töltés. A 
disznó gyomrának mosása, előkészítése a bélmosó nő, vagy nők feladata volt. A gyomrot 
igyekeztek a sajt alapanyaggal jól megtölteni, majd a nyílást elvarrni. Ezt lehetett 
spárgával, de autentikusabb volt a fa nyárssal összehúzni. A gyomorba töltött sajtot présbe 
kellett helyezni. Ez többnyire két csavarorsókkal összeszorítható széles deszkalap, a 
sajtprés volt, de lehetett valami más nehezék is, ami a disznósajtot kb. 6 cm vastagra 
összepréselte. A prést több alkalommal szorították meg, közben kötőtűvel szurkálták a 
sajtot, hogy a felesleges zsíros lé ki tudjon folyni belőle. Egy-két napig a présben maradt a 
sajt, miközben végleg kialakult a formája, ami aztán már úgy is maradt. A jól kipréselt 
disznósajt még a szeleteléskor sem hullott szét. Ezután következett a füstölés, ami végül is 
megadta a disznósajt végleges aromáját. 
A füstről lekerült sajtot hideg kamrában tárolták a felhasználásig, ami azért nem lehetett 
hosszú idő. A tárolhatóságot többnyire az időjárás szabta meg, hideg időben hosszabb, 
enyhe időben rövidebb ideig lehetett megromlás nélkül fogyasztani. 
A disznósajt a reggelizés vagy a vacsorázás alkalmával került az asztalra. Jól ment hozzá az 
ecetes uborka, vagy a krumpli saláta (felszeletelt főtt krumpli hagymakarikákkal, ecetes, 
cukros lében érlelve) 
A disznósajt gasztronómiai hagyományunk, ezért a helyi és a tájegységi értéktárba 
javaslom felvenni. 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
                                                Kurpé István 


………………………………………………… (aláírás) 


                             Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 


 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím:  kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése Alma Mater Étterem 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kossuth tér 7. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Az épület terveit Szabó János mérnök és egyházi főgondnok már az 1830-as évek közepén 
elkészítette. A kivitelezésre idős Bogdán Lajos lelkészsége idején került sor. Kárász Miklós 
földesúr az építéshez húszezer téglával járult hozzá (presbiteri jegyzőkönyv). Az épületet a 
Sárrét első tégla oktatási intézményeként 1846-ban építették fel. 1948-ig a Központi 
Református Elemi Népiskolaként működött. Nevesebb tanítóiról elnevezve Bencze és Futó 
iskolaként emlegették. A tanítás 1989-ig fojt az épületben, mikor „magára hagyták”. Az 
erősen leromlott állapotú épületet 1993-ban helyi vállalkozó vásárolta meg és újítatta fel. 
Azóta a táj egyik legjobb nevű étterme működik benne. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Városképi jelentősége, oktatástörténeti értéke és turisztikai fontossága indokolja 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Szarkáné, Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe 
Kele József: Szeghalmi séta 
Szentkereszty Tivadar: Bákásvármegye népoktatásának története 
Papp Lajos: A szeghalmi református egyház története 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
. 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 180. §-a 
rendelkezik arról, hogy a 2014. január 1-én a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési 
szervek alapító okiratát módosítani kell a szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti 
besorolásának megfelelően. A Művelődési, Sport,- és Szabadidő Központ Alapító okiratának 9., 13. 
és 14. pontját ennek megfelelően kell módosítani. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Művelődési, Sport,- és Szabadidő Központ 
Alapító okiratát. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport,- és Szabadidő 
Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
  


„9.) Az intézmény közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján helyi 
közművelődési tevékenység támogatása.  
 


9.1.) Alaptevékenysége: 
Alaptevékenységében ellátja a város közművelődésével kapcsolatos feladatokat, a 
közösségi színterek működtetését, kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezését. Továbbá üdülői szálláshely-szolgáltatást biztosít.  
Szabadkapacitása terhére ingatlan bérbeadást biztosít az igényeknek megfelelően. 


 
TEÁOR 9004 Művészeti létesítmények működtetése 
TEÁOR 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
TEÁOR 7490 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos műszaki 
tevékenység 
TEÁOR 5914 Filmvetítés 
TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 


 







 


 


2 
Államháztartási szakágazata:  
932900 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  


  
Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
 


9.1.2.) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749031 Módszertani szakirányítás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése” 


 
2. Az Alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 


 
„13.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 


Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 


 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.” 


 
3. Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 


„14.) A költségvetési szerv besorolása: 
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: 
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
Megállapodás szerinti pénzügyi,- gazdasági feladatait Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el.” 


 
3. Az Alapító okirat módosításai 2014. május 27. napján lépnek hatályba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: 
 


Macsári József polgármester  


Szeghalom, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 


Macsári József    








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Lucfenyő a D. Orsay kastély mellett 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   □x természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 1023/1 hrsz. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
  x □ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
 


A D.Orsay kastély épülete mellett egy beszögelésben koros lucfenyő látható. 
A közönséges lucfenyő (Picea abies) a hegyvidékek őshonos fája, de szerte az országban, 
így az Alföldön is ültetik díszfaként tetszetős alakja és örökzöld lombja miatt. Fája 
gyantát, lombja fitoncidokat tartalmaz, ezért az egész növény kellemes illatú, a 
karácsonyi ünnepek legelterjedtebb fenyője. 
Erdőgazdasági szempontból jelentős fafaj. Fáját az építő- és bútoripar hasznosítja. 
A fenti fát Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testületének 22/2012 (X.27.) 
önkormányzati rendelete védett, helyi jelentőségű természeti értékké nyilvánította, ezért 
a települési értéktárba javasolom felvenni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
              Kurpé István 


 
…………………………………………………  


            Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 


 







 
Lucfenyő a D’Orsay kastélynál 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:  Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Szisz Ferenc mellszobra 
2. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Szabolcs vezér u. 3. 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Elek Imre szeghalmi születésű szobrászművész 2006-ban felállított bronzszobra, Szisz 
Ferenc, szeghalmi születésű autóversenyzőnek állít emléket, aki 1906-ban megnyerte a világ 
első GP futamát. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Olyan személynek állít emléket, aki Szeghalom és Magyarország nevét öregbítette a technika-
történetben 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
www.szoborlap. hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.szeghalom.hu/�





 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


 
Szeghalom, 2014. március 7 


 
 
 
 


 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név:Kele József 
Levelezési cím:Szeghalom, Bocskay u. 40/1 5520 
Telefonszám: 
E-mail cím:kelejm@freemail.hu  
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: A bíróság épülete 
 


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások kulturális örökség  sport 
természeti környezet  turizmus 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Szabadság tér 5. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
települési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
1920. után a trianoni szerződés új köz- és igazságszolgáltatási hálózat kiépítését tette 
szükségessé. Ennek következtében 1927-ben pályázatot írtak ki a Szeghalmi Járási Bíróság 
építésére. Az épület terveit Császár Ferenc egyetemi tanár készítette el. A kivitelezést pedig 
Koncz László hódmezővásárhelyi, valamint Melis János és Polyák Pál szarvasi építési 
vállalkozók nyerték el. A munkálatok 1927-ben kezdődtek meg, de a csődbe jutott Koncz 
János halála miatt csak 1930-ban készült el az épület. A tiszteletet parancsoló eklektikus 
épület A vidéki bíróságok sorában egyedülálló. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
A Sárréten egyedüli építészeti alkotás, jogtörténeti értékkel bír 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kállay-Pusztai-Bernáth: Bírósági épületek Magyarországon Budapest, 1993. 
Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom XX. századi településképe Szeghalom, 1996 
Kele József: Szeghalmi séta Szeghalom, 2011. 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 


 
 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 
 
A Széchenyi utca 49 sz. telek előtt (LIDL áruház) a 47-es főút és a gyalogos  járda között 
áll két fenyőfa. Ombodi Sándor az egykori Sárréti Tejüzem igazgatója ültette őket. Az 
üzemet 2008-ban lebontották már csak ez a két lucfenyő jelzi a helyét. Javaslom a 
települési értéktárba való felvételüket és a két fa közé maradandó emléktábla 
elhelyezését, melyen olvasható lenne az üzem neve, és működésének fennállásának ideje. 
Mivel nagyon nehéz városunkban facsemetéket megörökíteni garázdaság és egyéb 
élettani tényezők miatt (ez a két fenyő pedig egészségesen szépíti az utcát), ezért 
szeretném ha értékeink között tudhatnánk őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
Nácsa László   


Szeghalom, 2014. 02.20   







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 


Név: Nácsa László 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bartók u. 10. 
Telefonszám: 06/66/371-419 
E-mail cím:  enelesje@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Fenyőfa 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 


  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 
 X természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 


3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 


honlapok, multimédiás források) 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 


 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-


dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 


támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 


hozzájáruló nyilatkozat 
 


 


 
Fenyőfa 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József . Szeghalom, 2014. március 7.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kele József 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 40/1. 
Telefonszám: 
E-mail cím: kelejm@freemail.hu 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Péter András mellszobra 
2. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   turizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Dózsa György u. 2. 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Musti Viktor szeghalmi születésű szobrászművész készítette monumentális mészkő alkotás, 
1935-ben avatták fel. Talapzata eredetileg szószékként volt kialakítva, de 1948-ban ezt az 
elemet a Soli Deo Gloria felirat miatt eltávolították. A szobor talapzati része az iskolai 
ünnepélyek alkalmával volt használva. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
Péter András szeghalmi iskola alapító földbirtokosnak állít emléket (lásd gimnázium) 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
U. Nagy István: Péter András Emlékkönyv 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.szeghalom.hu/�





III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 


 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése: Szeghalmi orjaleves
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   □ természeti környezet                  □xturizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetősége
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   □x települési        □x tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
Az orjaleves jellegzetesen disznótoros étek volt. A disznóvágás napján a vacsora ezzel kezdődött, 
majd jött utána a toros káposzta, a frissen sült pecsenye, hurka, kolbász, melyet jóféle otelló 
borral öblítettek le. 
Az orja a disznó gerince, melyet a háton történő bontáskor vettek ki egyben a farokkal együtt. A 
bordákat kis fejszével választották le a gerincről. A farkat levágták róla, az ment a kocsonya 
alapanyagokhoz (körmök, bőr). 
Ha a disznót a hasán bontották fel, akkor nem orjára bontottak, hanem karajra. Ekkor a 
gerincet középen vágták ketté. 
Az orjaleveshez a gerincet csigolyánként felvágták, majd hideg vízben tették el főzni. A forrás 
közben feljött habot leszedték. Amikor már puhult a hús, hozzátették a sárgarépát, 
petrezselymet, zellert, esetleg ízléstől és szokástól függően kevés karalábét, káposztát, krumplit. 
Ízesítéshez só, szemes bors kellett. Amikor minden puhára főtt, leszűrték a levet, a zöldséget és a 
csontos húst külön tányéron tálalták. Szokás volt a leszűrt orjalevesbe csigatésztát főzni. 
Az orjaleves gasztronómiai hagyományunk, ezért a helyi és tájegységi értéktárba javasolom 
felvenni. 
 


 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
                                                Kurpé István 


………………………………………………… (aláírás) 


                             Szeghalom, 2013.december 1. 
 (P. H.) 


 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzat, Települési Értéktár Bizottság


2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  
Név: Kurpé István 
Levelezési cím:5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Szeghalmi Kék-tó


2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   □x természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 0725, 0726, 0727, 0728, 0729/1, 2, 4, 5. hrsz. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   □x települési        □x tájegységi         □ megyei              □külhoni magyarsá  
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


A Békés Megyei Tanács 2/1989.(VI.22) sz. rendeletével helyi védettség alá helyezte a 
szeghalmi 0725, 0726, 0727, 0728, 0729/1, 2, 4, 5 hrsz-ú területeket. A védetté nyilvánítás 
célja a Kék-tó holtágnak, mint védett madárfajok fészkelő és táplálkozási helyének védelme, 
továbbá a környező lösz- és szikes gyepek növény- és állatvilágának, valamint a jellegzetes 
tájképi adottság megőrzése. 
A 44/2006. (XI. 17) sz. KvVM rendelet országos jelentőségű védett természeti területté 
minősítette a területet, melynek kezelését a továbbiakban a Körös-maros Nemzeti Park 
Igazgatósága látja el. 
A Kék-tó holtág csapadékos években sokféle vízinövény élőhelye volt, így a védett buglyos 
boglárkának (Ranunculus poliphyllus) is. Ugyanakkor kedvező fészkelő és táplálkozási 
viszonyokat teremtett számos védett madárfajnak, köztük a bölömbikának (Botaurus stellaris), 
a kormos szerkőnek (Chlidonias niger). A mocsaras, harmatkásás vízben tarajos gőték 
(Triturus criststus) és orvosi piócák (Hirudo medicinalis) éltek. Sajnos az utóbbi szárazabb 
években nem elegendő a csapadék a vízhez kötött életközösségek kialakulásához és 
fennmaradásához. Sürgős feladat lenne a vízellátás megoldása legalább a fészkelési 
időszakban. 
A szikes és löszgyep változatos növényvilág élőhelye. Köztük kiemelkedően értékes a 
löszpusztai védett macskahere (Phlomis tuberosa) több foltban megtalálható telepe. 
A terület déli szélén található kekenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia) erdőfolt ugyan 
tájidegen elem, viszont több esetben kék vércse (Falco vespertinus) fészkelőhely volt. 
A terület egésze a régi sárréti vízi világ tájképének egy kis mozaikját mutatja be, ezért 
felvétele a nemzeti értéktár települési és tájegységi kategóriájába javasolható. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
             Kurpé István 


 
…………………………………………………  


                                                     Szeghalom, 2013. december 1. 
 (P. H.) 


 








1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 


Javaslat a 
„[nemzeti érték megnevezése]” 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
…Kele József .  


Szeghalom, 2014. március 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Kele József, Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti K. Muzeális Gyűjtemény 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: 
Levelezési cím: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 
 
 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 
1. A nemzeti érték megnevezése Tildy Zoltán mellszobra 
2. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
agrár- és élelmiszer gazdaság egészség és életmód Xépített környezet 
ipari és műszaki megoldások  Xkulturális örökség  sport 
természeti környezet   Xturizmus 
 


 
      3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye Szeghalom, Kossuth tér (templomkert) 


4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
Xtelepülési  Xtájegységi  Xmegyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
Rajki László alkotását a Tildy Centenárium keretében avatták fel 1989. október 18-án. 
Felavatta Straub F. Brúnó az országgyűlés elnöke. 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
A köztársasági elnök, szeghalmi lelkész egyetlen szobra a világon 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
Kele József: Szeghalmi séta 
Szabó Ferenc-Miklya Jenő: Szeghalom – tanulmánykötet  
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
www.szeghalom.hu 
 
www.szoborlap.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







III. 
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja 


 
.  


 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Szeghalmi magyar kőrisek 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
   x□ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 497, 457/2, 498 hrsz. 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
   x□ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


Szeghalom város területén néhány koros magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. 
Pannonica/ található, így a Szakrendelő udvarán, a Dózsa Gy. utca elején, és a Leány 
Kollégium udvarán láthatjuk szép példányait. 
A magyar k ő ris a D-Európában honos keskenylevelű kőris alfaja. Rendszertani 
besorolása sokáig vitatott volt. Síkvidéki fafaj, ezért az Alföldön és a településeken 
többfelé ültették. A szennyezett levegőt jól tűri. Magasra növő, terebélyes koronát nevelő 
fa. A hazai keményfa ligetek jellemző alkotója. Fája csontfehér, szívós, rugalmas, régen 
az íj készítés és repülőgép légcsavar alapanyaga volt. Jelenleg is használják a 
sportszergyártásban. 2006-ban az Év fája volt Magyarországon. 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 22/2012. (X.27.) számú 
rendeletében helyi jelentőségű védett természeti értékké nyilvánította a fenti magyar 
kőrisfákat, ezért ezeket a települési értéktárba javaslom felvenni.  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
             Kurpé István 


 
…………………………………………………  
             Szeghalom, 2013. december 1. 


 (P. H.) 







 
Dózsa utcai kőris 
 


 
Dózsa utcai kőris 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2014. május 27-i ülésére  


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


 


A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói beosztására pályázat került 


kiírásra. Két érvényes pályázat érkezett, melyeket a választást előkészítő bizottság dr. Pénzely Erika 


jegyző asszony részére véleményezésre átadott.  


 


A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés e), valamint a (4) 


bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartónak az intézmény vezetőjének megbízásával 


és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi 


a működtető önkormányzat véleményét. 


 


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, véleményezze Csarkó János (5520 Szeghalom, Péter András 


sor 5/3.) és Fekete László (5520 Szeghalom, Péter András sor 6/1.) intézményvezetői pályázatát. A 


Képviselő-testület dönthet úgy, hogy mindkét pályázót alkalmasnak tartja a Tildy Zoltán Általános 


Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói beosztására, illetve dönthet úgy is, hogy csak az 


egyik pályázó megbízását javasolja.  


 


 


Szeghalom, 2014. május 15.  


 


 


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


 


 


 


 


Macsári József    








I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szeghalom Város Önkormányzata, Települési Értéktár Bizottság 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  


Név:Kurpé István 
Levelezési cím: 5520 Szeghalom, Dózsa u. 8/1. 
Telefonszám: 06-66-371138 
E-mail cím: 


 
II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 


1. A nemzeti érték megnevezése 
Vadgesztenye fák 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
   □ agrár- és élelmiszergazdaság  □ egészség és életmód     □ épített környezet  
   □ ipari és műszaki megoldások     □ kulturális örökség      □ sport 
  x □ természeti környezet                  □turizmus és vendéglátás   


 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 


Szeghalom 513, 1024/1, 2 hrsz  
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 


 
  x □ települési        □ tájegységi         □megyei              □külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 


 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 


 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
    honlapok, multimédiás források) 


 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 


 
III.  
MELLÉKLETEK 
 


1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális- 
dokumentációja 
 


2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
 


3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 







 


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 


Javaslat a 
,,[nemzeti érték megnevezése]" 


[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 
 
 


A Petőfi utcai óvoda udvarában, a D.Orsay kastély parkjában és a Kossuth tér keleti 
oldalán néhány öreg vadgesztenyefa látható. 
A vadgesztenye, más néven bokrétafa (Aesculus hippocastanum) a Balkán-félszigeten és 
Görögországban őshonos. Magyarországra a törökök hozták be. Nagytermetű fa, 
tetszetős leveléért és virágjáért díszfaként ültetik. Kérge és magja gyógyhatású anyagot 
(eszcin) tartalmaz, érbetegségek kezelésére használják. Sajnos az utóbbi évtizedekben 
egy levélaknázó moly károsítja, így lombjának díszítő értékét a fertőzést követően 
hamarosan elveszti. 
Az óvodai példányok kivételével Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő 
Testületének 22/2012. (X.27.) számú önkormányzati rendelete a fenti fákat helyi 
jelentőségű védett természeti értékké nyilvánította. Az óvodai példányok is védelmet 
érdemelnének, egyelőre az egyedi tájérték kategóriába sorolhatók.  
Mindkét csoportot a települési értéktárba javasolom felvenni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Készítette: 
              Kurpé István 


 
…………………………………………………  
              Szeghalom, 2013.december 1. 


 (P. H.) 
 







 
D’Orsay kastély vadgesztenyefái 


 
Kossuth téri vadgesztenyefák 





