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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
………/2017.(VI.27.) számú önkormányzati 


rendelete 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
elrendeléséről 
 
 


 
 


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


 
1.§ 


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


2.§ 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2017. évi munkarendjében 
2017. július 17-től 2017. augusztus 20-ig terjedő időszakra nyári, 2017. december 25-től 
2018. január 7-ig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el. 
 


3.§ 
  


(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)  A rendelet 2018. január 8. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. június 26-án tartandó ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A dr. Farkas Ilona halála miatt betöltetlenné vált gyermekorvosi körzet sorsa véglegesen 
rendezhetővé válik. 
A praxisjog örökösével sikerült megállapodni, a kártalanításul felajánlott 1.000.000 Ft-ot elfogadta. 
Így nem kell jövő év márciusáig a helyettesítésről gondoskodni, ami a téli időszakban különösen 
nagy problémát jelent jelentene. 
Több alkalommal tárgyaltunk háziorvosainkkal és Farkas Erzsébet doktornővel. Ennek 
eredményeképpen sikerül megegyezésre jutni. Barta Zoltán doktor vállalta, hogy a körzetét ún. 
vegyes körzetként működtetné. A város területének többi része hozzákapcsolódna az eddigi 1. 
számú gyermekkörzethez. Így a továbbiakban 1 gyermek, 1 vegyes és 3 felnőtt körzet működne. A 
javaslattal valamennyi háziorvos és a gyermekorvos is egyetértett.  
A működési engedélyek és a finanszírozási szerződések miatt az alábbi döntés meghozatala 
szükséges: 
 
…/2017.(VI.26.) Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Önkormányzat a 2. számú, betöltetlen házi gyermekorvosi körzetet 2017.  
szeptember 1-től nem működteti, megszünteti. Ezen időponttól egy új, vegyes körzetet hoz 
létre, amelynek területi leírása megegyezik a jelenlegi I. számú háziorvosi körzettel. Ezzel a 
felnőtt háziorvosi körzetek száma háromra csökken, ezen 3 körzet területi leírása nem 
változik.  
Ugyanezen időponttól 1 házi gyermekorvosi körzet működik, a szolgáltatást dr. Farkas 
Erzsébet látja el, a jelenlegi rendelési ideje és a rendelés helye nem változik. A helyettesítést 
dr. Rudner Bernadett látja el. 
A vegyes körzetben a szolgáltatást dr. Barta Zoltán látja el. A rendelési idő: hétfő: 8-15 óra; 
kedd és csütörtök: 11-15 óra; szerda: 11-15 óra; péntek: 11-14 óra; a csecsemő-tanácsadás: 
kedd 15-16 óra, a rendelés helye Szeghalom Dózsa György u. 34, a tanácsadás helye: 
Szeghalom Ady u. 1/b, tanácsadó. A helyettesítést dr. Hayder Karim és dr. Ludmányi 
Hajnalka látja el. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Macsári József polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására, az önkormányzati rendeletet módosítsa és terjessze a testület elé. 
Felhatalmazza a képviselő-testület Macsári József polgármestert, hogy a vegyes körzetet ellátó 
dr. Barta Zoltán számára szakmai segítségnyújtás céljából dr. Farkas Erzsébet 
gyermekorvossal megbízási szerződést kössön. 
 
 
 
 
 
 







Július és augusztus hónapra még gondoskodnunk kell a betöltetlen körzetben a helyettesítésről. Erre 
az időszakra dr. Hargel Ahmad vállalta az ellátást. 
 
 
……/2017.(VI.26.) Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 2. számú gyermekorvosi körzetben a helyettesítést 
2017. július 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig hétfő és csütörtöki napon 14 és 16 óra 
között a jelenlegi rendelőben dr. Hargel Ahmad útján látja el. 
A megbízási díjat napi 40.000 Ft-ban állapítja meg.  
 
 
Szeghalom, 2017. június 26. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 184-14/2017. 


M E G H Í V Ó 


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


2017. június 26-án (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ tanácskozóterme (Szeghalom, 
Tildy u. 30.)  
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Intézményvezetői pályázat elbírálása 
3./ Rendeletalkotás az igazgatási szünetről 
4./ Polgármesteri Hivatal beszámolója 
5./ Pályázat benyújtása 
6./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2017. június 13. 


Tisztelettel: 


                                                             


                                                                Macsári József 
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1.Szakmai önéletrajz 


 


A nevem Mikéné Erdei Erika (szül:1981.06.23) Szeghalom, születésem óta Szeghalmon élek. 


2013 májusában mentem férjhez, mely házasságból egy kisfiam született. Az általános iskolai 


tanulmányaimat, alsó tagozatban a Balogh iskolában kezdtem 1987 őszén, majd a felső 


tagozatot a Dózsa úti Sebes György általános iskolában folytattam. Általános iskolai 


tanulmányaim befejeztével 1995-ben a Péter András Gimnáziumban töltöttem gimnáziumi 


éveimet, és zártam 1999-ben sikeres érettségi vizsgával. A gimnáziumi éveim alatt egyre 


jobban kialakult, és tudatosult bennem a pedagógus pálya iránti érdeklődés, a gyermekekkel 


való törődés, foglalkozás, és e gondolatok mellett elhatároztam, hogy a pedagógus pályán 


kezdem el felsőfokú tanulmányaimat.1999-ben sikeresen felvételt nyertem a Tessedik Sámuel 


Főiskola Pedagógiai főiskolai karára, melyet nagy érdeklődéssel, odafigyeléssel végeztem el. 


Szakmai gyakorlatomat a Petőfi úti telephelyen töltöttem, és tettem sikeres záróvizsgát 2002 


júniusában. Az óvodapedagógusi diploma megszerzése után, rögtön el tudtam helyezkedni a 


hozzánk nem messze fekvő Okány községben, ahol megkezdtem a szakmai 


tapasztalatszerzést, amely a helybeli lakosság között végzett kezdő pedagógusok felvétele 


miatt egy évig tartott. A pedagógus pálya elméleti és gyakorlati sikerei buzdítottak, 


motiváltak a szakmán belüli továbbtanulásra, és belemélyedni a szociálisan hátrányos 


helyzetű családok problémáinak segítésébe. 2002 őszén felvételt is nyertem a Szegedi 


Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pedagógia-gyermek és ifjúságvédelmi 


szakára, ahol 2005-ben tettem sikeres záróvizsgát. Az Okányban töltött egy év után azonnal 


kerestem óvodapedagógusi állást, mivel elszánt és elhivatott voltam, szerettem, és szeretem a 


munkámat, így a mai napig örömmel végzem, bár intézményvezetőként kevesebb időt tudok a 


gyermekekkel tölteni. Az álláskeresésben sikerrel jártam, és a közeli Körösladány városában 


az Újladányi telephelyen folytattam óvodapedagógusi munkakörömet 4 évig, majd látva az 


Önkormányzat megszorító intézkedéseinek kezdetét, az átjárás nehézségeit, a helyi 


óvodapedagógusok előnyeit, próbálkoztam a Szeghalmi Napköziotthonos Óvodában 


elhelyezkedni. Biztatást kaptam, így áthelyezéssel munkaviszony megszüntetése nélkül 


átkerültem szülővárosomba. A helyi pedagógiai munkám megkezdése kihívásokkal 


kezdődött. Óvodánk Újtelepi feladat-ellátási helyének vezetésével, illetve intézményvezető 


helyettesi feladatokkal bíztak meg, valamint intézményinkben a gyermek-és ifjúságvédelmi 


feladatokat is elláttam. Az addig szerzett 5 éves szakmai tudásom eredményeképpen 


felelősséggel, tőlem telhetően teljes odaadással elvállaltam a feladat-ellátási hely vezetői 
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kinevezést, illetve az intézményvezető helyettesi feladatot is. 2009-ben elhatároztam, hogy 


vezetői feladataim mellett elméleti síkon is fejlődni szeretnék, hogy követni tudjam az új 


törvényváltozásokat, tapasztalatokat gyűjtsek. Beiratkoztam a Budapesti Műszaki Egyetem 


Műszaki Pedagógia Tanszékének Közoktatási Vezető szakára, ahol sikeres záróvizsgát tettem 


2011 júniusában. A tanév vége felé közeledve a városvezetés, vezetőim, és a kolleganőim 


bíztatására benyújtottam vezetői pályázatomat, melyet közel 100% -os támogatással meg is 


szavaztak. A folyamatosan gyarapodó szakmai éveim alatt sok tapasztalatot szerezhettem, 


megtapasztaltam a kollégák, szülők, s a gyermekek sokféle személyiségét, s megtanultam, 


hogy hogyan alkalmazkodjam, hogyan kezeljem a mindennapokban felmerülő esetleges 


nehézségeket, de ugyanígy a mindennapok örömeit is sikeresen be tudom építeni a vezetői 


munkám hatékonyságába. A mindennapi feladataimat nagy szeretettel, demokratikusan, 


egymás munkáját segítve végeztem kolleganőimmel. 


1.1 Szakmai, pedagógiai hitvallás 


A magyar óvodapedagógia nemzetközi szinten mindig is elismert volt, melynek rangját, 


értékeit, amit a ma óvodapedagógusainak is be kell ültetni a mindennapjaiba a nevelés 


területén. Magaménak érzem, hogy olyan óvodai környezetet teremtsünk, ahol a felnőttek is 


megértéssel fordulnak egymás felé, ahová egyaránt örömmel jár óvodás, szülő és munkatárs, 


ahol a maga területén mindenki tudása legjavát adja, ahol fontos az önképzés, az állandó 


fejlődés, magas fokú az empátia, a tolerancia, érvényesülnek a gyermekek jogai. Az 


óvodáskorú gyermekeknek még inkább szükségük van olyan érzelmi biztonságot nyújtó, 


nevelő környezetre, ahol szeretik, elfogadják, meghallgatják, értelmet fejlesztő 


tevékenykedtetéssel tartalmassá teszik mindennapjait. Gyermekközpontú, befogadó óvodai 


nevelésünk, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, a 


személyiségjellemzők harmonikus fejlesztését, az értékek megszilárdítását, az 


esélyegyenlőség biztosítását, a kompetenciák megalapozását tekinti az óvodai nevelés fő 


feladatának. A családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve 


a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül 


legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. 


Vallom, hogy gyermeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. A mi 


óvodánkat - nevelőtársaim segítségével - még inkább olyanná szeretném formálni, ahol a 


gyerekek: 


- szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélküli együttnevelésben, 
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- az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek fokozott figyelemben 


részesüljenek, 


- játékszabadság tiszteletben tartásával, egyéni képességeiket differenciáltan formálva, 


- gyermekközpontú, élményekre épülő óvodai élet megteremtésével - melyben a 


gyermekek megismerhetik önmagukat - élhetnék meg kezdő gyermekéveiket. 


 


 „A gyermek fejlődése szempontjából döntőfontosságú, hogy 


érezze, nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen.” 


Hermann Alice 


 


Ahhoz, hogy mindhárom óvodánkban, és a bölcsődénkben ezek az elvek maradéktalanul a 


jövőben is fenntarthatóvá váljanak, szükség van a pedagógusok és nevelést közvetlenül segítő 


pedagógiai asszisztensek, dajkák, kisgyermeknevelők további összehangolt munkájára a 


nevelés folyamatában. 


A nevelési elvek egységesítésén túl, nagyon sok türelemre, figyelemre, szeretetre, 


nyitottságra, megértésre, emberségre és megfelelően alkalmazott kommunikációs stílusra van 


szüksége mindenkinek a gyermekekkel és a felnőtt közösséggel való kapcsolattartás során. 


Fontosnak tartom, hogy kollégáim ezekkel a pedagógus szakma iránti elhivatottsággal 


rendelkezzenek a további években is, hiszen ezek a tulajdonságok nemcsak a gyermekkel való 


foglalkozás személyiségjegyei, hanem a jó csapatmunka kialakításának és a partnerközpontú 


óvoda működtetésének feltételei.  


 Fontosnak tartom: 


 - együttműködő, tevékeny kapcsolat kialakítását a fenntartóval és a közvetett partnerekkel 


 - a partneri elvárásoknak, igényeknek való megfelelést 


 - magas szintű minőségi munkavégzést 


 - jó munkahelyi légkör kialakítását, az együtt gondolkodást, mely az előremutató, közös 


minőségi munka alapja. 


Nekem, mint pedagógusnak és jelenlegi intézményvezetőnek egyaránt, minden tettemmel 


ezeket az értékeket kell közvetítenem, hiszen cselekedeteim az intézmény működését 


folyamatosan befolyásolják. Az elmúlt öt évben is törekedtem valamennyi óvodás és 


bölcsődés gyermeket szem előtt tartva egységes, szeretetet sugárzó intézményképet 


kialakítani. A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsődében az eltelt 5 év eredményei arra 


ösztönöznek, hogy a megkezdett úton haladva, nevelő – oktató munkánk színvonalát 







7 


 


folyamatosan emelve, továbbra is valósítsuk meg közösen a kitűzött céljainkat. A szakmai 


kihívások ösztönöznek, hiszen mikor pedagógus lettem immáron 15 éve, ráléptem egy útra, 


melyen állandó megújulásra, szakmai és emberi fejlődésre van szükségem. Szerencsésnek 


érzem magam, mert kiváló munkatársaim vannak 


2. Vezetői pályázatom törvényi háttere, alapdokumentumok 


 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 


 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 


            köznevelési intézmények névhasználatáról 


 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 


végrehajtásáról 


 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 


 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 


közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 


történő végrehajtásáról 


 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 


 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 


 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 


végrehajtásáról 


 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 


 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 


nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 


irányelve kiadásáról 


 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 


pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 


szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 


 346/2013.. (IX. 30.).) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 


szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 


kedvezményeiről 


 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 


működéséről 


 1998 évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvény 


 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 


előmozdításáról 
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Jogi kötőerővel nem bíró dokumentumok 


 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 


 Országos tanfelügyelet, Kézikönyv óvodák számára 


 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 


 


Óvoda alapdokumentumai 


 Az intézmény alapító okirata 


 Az intézmény Pedagógiai Programja (PP) 


 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 


 Az intézmény Házirendje 


 Továbbképzési program és beiskolázási terv 


 


3. Működési és szakmai helyzetelemzés 


A jelenlegi munkahelyem a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde székhely 


tagintézménye. Az intézmény 3 óvodát és 1 bölcsődét működtet. Ezen intézmények közül, 


amelyben a kötelező óraszámaimat töltöm, a város központjában található központi 


tagintézmény. Épületeink esztétikus külső, és belső környezetben fogadják az eltérő 


szociokulturális adottságokkal rendelkező gyermekeket. Az óvoda épülete évekkel ezelőtt lett 


felújítva. Külsőleg nyílászárócseréket, belül burkolást, tisztasági meszelést - festést, valamint 


fűtéskorszerűsítést hajtottak végre napkollektorok felszerelésével. A tagintézmény kétszintes, 


jelenleg 5 csoporttal működik, a földszinten van három csoport, mindenki saját mosdó, illetve 


öltöző helyiséggel rendelkezik. Az emeleten két csoport található, egy közös kialakítású 


mosdó, illetve közös öltözők találhatóak. A főépület bejáratát egy nagy aula nyitja meg. 


Mindkét szinten egy-egy tálaló konyha van. A nevelői- és fejlesztő szobák a földszinten 


kerültek kialakításra, itt történik a gyermekek logopédiai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, 


illetve a választható foglalkozások: angol, és hitéletre nevelés. Játékeszközeink fejlesztését 


nagyban segíti a Gyermekeink Jövőjéért és Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány, 


amely a gyermeknapokra, és egyéb fejlesztésekre is biztosít anyagi erőforrást. A tagóvodák 


udvarai mozgásfejlesztő játékokkal, illetve az unió szabványainak megfelelő rugós játékokkal 


vannak ellátva, bővítésük folyamatos, és tervszerű. Óvodapedagógusainkat a szakmailag 


igényes munka, a folyamatos megújulásra törekvés jellemzi. Szükségesnek tartják a 


rendszeres továbbképzést, a folyamatos önképzést, a szakmai kompetenciák javítását, újabb 
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szakirányú képzettségek megszerzését. A képzések kiválasztásával elsősorban a sajátos 


nevelésű gyermekek fejlesztéséhez szükséges ismeretek, ill. az óvoda hagyományaihoz 


igazodó tevékenységek megvalósításához segítséget nyújtó módszertani tartalmú 


továbbképzések dominálnak.  


3.1 Szociokulturális háttér 


Az óvoda feladat-ellátási helyei közül három - a Tündérkert óvoda, a Mesevarázs óvoda, és a 


Lurkó Bölcsőde - a város központjában helyezkedik el, a harmadik óvodánk – a Szivárvány 


óvoda - viszont a város peremterületén található. Az intézményeink tágasak, esztétikusak, 


gazdag eszközrendszerrel rendelkeznek az Önkormányzatnak, és a különböző pályázatoknak 


köszönhetően. Intézményi szinten 12 óvodai, és 3 bölcsődei csoporttal működünk.  


Tündérkert óvoda 


A Tündérkert feladat-ellátási helyünk kétszintes épület, 125 fő gyermek befogadására 


alkalmas, öt csoporttal működik. A földszinten három óvodai csoport külön öltöző és mosdó 


helyiséggel, az emeleti részen pedig kettő csoporttal, külön öltözővel, viszont egy közös 


mosdóhelyiséggel rendelkezik. A földszinten található a tornaszoba, a fejlesztő szoba és a 


sószoba. Az emeleten szintén kialakításra került egy fejlesztő és logopédiai szoba, helyet 


biztosítván a sokrétű tevékenységek megvalósítására.  


Az óvodai csoportjaink vegyes korosztályúak, az elmúlt tanévekhez hasonlóan nincs 


lehetőségünk homogén csoportok kialakítására. Az óvodapedagógusok a játék elődlegességét 


hangsúlyozzák, figyelnek a pozitív értékek közvetítésére, hiszen tudjuk, az óvodapedagógus 


modell az óvodások számára. Nyitott, humánus emberi környezetet, esztétikus belső teret 


biztosítunk a gyermekek egyéni fejlődéséhez, személyes példát mutatva a másság 


elfogadására, és egymás tiszteletben tartására. Az óvodapedagógusok nevelő munkájukat -


gyermekközpontú szemlélettel, a gyermekek egyéni fejlődését, életkori sajátosságait, 


szükségleteit szem előtt tartva változatos tevékenységek, közvetlen tapasztalatszerzés 


lehetőségeit biztosítva - valósítják meg. Zöld óvoda hálózat tagjai vagyunk 2009 óta. 


Fontosnak tartjuk a környezettudatos környezetbarát életvitel megalapozását, kialakítását 


annak érdekében, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő szinten képesek legyenek a 


közvetlen és tágabb környezetükben jelenlévő problémák felismerésére és kezelésére. 


Rendszeresen látogatjuk a helyi lehetőségeink adta természeti adottságainkat. Folyóinkat: 







10 


 


Berettyó folyó, Körös folyó, gátoldalak, közeli erdők. Az állatok élőhelyeinek megismerése 


céljából a közeli tanyákra, horgásztavakra (Mikolik és Várdai-tó) is ellátogatunk. 


 


Tündérkert Óvoda 
Méhecske 


csoport 


Süni        


csoport 


Katica     


csoport 


Virág      


csoport 


Napocska 


csoport 


Korcsoport Vegyes Vegyes Vegyes Vegyes Vegyes 


Létszám 15 21 18 24 24 


SNI gyermekek 


száma 
- - 1 1 2 


 


 
 


Mesevarázs óvoda 


A Mesevarázs óvoda a Fáy és a Dózsa úti lakótelep közepén négy csoportban fogadja a 


gyermekeket. 100 fő gyermek befogadására alkalmas, egyszintes, jól felszerelt épület, 


kétoldali bejárattal. Négy csoportot felölelő nagy terasz és nagy tágas udvar tartozik hozzá. 


Az óvodában nincsen tornaterem, tornaszoba. A fenntartó és az óvoda is folyamatosan 


figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, s bízunk benne, hogy hamarosan sor kerül a 


tornaszoba kialakítására. A gyermekek mozgásigényét, a testnevelés foglalkozásokat a 


csoportszobákban, illetve az udvaron tartják meg az óvodapedagógusok. Az 


óvodapedagógusok nevelő munkájukat gyermekközpontú szemlélettel, a gyermekek egyéni 


fejlődését, életkori sajátosságait, szükségleteit szem előtt tartva változatos tevékenységek, 


közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítva valósítják meg. Az óvodapedagógusok 
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munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, a környezettudatos életmód 


és környezetvédelem fontosságára.  


Mesevarázs Óvoda 
Napraforgó 


csoport 


Katica  


csoport 


Bóbita 


csoport 


Margaréta   


csoport 


Korcsoport Vegyes Vegyes Vegyes Vegyes 


Létszám 20 23 23 24 


SNI gyermekek száma - 1 1 1 


 


 


 


Szivárvány óvoda 


A Szivárvány óvoda három csoporttal rendelkezik, 75 fő gyermek befogadására képes. 


Vegyes korcsoportokban biztosítjuk a gyermekek nevelését a szülők igényeinek megfelelően, 


és a gyermekek optimális fejlődésének figyelembevételével. Az épület világos, jól felszerelt 


csoportszobákkal, változatos domborzatú, fás, nagy udvarral, megfelelő alapfelszereltséggel 


és tornaszobával is rendelkezik. A gyermekösszetételét tekintve az óvodába járó gyermekek 


főleg nagycsaládból érkeznek. Perifériára szorult emberek élnek nagyon nehéz körülmények 


között. A gyermekek nagy része speciális bánásmódot igényel, elsősorban magatartásbeli 


problémák miatt. Ez a kettősség megköveteli az óvoda dolgozóitól, hogy minél jobban 


ismerjék meg a családokat, nyerjék el bizalmukat, mert csak együttes munkával tudunk 


eredményeket elérni. Vannak olyan gyermekek, akiknek az óvoda által szervezett programok 


adják az első találkozást a bábszínházzal, állatkerttel, de még a meséskönyvvel, társasjátékkal 


is. Elmondható, hogy az óvodába kerülő gyermekek eltérő érzelmi, szociális és értelmi 


háttérrel rendelkeznek. Az óvoda biztosítja minden gyermek számára a nevelésközpontúságot, 
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az esélyegyenlőséget, az empatikus magatartást, a segítségnyújtást. Ebben a nevelési évben 


került kialakításra fejlesztő szoba, ahová hetente érkeznek az adott napokon fejlesztő 


pedagógusok, akik munkájukkal segítik a gyermekek felzárkóztatását.  


A megélhetési nehézségek ellenére a gyermekekre az ápoltság, gondozottság jellemző. A 


szociokulturális hátrány leküzdésében a helyi önkormányzat szükséglakásokkal, segélyekkel 


és különböző támogatásokkal próbál segíteni a rászorultakon. Sajnos a gyermekek 


viselkedését befolyásoló szülői háttér miatt növekszik az eltérő képességű, és egyéni 


bánásmódot igénylő gyermekek aránya. 


 


Szivárvány Óvoda Katica    
csoport 


Napsugár    
csoport 


Mókus 
csoport 


Korcsoport Vegyes Vegyes Vegyes 


Létszám 19 16 17 


SNI gyermekek száma - - 2 


 


 


 


Lurkó Bölcsőde 


Az intézmény adaptált épület, irodaházból alakították át. 1981-ben adták át az épületet, mint 


önálló 40 férőhelyes bölcsődét, majd 1995-ben az óvoda szervezeti keretébe integrálták. Két 


bölcsődei csoport működött az épületben 24 férőhellyel. A növekvő gyermeklétszám miatt 


2010-ben 40 férőhelyre bővítette a bölcsőde férőhelyeinek számát a fenntartó, amely jelenleg 


is 40 férőhelyet biztosít a három csoportban. 







13 


 


 Az épület utcafrontra néző két csoportszobája közös átadóhelyiséggel és közös mosdóval 


rendelkezik. Ezen csoportokhoz gumitéglával borított fedett terasz van kialakítva a rendszeres 


levegőzés biztosítása érdekében, az időjárásra való tekintettel. Az udvarra néző harmadik 


csoportnak saját mosdója és átadója van, saját fedett terasszal. Az udvar tágas és kettő 


udvarrész van elkülönítve korosztályi csoportoknak megfelelően, kettő év alatti, és kettő évet 


betöltött gyermekeknek. A bölcsőde játékfelszereltsége folyamatos fejlesztésre szorul. 


Bölcsődénk nyitott a kisgyermekes családok számára. Törekvésünk, hogy minden kisgyermek 


és felnőtt jól, és otthonosan érezze magát bölcsődénkben. 


Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyugodt, biztonságot nyújtó nevelői légkörben, a 


játékon keresztül, a játékba integrált tanulással gazdagodjanak értelmileg, érzelmileg és 


szociálisan. A játék, mint legfontosabb tevékenység határozza meg arculatunkat, melyben 


figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat és az egyéni képességeket is. 


A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú 


gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését- gondozását végző intézmény. 


Lurkó Bölcsőde 
Katica    


csoport 


Pillangó  


csoport 


Napocska 


csoport 


Korcsoport Vegyes Vegyes Vegyes 


Létszám 14 12 14 


SNI gyermekek száma - - - 
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3.1.1. Az Alapszolgáltatásban résztvevők száma 2016/2017. 


A Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézménye biztosítja az alapellátást az óvoda és a 


bölcsőde részére. Anyagi térítés ellenében az Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztését. 


Az idei tanévben kínálták fel lehetőségként a 6 alkalmas kiegészítő fejlesztő felkészítést a 


nagycsoportosok fejlesztésére, a szakszolgálat szakemberei az óvoda és bölcsőde nagy 


segítségére.  


 


Tündérkert Óvoda 


Fejlesztés tartalma Létszám 


Logopédia 17 


Utazó gyógypedagógus - SNI 4 


Nevelési tanácsadó 20 


6 alkalmas kiegészítő foglalkozás 


nagycsoportosoknak 
27 


 


Mesevarázs Óvoda 


Fejlesztés tartalma Létszám 


Logopédia 17 


Utazó gyógypedagógus - SNI 3 


Nevelési tanácsadó 24 


6 alkalmas kiegészítő foglalkozás 


nagycsoportosoknak 
33 
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Szivárvány Óvoda 


Fejlesztés tartalma Létszám 


Logopédia 11 


Utazó gyógypedagógus - SNI 2 


Nevelési tanácsadó 17 


6 alkalmas kiegészítő foglalkozás 


nagycsoportosoknak 
15 


 


Lurkó Bölcsőde 


Fejlesztés tartalma Létszám 


Logopédia - 


Utazó gyógypedagógus - SNI - 


Nevelési tanácsadó 7 


6 alkalmas kiegészítő foglalkozás 


nagycsoportosoknak 
- 


 


 


3.1.2. Gyermekvédelmi adatok 


Az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a nevelést, oktatást és az étkeztetést. 


Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 


megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal és a 


gyámhivatallal, illetve szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul. Célunk a 


gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogaiknak érvényesítése. 


Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása, az eltérő szociokulturális 


környezetből érkező gyermekek számára. 
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Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 


- Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, bölcsődébe 


kerülését. 


- A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 


szükséges, szakember segítségét kérni. 


- Rendszeres óvodalátogatást, bölcsődelátogatást figyelemmel kísérni. 


- Szükség esetén családlátogatásokat végezni. 


- A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 


támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni. 


- Az intézményvezető együttműködik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 


Központtal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 


személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, a gyermekvédelemmel kapcsolatos 


jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a feladat-ellátási hely vezetők és a  


gyermekvédelmi felelős és a tudomására hozza. 


- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetmegbeszélésein való részvétel. 


(az Intézményvezető, feladat-ellátási hely vezetők, gyermekvédelmi felelősök). 


- Kölcsönös informálás az intézmények között. 


- Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai, 


bölcsődei intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az 


illetékes szervekkel, a gyámhatósággal. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől 


(Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, védőnő, orvos, jegyző) akik 


illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 


- Az intézményi faliújságon kifüggesztésre kerül a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 


elérhetősége. A Nevelési év elején tartandó szülői értekezleten a feladat-ellátási hely 


vezetők tájékoztatják a szülőket az intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 
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Tündérkert Óvoda 


Gyermekvédelmi adatok Létszám 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% 9 


3 és több gyermek alanyi 50% 21 


Tartós beteg 50% 2 


Veszélyeztetett 4 


Hátrányos helyzetű 3 


Halmozottan hátrányos helyzetű - 


Diétás étkeztetés 1 


 


Mesevarázs Óvoda 


Gyermekvédelmi adatok Létszám 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% 7 


3 és több gyermek alanyi 50% 16 


Tartós beteg 50% 2 


Veszélyeztetett - 


Hátrányos helyzetű 2 


Halmozottan hátrányos helyzetű 1 


Diétás étkeztetés 1 
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Szivárvány Óvoda 


Gyermekvédelmi adatok Létszám 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% 25 


3 és több gyermek alanyi 50% 3 


Tartós beteg 50% 1 


Veszélyeztetett - 


Hátrányos helyzetű 12 


Halmozottan hátrányos helyzetű 4 


Diétás étkeztetés - 


 


Lurkó Bölcsőde 


Gyermekvédelmi adatok Létszám 


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100% 2 


3 és több gyermek alanyi 50% 2 


Tartós beteg 50% 1 


Veszélyeztetett - 


Hátrányos helyzetű 1 


Halmozottan hátrányos helyzetű - 


Diétás étkeztetés - 


 


3.1.3. Szakmai munkaközösségek munkái 


A nevelőtestület pedagógusai szakmai munkaközösségeket hoztak létre. A munkaközösség 


szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben folyó 


nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az intézményben három 


munkaközösség működik az óvodát illetően: 


Vizuális munkaközösség (Tündérkert Óvoda) 


Környezeti munkaközösség (Mesevarázs Óvoda) 


Báb-és dramatikus munkaközösség (Szivárvány Óvoda) 
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A szakmai munkaközösség az intézmény éves célkitűzéseit figyelembe véve meghatározza 


működési rendjét és elkészíti munkatervét. Az egyes feladat-ellátási helyek közös 


együttműködése akkor hatékony, ha egy-egy munkaközösség mindhárom telephelyről toboroz 


tagokat. 


 


3.1.4. Az Intézmény külső kapcsolatrendszere 


Az intézményt a külső intézményekkel, szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban az 


intézményvezető és a feladat-ellátási hely vezetők képviselik. Az éves munkatervben 


rögzítettek alapján az óvodai feladat-ellátási helyek és a bölcsőde kapcsolatot tart a különböző 


társintézményekkel.  


Fenntartó és az intézmény kapcsolata 


Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás 


szükség szerint, illetve havi rendszerességgel. Bizottsági- és testületi üléseken, illetve közös 


pályázatokban való részvétel. Saját rendezvényeken való kölcsönös részvétel. 


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az intézmény 


kapcsolata 


Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, közös rendezvények. 


Az óvoda-iskola átmenetet elősegítő „Hidacska” munkacsoport megbeszélései, illetve a tanító 


nénik látogatásai óvodáinkban. 


Regionális Módszertani Bölcsőde (Szeged) – szakmai látogatások 


Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde (Békéscsaba) – szakmai látogatások 


Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata 


A gyermekek szűrővizsgálata és fejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos 


kapcsolattartás. 


Iskola érettség megállapítása a gyógypedagógusok által végzett képesség szűrés alapján a 


nagycsoportos óvodások köréből (óvodapedagógus javaslata alapján). 


Logopédiai szűrések minden év május hónaptól a középsőcsoportos gyermekek körében, 


fejlesztések a kiszűrt gyermekeknél. 
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Család - és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ és az intézmény kapcsolata 


Az intézmény gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti 


szolgálattal, amelyről az intézményvezetőknek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást 


vezetői szinten az intézményvezető gyakorolja. 


Művelődési Központ, Könyvtár és az intézmény kapcsolata 


Színházi előadások, alkotó délelőttök, ünnepekhez kapcsolódó látogatások, gyermek mozi. 


Gyermekorvos, védőnők és az intézmény kapcsolata 


A bölcsőde gyermekorvosa havi rendszerességgel meglátogatja a bölcsődés korú 


gyermekeket. A védőnők szükség szerint, illetve jelzések alkalmával látogatják meg az 


intézményeket. 


Egyházak és óvoda kapcsolata 


Az egyházak megkeresésére, hitéletre nevelő tevékenységek megszervezésének elősegítése. 


Az egyházak képviselőivel az óvoda feladat-ellátási hely vezetője tartja a kapcsolatot. 
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3.2 Humán erőforrás 


3.2.1 Személyi feltételrendszer, engedélyezett létszám, képzettségi mutatók 


 


Tündérkert óvoda 


 


A törvényi előírásoknak megfelelően a személyi feltételek részben biztosítottak voltak az 


elmúlt években. Tíz csoportban kettő fő szakképzett óvodapedagógus, kettő csoportban pedig 


1-1 fő óvodapedagógus és 1-1 fő pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyerekekkel, közvetlen 


segítőik a szakképzett dajkák, és intézményi szinten három csoportonként egy fő pedagógiai 


asszisztens segíti a csoportok munkáját. A gyermekek fejlesztését a helyi pedagógiai 


szakszolgálat szakemberei végzik. 


 


Intézményvezető 1 


Óvodapedagógus 10 


Nevelő oktató munkát 
közvetlenül segítők 


dajka 5 


pedagógiai asszisztens 1 


Óvodatitkár 1 


 


Mesevarázs óvoda 


Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen 


segítőik szakképzett dajkák. Az intézményben 1 pedagógiai asszisztens segíti a csoportok 


munkáját.  


Szükség és igény szerint külső szakemberek segítik a gyermekek fejlesztését. 


Óvodapedagógus 
  7 


Abszolatórium 1 


Nevelő oktató munkát 
közvetlenül segítők 


dajka 4 


pedagógiai asszisztens 1 
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Szivárvány óvoda  


 


A feladat-ellátási helyen mindhárom csoportban két-két fő szakképzett óvodapedagógus 


foglalkozik a gyermekekkel. Segítőik a szakképzett dajkák, illetve két fő pedagógiai 


asszisztens, akik napi váltásban segítik a csoportok munkáját. 


 


Óvodapedagógus 6 


Nevelő oktató munkát 
közvetlenül segítők 


dajka 3 


pedagógiai asszisztens 2 


 


Lurkó bölcsőde 


Mindhárom csoportban 2-2 főszakképzett kisgyermek nevelő végzi a gyermekek gondozását, 


nevelését. 


Kisgyermek szakgondozó 1 


Kisgyermek nevelő- gondozó 5 


Bölcsődei dajka 2 


 


A nevelőtestület és a nevelési munkát közvetlenül segítők képzettségi mutatói: 


 


Személyi feltételrendszer, szakmai háttér  


 


Az óvoda eddigi vezetési struktúrája és felelősi rendszere véleményem szerint a továbbiakban 


is biztosítja az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működését. Az elmúlt öt éves 


intézményvezetői munkám ideje alatt intézményünkben a nevelőtestület, és a technikai 


dolgozók összetétele kismértékben szinte minden évben változott. Fluktuáció mértéke enyhén 


érzékelhető volt, nem csak nyugdíjba vonulás miatt mentek el az intézményből, hanem 


elköltözés miatt, illetve egy esetben azonnali felmentés történt. Munkatársaim toleránsak, 


empatikusak, mindenki más-más egyéniség, különböző tulajdonságokkal, de közel hasonló 


értékrenddel. Az óvoda személyi ellátottsága a törvényben előírtnak részben felel meg. 
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Dolgozói létszám: 50 fő + 13 fő kisegítő. 24 fő óvodapedagógus, 12 fő sszakképzett dajka, 5 


fő pedagógiai asszisztens, 1 fő kisgyermek szakgondozó, 5 fő kisgyermek nevelő-gondozó, 2 


fő bölcsődei dajka, 1 fő óvodatitkár, 13 fő egyéb kisegítő. 


Tündérkert óvoda: 


Főiskolai végzettséggel rendelkezik 11 


Szakvizsgával rendelkezik 2 


Minősített óvodapedagógus 1 


Minősítésre jelentkezett - 


Gyakornok - 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







24 


 


Mesevarázs óvoda: 


Főiskolai végzettséggel rendelkezik 7 


Szakvizsgával rendelkezik 2 


Minősített óvodapedagógus 3 


Minősítésre jelentkezett 1 


Gyakornok - 


 


 


 


Szivárvány óvoda: 


Főiskolai végzettséggel rendelkezik 6 


Szakvizsgával rendelkezik - 


Minősített óvodapedagógus - 


Minősítésre jelentkezett 3 


Gyakornok 3 
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3.3 Tárgyi feltételek, technikai eszközellátottság az intézményben 


Óvodánk a 20/2012 EMMI rendeletben meghatározott kötelező eszköz- és felszerelés 


jegyzékben leírtakkal rendelkezik. A felszerelések a használat során cserére szorulnak, melyre 


lehetőséget ad a fenntartó által biztosított költségvetési keret, mely tartalmazza a 15 csoport 


évkezdésének zökkenőmentes indulását. Az óvodai alapítványok által befolyt pénzösszegek 


hozzájárulnak gyermekeink környezetének fejlesztéséhez, a programok szervezéséhez, melyet 


ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi támogatónknak. A meglévő tárgyi feltételek a 


gyermekek ellátásához, neveléséhez, a változatos játéktevékenységekhez és mozgásigényük 


kielégítéséhez sokrétű lehetőséget biztosítanak.  


Az eszközök folyamatos karbantartása, cseréje elengedhetetlen a gyermekek testi épsége, a 


korszerű pedagógiai nevelés és a minőségi fejlesztés érdekében.  


Tervezzük: játékeszközök, fejlesztő játékok lehetőség szerinti vásárlását, szakmai, pedagógiai 


eszközök beszerzését. 


 


Kiemelt figyelmet fordítunk: 


• a létrehozott értékek megőrzésére, védelmére, 


• a takarékos működtetésre, 


• a dolgozók konkrét felelősségének meghatározására (munkaköri leírás), 


• pályázatok készítésére, 


• szponzori, szülői támogatások elnyerésére. 
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 Technikai eszköz ellátottság 


- Az óvoda és a bölcsőde technikai eszközökkel jól felszerelt 


- Az intézmény rendelkezik: 


Informatikai eszközökkel: számítógépekkel, monitorokkal, projektorral, nyomtatókkal, 


laptopokkal. 


A 12 óvodai csoport mindegyike önálló laptoppal rendelkezik. 


Elérhetőség: 4 telefonvonal és minden tagintézmény önálló interneteléréssel rendelkezik. 


Adatrögzítés: számítógépek, másolók, nyomtatók. 


Egyéb berendezések: Tv, projektor, vetítővászon, CD lejátszók, interaktív tábla. 


 


3.3.2 Felújítási munkálatok 


Az elmúlt évben elvégzett felújítások:  


A Tündérkert óvodában a csoportszobák ki lettek festve, valamennyi parketta fel lett csiszolva 


és le lett lakkozva. A földszinti csoportszobák bejárati ajtajai kicserélésre kerültek. A 


tisztasági meszelés az óvoda többi helyiségeiben is megtörtént. A fenntartó segítségével 


udvarunk hintája alatti gumiburkolat megvételre, és elhelyezésre került. 


Mesevarázs óvodában az előző években a parketták csiszolására és lakkozására, illetve egy új 


mosdóhelyiség kialakítására került sor. A tavalyi évben a szükséges tisztasági meszelés 


megtörtént. 


A Szivárvány óvodában új fejlesztőszoba került kialakításra. A tisztasági meszelések és az 


épület állagmegóvása megtörtént. Az óvoda területének körbekerítésére új biztonságos 


kerítést építtettünk. 


A Lurkó bölcsődének a tisztasági meszelése is megtörtént. A szükséges elektronikai eszközök 


megvételre kerültek. Az épület alsó szárnyának felújítása pályázati keretből, illetve fenntartói 


segítséggel az idei nevelési évben fog megtörténni. 
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4. Vezetői program 


4.1. Vezetői elképzeléseim  


A vezetői elképzeléseim megfogalmazásakor nagy előnyt jelentett számomra az alkalmazotti 


közösségünk, a szülői- és gyermekközösség ismerete és az óvoda alapos helyismerete. A 


közösség hamar befogadott, elfogadott vezetőként is. Sokat tanultam kolléganőimtől, amiért 


végtelenül hálás vagyok. Megismertem a pedagógusi pálya minden örömét és buktatóját is az 


elmúlt másfél évtized alatt. Szívemen viselem a gyermekek sorsát, a családokkal jó és 


együttműködő a kapcsolatom, kollégáim, munkatársaim kikérik véleményemet. Úgy érzem, 


most én is adhatok annak a szűkebb-tágabb közösségnek egy közös célt, biztonságot, aki 


„felnevelt, megtanított” és kibontakozni hagyott engem, hogy hasznosat alkothassak velük. 


Jól lerakott, masszív alapokra építhettük az elmúlt öt évet az alkalmazotti és szülői 


közösséggel új célokat, feladatokat találva. 


A vezetői programom elkészítésénél figyelembe vettem mindazokat a törvényi 


rendelkezéseket, amelyek az óvoda működését szabályozzák. Az elkövetkezendő öt évre is 


vezetői célom, hogy a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsődében jogszerű, és szakszerű 


működés biztosítása mellett, a fenntartóval való kölcsönös együttműködésben, a partneri 


igényekre figyelve valósítsuk meg céljainkat, építve a fejlesztési és a bennünk rejlő 


lehetőségekre. Olyan célokat és feladatokat kívánok meghatározni, amelyek lehetővé teszik 


pedagógiai munkánk töretlen folytatását, a folyamatos szakmai fejlődést, a demokratikus 


vezetői módszerek alkalmazását. Kiemelt célom a szeretetteljes elfogadó légkör kialakítása, a 


gyermeki jogok tiszteletben tartása, harmonikus, biztonságos körülmények teremtése. 


Munkámban alapvetőnek tartom a bizalom, a biztonság és a szeretet érzésének erősítését, 


építek az óvodapedagógusok tudására, hiszen fontos a jó munkahelyi klíma és az 


elégedettség.  


Az óvodában a demokratikus vezetői felfogás érvényesül, egyszemélyi vezetői felelősséggel. 


A színvonalas minőségi munka elérése céljából fontosnak tartom az egymást segítő, jól 


összehangolt munkavégzést a közös célért, a gyermekekért.  


Az eddigi vezetői tapasztalataim alapján kiemelt figyelmet fordítok az elkövetkezendő öt 


évben is: 


- a fejlődésközpontú értékrend 


- szakmai tudás 


- folyamatos önképzés 
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- megfelelő önértékelés 


- pozitív szemlélet 


- együttműködés a feladat-ellátási helyek dolgozóival, a fenntartóval.  


Feladatomnak tekintem a jogszabályokkal kapcsolatos naprakész tájékozottság növelését, 


törvények, rendeletek, szabályzatok maradéktalan betartását.  


A helyi nevelési program felülvizsgálatánál a megvalósításához szükséges személyi feltételek 


optimális biztosítását mindhárom óvodában, és bölcsődében. 


- Demokratikus vezetői magatartással, humánus légkör megtartása 


- Csapatszellem erősítése 


- Segítő szándékú szakmai ellenőrzések megvalósítása 


- Fontosnak tartom az egyenletes munkamegosztás feltételeinek megteremtését 


- Ismerjük meg egymás munkáját, szakmai értékeit, hivatástudatot a szakmai 


munkaközösségek munkáján keresztül 


- Folyamatos információ áramlás elősegítése feladat-ellátási helyeink között 


A továbbképzési kötelezettség teljesítésével szemben támasztott elvárások részben 


kialakulóban vannak, hiszen a kollegák beiskolázása megtörtént, az első évet sikeresen zárta 


két fő óvodapedagógus, aki gyógypedagógiai végzettségű óvodapedagógus lesz, és ez által 


bevonásra kerülnek az SNI gyermekek fejlesztési munkájába. 


- Tehetséggondozás, felzárkóztatás-fejlesztés, területen innovatív módszerek elsajátítására 


való ösztönzés, továbbképzéseken való részvétel elősegítése, előnyben részesítve a 


szakvizsgát adó beiskolázást ( az idei évben megtörtént a jelentkezés is) 


     -  Továbbképzések szervezése a pedagógusok mentális képességeit figyelembe véve 


 


2012. január 1. óta vezetem a Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsödét, kinevezett 


intézményvezetőként. Az eltelt öt évet pozitívan értékelem, sok sikert és kevés kudarcot tudva 


a hátam mögött, melyek építő jelleggel hatottak és hatnak munkámra a jövőt illetően is. A 


sikerek, az elért eredmények tovább sarkallnak vezetői pályázatom beadására. 


Óvodapedagógusként és vezetőként is legfőbb érték számomra a gyermek. Az óvodai életünk 


megszervezésében továbbra is legtöbb időt a játéknak, a mozgásnak, a cselekvési vágy 


kielégítésének, az ösztönös, természetes kíváncsiságból adódó megismerésnek szentelünk. 


A pedagógus hivatás gyakorlása során kellő elhivatottsággal, etikus magatartással, egy olyan 


gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodunk, amelyben alkalmazkodva a 


körülöttünk végbement változásokhoz, együtt, csapatként veszünk részt a célok 
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megfogalmazásában és megvalósításában. A gyermeket szerető, tisztelő, elfogadó, gyermek- 


centrikus légkörben, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, harmonikus, biztonságos 


körülményeket teremtve kívánom továbbra is vezetni az intézményt. 


Úgy gondolom, rendelkezem olyan szakmai felkészültséggel, hogy vezetői programomat 


sikerrel megvalósíthassam. Szerencsére olyan munkatársakkal dolgozhatom együtt, akik 


hasonlóan gondolkodnak, szeretik a munkájukat, és szakmai hozzáértésük biztosítéka a 


színvonalas nevelőmunkának. Célom, hogy az új dolgozók is a közösségbe beilleszkedve, 


magas szintű szakmai munkájukkal az óvodánk jó hírnevét megőrizzék.  


Az óvodapedagógusokat és vezetői kollégáimat továbbra is be kívánom vonni a döntés-


előkészítés és a döntéshozatal folyamatába. „Egy mindenkiért, mindenki egyért.” 


Vezetői munkám kiemelt céljai 


 A hatályos törvények, rendeletek betartásával az óvoda törvényes működésének 


biztosítása, a biztonságos óvoda megteremtése, a gyermeki-, szülői-, alkalmazotti 


jogok érvényesítése az egyik legfőbb törekvésem. 


 Az önértékelési kézikönyvben megfogalmazottak alapján: a tanulás és tanítás, a 


változások, önmagam, mások és az intézmény stratégiai vezetése és operatív 


irányítása. 


 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok eléréséhez való folyamatos közelítés, 


a nevelési feladatok, mint óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő feladatok 


minőségileg biztosított és fejlesztett feladatainak elvégzése. 


 Az intézményi önértékelés, a tanfelügyeleti ellenőrzés, illetve a pedagógus minősítés 


jogszabályoknak és a belső szabályzóknak megfelelő működtetése.  


 Ezeken a területeken szükséges vezetői funkciók alkalmazása.  


 A folyamatos szakmai önképzés, a hatékony, korrekt vezetői munka, a befogadó 


szemlélet erősítése a nevelőtestület munkájában. 


 Az intézmény működése érdekében a rendelkezésre álló források folyamatos 


számbavétele, illetve fejlesztése, a pályázati lehetőségek szélesebb körű 


feltérképezése, kiaknázása, a forrásbővítés érdekében. 


 


Az óvoda zavartalan működése érdekében továbbra is fontos feladatomnak tartom, hogy 


sokszínű, színvonalas nevelő munkát végezzünk. 
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A jövőben bontakozzon ki a tehetséggondozás, a hátrányok kompenzálása, az integrált óvodai 


nevelés feladatainak színvonalas ellátása, az óvoda értékrendjének továbbvitele, valamint az 


innovatív nevelési eljárások megvalósítása. 


Megtenni minden alkalmas intézkedést annak érdekében, hogy a közösségi szabályok 


kialakítása, a közösségben elvárható viselkedési normák és a gyermeki méltóság 


összeegyeztethető legyen. Óvodánk képes legyen értékeit, eredményeit hosszútávon 


megtartatni, ugyanakkor kínáljon megoldást a problémák kezelésére. Támogatni kell az 


egészséges életmód kialakítása érdekében az egészségfejlesztő programokat, a mindennapi 


testedzést, a vízhez szokatás lehetőségét, mely a közeli városban - remélhetőleg helyben is -


megoldható lesz. 


Kiemelten kezelni a környezeti neveléssel járó feladatok végrehajtását, elősegítve ezzel a 


környezettudatos szemléletformálást, a végleges „Zöld Óvoda” cím elnyerését. 


Folyamatos figyelmet kell fordítanunk óvodaudvarunk felújítására, az előírásoknak megfelelő 


játékeszközök folyamatos karbantartására, javítására, új eszközök beszerzésére. A 


partnerközpontú, versenyképes működés érdekében az óvoda kiemelten kezelje a minőségen 


alapuló szemléletet és a folyamatos, hatékony együttműködés fenntartását. 


2018-ban megszervezésre kerül intézményünkben a nyugdíjas találkozó, ami már 


hagyománnyá vált vezetésem alatt az óvodánkban.  


 


4.1.2 Működési feltételek, gazdálkodási célok, feladatok 


Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Szeghalom Város Önkormányzat 


Képviselő-testülete által elfogadott intézményi keretösszegből önkormányzati kiegészítéssel 


biztosítjuk a fenntartónkkal, részben önálló gazdálkodást képviselve, betartva a törvényességi 


szabályokat.  


Kiemelt feladatunk a takarékos gazdálkodás folytatása annak érdekében, hogy előbbre lépjünk 


az eszközbővítés és az intézmény korszerűsítése terén az elkövetkezendő években. 


Hosszú távú feladat továbbra is a költségvetést kímélő megoldások felkutatása, a külső 


források, - szponzorok, szülői támogatások, pályázatok - megtalálása, és az alapítvány sikeres 


működtetése. 


Megfontolt beosztásra, gazdálkodásra törekszem; és ezt elvárom az intézmény valamennyi 


dolgozójától. Az óvoda állagának és eszközeinek megóvása minden kolléga felelőssége. 


Ennek érdekében kiemelten kell kezelnünk a köztulajdonával való bánásmódot. 
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Az intézmény gazdasági helyzetéről munkatársaimat tájékoztatom. A költségvetéssel 


kapcsolatos döntések előkészítésében a vezető helyettesek véleményére, javaslataira 


számítok. 


 


CÉL FELADAT MÓDSZER 
Az óvoda 
gazdaságos és 
hatékony 
működtetése. 
 


A szakmai értékek megőrzéséhez és 
továbbfejlesztéséhez az anyagi 
szükségletek biztosítása. 
 


- Költségvetés 
- Pályázatok 
- Külső támogatók 
- Szülői segítség 
- Alapítvány 


 
A kötelező 
eszköznormára 
fordítható összeg 
célszerű 
felhasználása. 
 


Szakmai eszközök, játékok, 
tornafelszerelések 
bővítése. 
Udvari játékok, eszközök bővítése, 
felülvizsgálata, javítása, cseréje. 
Épület és a berendezési tárgyak 
karbantartása, elektromos hálózat 
(Tündérkert Óvoda) korszerűsítése. 
 


- Fenntartói 
            támogatás 


- Költségvetés 
- Pályázatok 
- Alapítvány 


 


A dologi 
költségvetés részeként 
közüzemi díjak 
csökkentése, 
átgondolt tervezése 
 


Fontossági sorrend felállítása. 
Az intézményre lebontott összeg pontos 
felhasználása. Napkollektor felszerelése 
fűtés és meleg vízellátás (Szivárvány 
Óvoda, Lurkó Bölcsőde) 
 


- Pályázat 
Fenntartói 


             támogatás 
- Költségvetés 


 


 
Pályázati 
lehetőségek 
maximális 
kihasználása. 
 


Pályázatfigyelés rendszerének 
folyamatos működtetése. 
 


- Információ átadás 
- Gyűjtőmunka 
- Pályázatírás 


 


Alapítvány 
működtetése. 
 


Tárgyi eszközök bővítése (játék, könyv, 
sportszer, öltözőszekrények teljes 
cseréje). 
 


 


 


Az épületek közötti költségvetés megosztásánál továbbra is a gyermeklétszám, 


feladatfinanszírozás szerinti elosztási elvet tartom célszerűnek.  


Az elkövetkezendő évekre szóló fejlesztési és felújítási terveimet az határozza meg, hogy 


hogyan alakul az épületek állagmegőrzésének érdekében végzett munkálatok sorrendje. 


Folyamatos, átgondolt felújításra, karbantartásra a jövőben is szükség lesz. 
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Pedagógiai Program által kitűzött fő területek, célok és feladatok, a fejlesztések tekintetében 


prioritást élveznek:  


- Az eltérő képességű, és egyéni bánásmódot igénylő gyermekek eszközei, és fejlesztő 


játékok.  


- Egészséges életmódra nevelés, a mindennapos fejlesztő mozgás eszközeinek további 


bővítése.  


 


4.1.3. Szolgáltatások 


 A szolgáltatások igénybevételénél figyelembe veszem, hogy csak a lehető legkisebb mértékben 


csökkentse a gyermekek szabad játékra szánt idejét.  


Délelőtti elfoglaltságok:  


Alapellátásban szervezett logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozások, felzárkóztatás és 


tehetséggondozás, református hitoktatás, angol nyelvvel való ismerkedés óvodásoknak szülői 


igény szerint.  


 Délutáni tevékenységek:  


 Mozgásos tevékenységek társastánc, néptánc – külső szakemberek bevonásával.  


 


4.1.4 Humán erőforrás feltételeinek biztosítása 


Az óvoda közössége sokszínű egyénekből formálódó együttes, vallom, hogy mindenkitől 


lehet valamit tanulni. 


Legfontosabb vezetői feladatomnak tartom mind a négy épületben a nyugodt, 


kiegyensúlyozott, gyermekközpontú, a minőségi szakmai munkát elősegítő légkör 


fenntartását, megerősítését. Nem egyszerű dolog harmonikus egésszé formálni egy 


közösséget, de mindenképpen szükséges és elengedhetetlen a nevelés érdekében. 


Az intézményvezető egyik leghangsúlyosabb feladata, hogy olyan munkakörülményeket 


teremtsen, amelyek biztosítják az alkalmazotti kör számára az elvárható, színvonalas, pontos 


munkavégzést. A tárgyi feltételeken túl a közösségépítés, a széleskörű információáramlás 


biztosítása, a pontos, jól szervezett munkarend, a feladatkörök határozott megfogalmazása, és 


tudatosítása alapvető. 


Ahhoz, hogy folyamatosan jó teljesítményre legyünk képesek, nem elég szeretni hivatásunkat, 


jól kell érezni magunkat a munkahelyünkön, hiszen kreativitásunk, alkotókedvünk ez által 
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bontakozik ki. Vezetői munkám során fontos feladatomnak tartom az eredményes alkotó 


munka megteremtéséhez a nyitott, őszinte légkört. 


 


CÉL FELADAT MÓDSZER 
Az óvodai dolgozók kiválasztása. 
 


A humánerőforrás 
minőségi szintű 
biztosítása. 
Nyugdíjba vonuló 
dolgozók megfelelő 
utánpótlása. 
 


A jelentkező 
óvodapedagógusok 
szakmai munkájának 
megtekintése. 
 


A minősítési, tanfelügyeleti 
rendszer további ismerete, a BECS 
ismerete. 
 


Egyéni portfólió 
készítésében való 
segítségnyújtás. 
Minősítés, tanfelügyelet 
feltételeinek 
megteremtése.  
Az önértékelés 
folyamatának 
előkészítése és 
folyamatos nyomon 
követése. 
 


Továbbképzések. 
Szaktanácsadói szolgálat 
igénybevétele. 
Team munka. 
 


Szakképzett óvodapedagógusok 
alkalmazása a meglévő 
közalkalmazotti állomány 
megerősítése a nyugdíjba vonulók 
után. 
 


Önképzés igényének 
erősítése. Munkamorál 
erősítése. 
Egymás közötti 
kommunikáció 
fejlesztése. 
 


Részvétel 
akkreditált 
képzéseken. 
Csapatépítő 
programok 
szervezése. 
Új szakkönyvek 
beszerzése. 


A továbbképzési terv megalapozott 
előkészítése az SNI gyermekekre 
építve. 
 


A POK által szervezett 
képzéseken való 
részvétel. 
 


Igényfelmérés.  
Beiskolázás. 
 


 


Természetesen nem csak a pedagógusok, hanem az alkalmazotti közösség továbbfejlődését, 


képzését is támogatni kívánom. 


A továbbképzések anyagi támogatásában nagy szerepet kell kapnia a pályázati lehetőségek 


felkutatásának és kiaknázásának. 


A szakmai továbbképzéseknél általam javasolt fő szempontok: 


 szakirányú továbbképzések és szakvizsgák 


 a nevelési program fő területéhez kapcsolódó továbbképzések 
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 a feladat-ellátási helyeken működő munkaközösségek lehetőségeinek 


továbbfejlesztése 


Angol nyelv, alapvető informatikai ismeretek, gyógypedagógia- egyéb szakvizsga értékű 


képzések, tehetséggondozás, „zöld programok”, mentálhigiénés ismeretek, dajkaképző a 


bölcsődei dajkák vonatkozásában. 


Elengedhetetlen azoknak a szakmai megbeszéléseknek a működtetése, ahol az újonnan 


tanultakat átadhatják egymásnak a kollégák. 


Szükségesnek tartom a helyi hospitáló rendszer bevezetését, a három feladat-ellátási helyen 


dolgozó kollégák között is, hogy egymástól is tanulhassanak. 


A kialakult közösségi hagyományokat a jövőben is ápolni szeretném. 


A testület szakmai és közösségért végzett munkájának elismerését fontosnak tartom. 


Elsődleges szempontnak tartom a munka színvonalát, a közösségért vállalt és végzett 


feladatokat, és az adott nevelési évre a jogszabályi elvárásokat.  


Döntéseim előkészítésében építek az óvodai közösség véleményére. A jövőben is igyekszem 


kollégáim ötleteit figyelembe venni, s a felkínált alternatívák mérlegelése után meghozni 


döntéseimet. 


 


4.1.5.  Szervezeti kultúra, szakmai szervezetfejlesztés 


A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet által elfogadott, közösen értelmezett értékek, 


meggyőződések rendszere. Fejlettségét jól működő, stabil szervezet határozza meg, amely 


képes az önmegújításra, ahol tisztázottak a célok, stabil a szervezeti struktúra, megfelelő az 


információáramlás, magas szintű az együttműködés. A döntések ideális szinten kerülnek 


meghozatalra. Fontos cél a konfliktusok feltárása, megoldása. Mivel az óvoda dolgozói a nap 


nagy részét együtt töltik, kommunikálnak, alkalmazkodnak egymáshoz, a gyerekekhez, az 


írott és íratlan szabályokhoz, ezért a konfliktusok feloldása akkor és ott oldható meg.  


A szervezeti kultúra megjelenési formái:  


 Óvodai szintű rendezvények 


 Jelentős események az intézmény életében (nyílt napok, programok, közös 


ünneplések) 


 Jelképek, emblémák, szimbólumok (épületen, csoportszobákban, öltözőkben, 


dokumentumokon).  
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 Írott és íratlan szabályok. 


 Az alkalmazotti közösség javasolhat, véleményezhet, és döntést is hozhat, mely jogok az 


SZMSZ-ben vannak megfogalmazva a Köznevelési Törvény alapján. A munkatársakat 


továbbra is motiválttá kívánom tenni, hogy kialakítsák saját fejlődési szükségleteiket, hiszen 


az új kihívásoknak megfelelni csak olyan pedagógus tud, akinek tudása alapos, ismeretei 


naprakészek, állandóan fejlődni kész és képes. Mindenki lehetőséget kap szakmai fejlődésre, 


továbbképzésre.  


A nevelési év kezdetén rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk a munkaterv elkészítésére, 


melynek során az alábbi alapelveknek kell érvényesülnie: 


 Fogalmazódjanak meg intézményi, feladat-ellátás helyi, és alkalmazotti szinten illetőleg 


a csoportok szintjén is a célok és feladatok, határidők, végrehajtási struktúrák. 


További céljaim: 


 Az óvoda működését szabályozó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ és 


mellékletei, Házirend) folyamatos felülvizsgálata. 


 Az önértékelési kézikönyv megismerése és alapos ismerete. 


 A célok elérését támogató kiemelt feladataink: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 


köznevelésről és végrehajtási rendeletei minél szélesebb körű, és alapos megismerése. 


 Az intézmény vezetősége véleményező és javaslattevő joggal rendelkezzen. 


A vezetőség tagjai: 


 intézményvezető 


 feladat-ellátási hely vezetők 


 önértékelési csoport vezető 


 szakmai munkaközösség vezetők 


 közalkalmazotti tanács vezető 


 







36 


 


Az óvodavezetés: 


 elkötelezett a Köznevelési törvény és a fenntartó elvárásainak 


 elkötelezett a helyi Pedagógiai Program cél- és feladatrendszerében megfogalmazott 


értékrend és elvárások megvalósításában, 


 elkötelezett a partnerközpontú működés kiépítésében, személyes példájukkal, szakmai 


tudásukkal, humán magatartásukkal az óvoda értékrendjének és elvárásainak 


megvalósításában, 


 meghallgatják a dolgozók szakmai és magánjellegű problémáit, 


 a célok kitűzésekor figyelembe veszik az óvoda tárgyi és humán erőforrásait, 


 gyermekközpontú szemléletmódjuk példamutató, 


 partnereink igényeinek felmérése rendszeres, az igényfelmérés felhasználása tudatos, 


 különböző képzésekben való aktív részvételükkel, a nevelőmunka, az intézményi 


működés eredményességét, hatékonyságát biztosítják. 


A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között havi rendszerességgel az éves munkatervben 


megfogalmazottak alapján folyamatos. Az intézkedésekről, a szerzett információkról 


kölcsönösen tájékoztatják egymást. A feladatellátási-hely vezetők, a pedagógusok, valamint a 


technikai dolgozók részére tartanak szervezéssel összefüggő értekezleteket, közvetítik az 


információkat a vezetői megbeszéléseken elhangzottakról. 


Nevelőtestület - Nevelőtestületi értekezletek 


Elsődleges célja: teljes körű nevelőtestületi értekezletek szervezésére a magas pedagógus 


létszám, illetve az intézmény folyamatos működésének biztosítása miatt csak a törvény által 


engedélyezett nevelés nélküli munkanapokon kerülhet sor, vagy az óvoda zárását követő 


időszakban. 


Intézményi szinten öt munkacsoportot kívánok működtetni. 


 Önértékelési munkacsoport 


 Portfólióíró munkacsoport 
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 Környezeti munkaközösség  


 Vizuális munkaközösség  


 Báb- és dramatikus munkaközösség 


Intézményi elvárások megértése, értelmezése, szükség esetén kiegészítése, majd mindezek 


egyezetése a nevelőtestülettel, fenntartóval. Az elfogadott elvárás rendszer rögzítése 


dokumentumban, informatikai felületen. Intézményi önértékelési program kidolgozása. 


Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók (pedagógiai asszisztensek, dajkák, 


óvodatitkár, bölcsődei dajka): 


A dajkáknak meg kell teremteniük azt az egészséges, tiszta, rendezett környezetet, melyben a 


gyermekek a mindennapjaikat töltik, valamint az óvodapedagógus irányítása, útmutatása 


mellett aktívan részt kell venniük a gyermekcsoportok mindennapi életében. Ennek az 


összhangnak a megteremtéséhez szükségesnek tartom az óvodapedagógusok, pedagógiai 


asszisztensek és a dajka mindennapi kommunikációját, a feladatok megbeszélését. 


A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrálásából adódó feladatok: 


Az SNI-s gyermekek száma minden évben emelkedik, így minden óvodapedagógus feladata a 


közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóság, 


érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) óvodapedagógiai eszközökkel. Az SNI-s gyermekek 


képességeinek fejlesztése külső szakemberek segítségével valósul meg. 


4.1.6 A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde hagyományai, szokásai 
Hagyományaink: 


Mottónk: 


„Te fontos vagy nekem, számíthatsz rám, segítek neked, ha szükséged van a segítségemre” 


Az óvoda, a csoportok ünnepi hagyományai:  


 név- és születésnapok megünneplése, dallal, verssel, közösen, egész évben, 


folyamatosan 


 negyedévenként egyszer a szülőkkel közösen alkotódélután szervezése: karácsony 


előtt adventi előkészület, húsvét előtti készülődés, gyermeknap előkészítése. 
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 Benedek Elek születési évfordulójának ünneplése 


 Állatok világnapja 


       Télapó  


 Karácsony 


 Mackó hét 


 Farsang 


 Föld napja 


 Egészség hét 


 Víz világnapja 


 Költészet napja 


 Húsvét 


 Madarak, fák napja 


  Anyák napja: köszöntés, ajándékkészítés.  


 Szakmai cserelátogatások az óvoda és az iskola pedagógusai között 


       Ajándékkészítés (tanítónéniknek), Idősek Otthona lakóinak 


 Gyermeknap 


 Tanévzáró, nagycsoportosok búcsúztatása az óvodától 


 Gyermek hét – Erdei óvoda, Sportnap 
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4.1.7 Rövidtávú, középtávú, hosszú távú célok, feladatok meghatározása 


Rövid távú célok Feladatok Felelősök 


Intézményi dokumentumok 
áttanulmányozása, 


felülvizsgálata.  
 


Jogszabályváltozások 


folyamatos nyomon követése, 


konferenciákon való részvétel, 


tehetséggondozás. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodavezetői team tagjai 


Az óvodai információáramlás, 


kommunikáció erősítése. 


Rendszeres tájékozódás és 
tájékoztatás. 


A digitális kultúra 
továbbfejlesztése. 


Hatékony szakmai kapcsolatok 
működtetése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodapedagógusok 


A szakmai munka 


hatékonyságának fokozása, 


eredményeink publikálása. 


Hospitálás tagintézményi és 


intézményi szinten. Szakmai 


fórumok, bemutató 


foglalkozások szervezése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodavezetői team tagjai 


A nevelőtestület, alkalmazotti 


közösség folyamatos szakmai 


fejlesztése. 


Önképzések, továbbképzések 


szervezése. 


Tapasztalatcsere. 


Továbbképzési terv 


végrehajtása 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Az önértékelés eredményeire 


alapozott változtatások 


bevezetése. 


Nevelőtestület tájékoztatása, 


véleményezési jogkörének 


figyelembe vétele a 


megvalósítás folyamatában. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők  


BECS tagjai 


Munkaközösségek munkájának 


átértékelése, átdolgozása, és 


eredményeinek magasabb 


Munkaközösségi tagok 


összehívása. Munkaterv szerinti 


működés, véleményezés 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 
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szintű publikálása. médiában és honlapon való 


közlése. 


Munkaközösség vezetők 


A pedagógusok munkáját 


közvetlenül segítők 


teljesítményértékelése. 


Teljesítményértékelés 


kidolgozása, megvalósítása. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Pályázati lehetőségek 


kihasználása, Zöld óvoda, 


egészséges életmód. 


Pályázati lehetőségek nyomon 


követése és kihasználása. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők, 


pályázatírásért felelős 


óvodapedagógusok 


Eltérő szociokulturális háttérrel 


rendelkező gyermekek 


figyelemmel kísérése. 


A gyermekjóléti szolgálattal, 


szülőkkel való napi, illetve eseti 


szintű kapcsolattartása. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


óvodapedagógusok 


 


Középtávú célok Feladatok Felelősök 


Törvény változások beépítése 


az óvoda dokumentációjába. 


Csoportnapló vezetésének 


átértékelése Pedagógiai 


program tükrében és az 


SZMSZ felülvizsgálata 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Intézményi menedzselés 


folyamatos fejlesztése. 


Rendezvények bemutatása 


honlap felületén, fényképek 


feltöltése szülői nyilatkozat 


esetében. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodapedagógusok 


Hospitálás bevezetése, 


szakmaiság megújulása. 


Csoport látogatások 


megszervezése a kollegák 


részére, egymás munkájának 


segítése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodapedagógusok 
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Csapatépítés, kollegiális 


viszonyok rendezése, 


közösségformálás. 


Kirándulások szervezése, az 


értekezletek rendhagyó 


helyen való megrendezése, 


több kötetlen munkakörön 


kívüli program szervezése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Az új dolgozók felvételénél 


gyakorlati betekintés. 


Az óvodapedagógusi 


személyiség szakmaiságának 


elősegítése, megerősítése. 


Játékszituációkban való 


realizálódás, és a 


mindennapos testnevelés 


vezetése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Az intézmény és a szülők 


közötti humánus 


kapcsolatrendszer 


megtartása. 


Fórumok szervezése.  


A szülőkkel való 


együttműködés erősítése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodapedagógusok 


Tehetséggondozás 


megalapozása. 


Szakvizsgás továbbképzés, 


tehetségek feltérképezése az 


intézményben. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Óvodapedagógusok 


 


Hosszú távú célok Feladatok Felelősök 


Udvari játékeszközök 


bővítése. 


Mozgásos érzékelőpálya 


létrehozása, kialakítása. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Biztonságos udvari környezet 


megteremtése. 


Az óvodai udvar kerítésének 


felújítása. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Intézményünk menedzselése 


a szokások, hagyományok 


tükrében. 


A helyi Tv meghívása 


minden rendezvényre, 


honlapunkon való 


megjelenítése. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Munkaközösség vezetők 


Közösségi szolgálat Egyre több együttműködési Intézményvezető 
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együttműködésének tovább 


fejlesztése. 


megállapodás kötése a 


köznevelési intézményekkel. 


Tagintézmény vezetők 


Óvodatitkár 


 


Vízhez szoktatás 


lehetőségének feltérképezése, 


lehetőségszerinti bevezetése. 


A fenntartó felé történő 


javaslattétel. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Eltérő képességű, és egyéni 


bánásmódot igénylő 


gyermekek feltérképezése, 


fejlesztése. 


SZIT terápia eszközei, 


fejlesztőeszközök beszerzése, 


szakemberek feltérképezése.  


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


Költségvetési bevétel 


növelése. 


Újabb szponzorok, 


támogatók felkeresése, 


rendezvények nyilvánossá 


tétele. 


Intézményvezető 


Tagintézmény vezetők 


 


5. Vezetési koncepció, vezetői irányelveim 


A vezetési koncepciómat a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programját, 


értékrendszerét, a megkezdett önértékelési munkát, a kialakult szakmai értékeket, 


hagyományokat figyelembe véve alakítottam ki, melyek a következő időszakra meghatározó 


elemei vezetői irányelveimnek. A társadalmi elvárásokban bekövetkezett változások kapcsán 


a családi nevelés kiegészítéseként, mint vezető, minden lehetőséget megragadok annak 


érdekében, hogy a gyermekek énképének formálását biztosíthatják. 


 


Vezetői irányelveim 


- Az alkalmazott gazdálkodási technikák, szabályok, prioritások átgondolása a 


gazdasági helyzethez igazított takarékos gazdálkodási stratégiák kidolgozása, 


alkalmazása 


- A szakmai munka színvonalának megtartása, fejlesztése érdekében, fontos feladatom a 


tárgyi feltételek megtartására, folyamatos fejlesztésére való törekvés, a nevelési 


programhoz illeszkedő innovatív módszerek beépítésével. 







43 


 


- Az eltérő képességű, és az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, oktatása 


számomra kiemelt prioritást élvez a vezetői elképzeléseim és feladataim körében. 


- A megfelelő szakemberek és óvodapedagógusok további szakirányú 


elkötelezettségével a még hiányzó mozgásfejlesztési eszközök beszerzésével, az 


értelmi képességek kibontakoztatására törekszem. 


- Az értékteremtő, értékmegőrző, hagyományőrző környezeti nevelésre alapozó 


pedagógiai program megőrzése. 


- A kialakult értékek megtartását, hagyományaink továbbörökítését, partnerközpontú 


működés családbarát programok lehetőségeinek bővítését. 


- Pedagógiai feladatunk a nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek 


szakmai munkában való megjelenítése. 


 


A vezetői programomban olyan óvoda további működtetését tűztem ki célul, ami az 


elkövetkezendő években, a további partnerek megelégedésére, a kollegiális viszonyok 


egységeként kíván működni. Intézményünk arculatát, minőségét, jövőképét folyamatosan 


formálják a társadalmi és köznevelési változások, a gyermekek, szülők és az itt dolgozó 


felnőttek tükrében már közel 40 éve.  


A működés sikeressége továbbra is a minőség folyamatos javításán, a csapatmunkán, a 


környezet elégedettségén múlik. Az óvodában minden óvodapedagógus, dajka, pedagógiai 


asszisztens, és minden dolgozó részese az óvoda egyéni arculatának alakításában, a helyi 


nevelési program színvonalas megvalósításában.  


Olyan gyermek és felnőtt partnerkapcsolatra épülő óvodát szeretnék irányítani, ahol a 


minőségi munka hatékonyságának alapját a gyermekek és az ott dolgozó felnőttek alkotó 


együttműködése jellemzi. A közösségi szellem alakítása, a munkahelyi klíma akkor válhat 


teljes mértékben színvonalassá, ha a vezető célkitűzéseit, irányvonalát, szakértelmét elfogadja 


az alkalmazotti közösség, aki emberi hozzáállása alapján szervesen beleillik a közösség 


egészébe.  


Pedagógusképünk: a gyermekek szeretetteljes nevelhetőségében bízó és ezt képviselni akaró 


óvodapedagógusok. 


Az óvodából kilépő gyermek: 


- Nyitott a környező világra 


- Jól kommunikál és kooperál a felnőttekkel és társaikkal. 
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- Érzelmeit őszintén kinyilvánítja. 


- Cselekedeteit a kíváncsiság és a tudásvágy motiválja.  


Vállaljuk a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítését, amely 


magába foglalja a teljes gyermeki személyiség és az életre való felkészítést a tevékenységek 


által és a tevékenységeken keresztül. 


Vállaljuk továbbá azt, hogy a hozzánk járó gyermekekben kialakítjuk az egészséges életmód 


szokásait, biztosítjuk az érzelmi nevelést, a szocializációt és az értelmi fejlesztést annak 


érdekében, hogy nyitott, az emberi és természeti környezetre figyelő felnőttekké válhassanak. 


Nevelés és gyermekközpontú óvodánk biztosítja az érzelemgazdag, személyes kapcsolatokon 


nyugvó, kiegyensúlyozott harmonikus óvodai légkört, ahová gyermek és szülő szívesen jön. 


Kiemelt feladatunk a kommunikáció és a kooperáció fejlesztése. Nevelőtestületünk törekszik 


az egységes nevelési szemlélet megvalósítására, együttműködésre, az ismeretek, tapasztalatok 


átadására. 


6. Intézményi célkitűzések, fejlesztési elképzeléseim 


A nevelőtestület fejlesztése érdekében elképzelésem szerint akkor tudunk eredményesen 


együtt dolgozni, ha mindenki képességei szerint hozzájárul a sikerek eléréséhez, és személyes 


felelősséggel tartozik vállalt és kapott feladatainak teljesítéséért. Ennek során biztos vagyok 


abban, hogy építeni lehet munkatársaim pozitív értékeire, melyek érvényesülésekor a szándék 


elsődlegesen fontos, a tettek pedig magukért beszélnek. Bízom abban, hogy elkötelezve a 


közös célok iránt, tiszteletben tartva egymás véleményét, kölcsönösen törekszünk a 


folyamatos megújulásra, a fejlődésre. Az óvoda minden dolgozójában továbbra is tudatosítani 


kívánom, hogy a nevelési folyamat hatékonysága és az óvodában folyó tevékenység 


színvonala között szoros összefüggés van. Az elkövetkezendő két évben három 


óvodapedagógus megy nyugdíjba. Célom: Az új dolgozók kiválasztása, fogadása, 


elfogadtatása, beilleszkedésük segítése. Fontos feladatom megtalálni azokat a lelkes 


fiatalokat, akik azonosulni tudnak az óvoda szellemiségével, megfelelő szakképesítéssel 


rendelkeznek, hogy a beleilleszkedjenek a már kialakult alkalmazotti közösség egészébe. A 


feladattervek elkészítésekor figyelni kívánok arra, hogy jobban összehangoljuk a pedagógiai 


elveket és az egyéni érdekeket, fokozott figyelmet fordítva az egyenletes munkamegosztásra. 


Szeretném, ha a nevelőtestület régi és új tagjai egymás munkáját a jövőben még jobban 


megismernék, értékelnék, így az egymás iránti kölcsönös figyelem tovább erősítheti a jó 


munkahelyi légkört. Külső, vagy belső hospitálásokon való részvétel biztosításával, értékelési 
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technikák alkalmazásával kívánok hozzájárulni munkatársaim önismeretének, 


önértékelésének fejlődéséhez. A fokozatosan növekvő elvárások, a túlterheltség, a kiégés 


veszélyének ellensúlyozása érdekében figyelmet kívánok fordítani a dolgozók 


mentálhigiénéjére. A munkatársakat motiválttá kívánom tenni, hogy kialakítsák saját fejlődési 


szükségleteiket, hiszen az új kihívásoknak megfelelni csak olyan pedagógus tud, akinek 


tudása alapos, ismeretei naprakészek, állandóan fejlődni kész és képes. Lehetőséget kívánok 


biztosítani az alkalmazotti közösség valamennyi érdeklődő tagjának a továbbképzési terv 


vonatkozásában szakmai fejlődésre, továbbképzésre. Célom: a szakmai tudás, a minőségi 


munka és az emberi pozitív beállítottság legyen a tekintély egyik meghatározója.  


A nevelőmunkát közvetlenül segítő kollegáim közvetlen segítői az óvodai életnek. A 


munkatársak közötti jó kapcsolat és az egyes csoportok közötti információk átadása, a 


rendszeres tájékozódása és tájékoztatása elsődleges célom. A technikai dolgozóknak is 


szükségük van a személyiségformáló továbbképzésekre.  


 


6.1 Vezetői funkciók működtetése 


A vezetői funkciókat a törvényesség, a fenntartói elvárások, az SZMSZ-ben, a Házirendben, 


az és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján kívánom megvalósítani.  


Az óvodai célok megvalósításának érdekében a vezetési funkciók összhangjának 


megteremtése (tervezés, szervezés, irányítás, döntés, ellenőrzés, értékelés). A feladatok 


tudatos, fontossági sorrend szerinti rendszerezésével, időrendi besorolásával, a személyi és 


tárgyi feltételek összehangolásával, a határidők és felelősök megjelölésével stratégiai és 


operatív tervek elkészítése. Fontosnak tartom az alapvető célok és a határidők betartását.  


A célok, tervek megvalósításához szükséges külső és belső feltételek, források megteremtése, 


meglévő partnerkapcsolatok ápolása, fejlesztése, a menedzsment hatékony működtetése. A 


vezetés fontos elemét képezi az a tevékenység, mely biztosítja, hogy a szervezet képes legyen 


magához vonzani, megtartani, és képességeikben, ismereteikben fejleszteni alkalmazottait. 


További feladat a munkakörök által támasztott elvárások, igények, valamint a munkát végzők 


attitűdje közötti minél tökéletesebb összhang megteremtése, a szervezeti és egyéni célok 


összekapcsolása.  
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A vezetői munkám fejlesztési területei:  


 feladatmegosztás vezető-helyettessel, feladat-ellátási helyvezetőkkel, munkaközösség-


vezetővel 


 tájékoztatás, döntés előkészítés  


  információáramlás  


 szervezeten belüli-kívüli kommunikáció  


 az intézmény menedzselésének fejlesztése 


 


6.2 Tervezés, szervezés  


 


 a költségvetés hatékony tervezése, megvalósítása  


 munkáltatói feladatok, humán erőforrás tervezése 


 a helyi nevelési programból a feladatok időarányos lebontása 


 a program folyamatos tervszerű elemzésének kidolgozása 


 a továbbtanulás tervezése az óvodai és egyéni érdekek egyeztetésével  


 a tárgyi eszközkészlet folyamatos korszerűsítése 


Az óvodai élet kétféle szervezést tesz szükségessé:  


- pedagógiai (belső) 


- operatív (külső) 


 


 Tudatosan átgondolt, arányos munkamegosztás folyamatos és szükségszerű 


szervezése,  


 munkakörhöz igazodó munkarend stabilizálása, feladat-ellátási hely vezetők arányos 


elosztása  


 belső kapcsolattartási formák korszerűsítése, továbbápolása- Szülői Munkaközösség  


  a minőségi munka feltételeinek folyamatos biztosítása  
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  külső kapcsolattartási formák tudatos szervezése, fejlesztése  


 az intézményi továbbképzési önképzés erősítése, újonnan szerzett ismeretek átadása 


  információáramlás hatékonyságának növelése  


  alapdokumentumok folyamatos, naprakész felülvizsgálata  


   6.3 Irányítás, ellenőrzés, értékelés, döntés 


 


Irányítás  


 a munkahelyi kohézió további erősítése  


 a megfelelő módon előkészített döntések meghozatala  


  nyílt kommunikációs légkör megteremtése 


 vezetőtestület hatékonyságára, véleményalkotására való alapozás  


 a követelményállításnál alapelv a fontossági sorrend, az elérhetőség, a korrigálhatóság 


 munkafegyelem, munkavégzés pontossága  


  szakmai munka terén a gyakorlati munka következetes megvalósítása  


 törvényességi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítása 


 munkafegyelem, munkavégzés pontossága- minőség, igényesség  


 szakmai munka terén a gyakorlati munka következetes megvalósítása  


Ellenőrzés 


A vezetői ellenőrzés célja, a hatékony működés elősegítése. A tények okainak feltárása 


lehetővé teszi a hiányok pótlását, a hibák kijavítását.  


Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a megvalósítás módjára, tempójára, eredményére.  


A vezetői és belső ellenőrzési terv az éves munkaterv része.  


Négy területet ölel fel: 


 - szakmai, pedagógiai tevékenység ellenőrzése,  
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- gazdálkodás ellenőrzése,  


- munkáltatói jogokból adódó ellenőrzés,  


- tanügy-igazgatási feladatok ellenőrzését.  


Az ellenőrzési feladatok megvalósításában továbbra is számítok a gyakorlott vezető-


helyettesek, a munkaközösség-vezetők és az önértékelési csoportvezető aktív munkájára. 


 


Értékelés 


Az óvoda dolgozóinak értékelését és minősítését az SZMSZ-ben, az éves munkatervemben és  


az 5 évre szóló intézményi önértékelési terv alapján meghatározott szempontok alapján 


végzem. Fontosnak tartom az önértékelést a folyamatos szakmai fejlődés érdekében. 


A szakmai értékelés szinterei 


 Átfogó, teljes körű értékelés, egy-egy részterület értékelése, önértékelés 


 Az óvoda stratégiája, az óvoda külső tényezői 


 A Pedagógiai Program tevékenységi struktúrájára vonatkozó területek 


 Az átfogó intézményi értékelés szempontjaihoz igazított önértékelési folyamat 


működtetése. 


 A nevelési program tevékenységei, eszközei 


 Szervezeti, vezetési jellemzők, a gyermekek fejlődési jellemzői 


 Személyi feltételek, az óvodai nevelés funkciói 


 Tárgyi feltételek 


 Jogszerűség 


 Anyagi feltételek  


 Család-óvoda kapcsolata 


 Óvoda kapcsolatai 


 


 Döntés 


Az értékelés az ellenőrzés tapasztalatara épül. Az értékelés akkor jó, ha személyiségfejlesztő 


és hatékonyságnövelő funkcióval rendelkezik. Az óvoda szakszerű és törvényes 


működtetéséhez és a vezetői eredményességhez megalapozott döntések sora szükséges.  


Döntéseim meghozatala előtt számítok a javaslattételi, véleményezési, és egyetértési jogkörök 


gyakorlóinak együttműködésére (nevelőtestület, vezetői feladatokat ellátók). A felelősi 


rendszer működése segíti a munkamegosztást. Fontos az átruházható döntési jogkörök 


átadása.  







49 


 


 


Az eredményes intézményvezetéshez megalapozott döntések szükségesek. Nagyon 


fontosnak tartom a munkatársaimmal a szoros együttműködést, amit a jó munkahelyi légkör 


kialakításával, az emberi kapcsolatok kiegyensúlyozásával, a nevelő munka minőségét 


megalapozó, felelősségteljes vezetői döntéssel kívánok megvalósítani. 


Együttműködésünk során azt szeretném elérni, hogy véleményükkel segítsék a szakmai 


munkánk eredményességét és a gyermekek mindennapi óvodai életét. 


 


   6.4 Humán- emberi erőforrás menedzsment 


A vezetés fontos elemét képezi az a tevékenység, mely biztosítja, hogy a szervezet képes 


legyen magához vonzani, megtartani, és képességeikben, ismereteikben fejleszteni 


alkalmazottait. 


 Célom a nevelőtestület minden tagjának mielőbbi részvétele a minősítő eljáráson.  


Személyes feladatomnak tekintem:  


- A humánus, demokratikus, alkotó munkahelyi légkör fenntartását.  


- Az emberi erőforrások menedzselése érdekében kidolgozott kiválasztási és betanulási rend 


alkalmazásával, szakmailag jól képzett testület biztosítását.  


- A személyes felelősség, szerepvállalás, valamint a csapatmunka összhangjának biztosítását. 


- Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítását és igényének erősítését.  


- Módszertani kultúra fejlesztésével a szakmai autonómia kiszélesítését, a publikációk 


fontosságának kiemelését.  


- A nevelőtestület bevonását a döntés-előkészítő és a döntést megvalósító tevékenységbe.  


- Észrevegyem és elismerjem a munkatársaim teljesítményét, törekvéseiket a mindennapi 


munka során.  


- Óvodánk legyen átlátható, egyenletes teljesítményt mutató, kiszámítható.  
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7. Zárógondolatok, a pályázat eszmei mondanivalója 
Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt időszakban támogattak, és 


pályázásra biztattak. A vezetői szerep rendkívül sokoldalú, megbízható embert igényel, 


melyhez elengedhetetlenül fontos a vezető pozitív személyisége is. A meglévő és jól működő 


dolgokon változtatni nem kívánok, de szeretnék a szűkebb-tágabb környezet elvárásainak 


megfelelni. A döntéseimet a kollegáim véleményére alapozva kívánom meghozni, egy jól 


működő szervezet létrehozására törekszem, melyben bátran felvállalható véleménye van 


minden egyénnek. 


Szükségesnek tartom, hogy a kitűzött célokat a nevelőtestület, a dolgozói közösség magáénak 


érezze, és mindenki részt vállaljon ennek megvalósításában. Ennek szellemében kívánom 


szervezni az intézmény pedagógiai munkáját, melyben célom egy egységes, jól funkcionáló 


testület irányítása, melyet egymás segítése jellemez.  


Szeretnék segíteni a dolgozóknak, a gyermekeknek és a szülőknek abban, hogy érezzék jól 


magukat valamennyi tagintézményünkben. Jelen pályázatomban igyekeztem egy jól működő 


óvoda –eddig elért eredményeit, hagyományait, értékeit felhasználva- további fejlődéséhez a 


lehetséges iránymutatást megfogalmazni.  


Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, a vezetői pályázatomban foglaltakat az alkalmazotti 


közösség, a szülői szervezet, és a fenntartó támogatásával kívánom a továbbiakban is 


megvalósítani. 


 „A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek 
személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.” 


                                                                                                                  Maria Montessori 
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Mellékletek 


 


 


 


 


Végzettséget igazoló okiratok másolata 3 db 


Erkölcsi bizonyítvány (folyamatban van) 


Nyilatkozat 
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NYILATKOZAT 


 


 


 


 


Alulírott Mikéné Erdei Erika (szül: Szeghalom,1981.06.23. an: Vincze Margit) Nyilatkozom, 


arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati 


dokumentációt. 


 


 


 


 


Szeghalom, 2017. május 12. 


 


 


        Mikéné Erdei Erika 


 


 


 


 


 


 








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 2017. június 26-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 46/2017. (III. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy Pálfi János 
Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 2.) által 
benyújtott pályázati anyagát elbírálva részükre 150.000.- Ft. támogatási összeget ítél meg. A 
civil szervezet a támogatási összeget a következő cél megvalósítására fordíthatja: Szent Iván-
éj rendezvény megvalósításához. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület az 51/2017. (IV. 10.) sz. határozatával döntött arról, hogy támogatja 
1.000.000 forinttal a Technikai Sportok Egyesületét.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 57/2017. (IV. 24.) sz. határozatával megvitatta és elfogadta dr. 
Simándi Péter környezetvédelmi szakértő által készített Szeghalom város 2016-2020 évekre 
vonatkozó Környezetvédelmi Programját. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy az elfogadott Környezetvédelmi Programot az 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul küldje meg. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 63/2017. (IV. 24.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartási miniszterrel közösen 
megjelentetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására a Táncsics Mihály utca útfelújítására. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 64/2017. (IV. 24.) sz.  határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására az Ady utcai konyha épületének felújítására, magastető ráépítésére. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2017. június 13. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2017. június 26-i ülésére  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat pályázatot hirdetett a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
(5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.sz.) Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.  
 
A pályázati kiírásra határidőn belül egy pályázat érkezett: Mikéné Erdei Erika 5520 Szeghalom, 
Baross u. 27/1. alatti lakos pályázata.  
 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, a pályázatot szíveskedjenek elbírálni. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
/2017. (VI.26.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő –testülete elbírálta a Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde  (5520. Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. ) Intézményvezetői (magasabb vezető) 
álláshelyére beérkezett pályázatot. Mikéné Erdei Erika (Szeghalom, Baross Gábor 27/1. sz.) –
jelenlegi intézményvezető- pályázatát elfogadja. A Képviselő-tesület 2017. július 16-tól 2022. 
július 15-ig megbízza Mikéné Erdei Erikát a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya mellett intézményvezetői teendőinek ellátásával. 
 
   
    /2017. (VI.26.) Ökt. sz.  
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Mikéné Erdei Erika  a Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének  havi illetményét a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló szóló, 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény szerinti bértábla alapján  Pedagógus I. Főiskolai végzettség (alapfokozat)  05 
kategória alapján 247.965 Ft alapilletmény + 70.847.- Ft intézményvezetői  pótlékban, összesen: 
318.800 Ft – ban állapítja meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős : Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2017. június 12.  
Az előterjesztést készítette: Nagyné Kincses Ilona 
 
 


Macsári József  

























________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. június 26-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet és 
annak 


Indokolását 


A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint „a 
képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására 
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”.  
A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület 
nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége 
általában lényegesen csökken. A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége 
karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezt is figyelembe 
véve, a 2017. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők: 
 
2017. július 17. - 2016. augusztus 20.        és          2017. december 25. - 2018. január 7. 
 
Az ügyfélfogadás biztosított. 
Az elmúlt években már sor került az igazgatási szünet megtartására, problémát sem az ügyfelek, 
sem az eljárások határideinek betartásában nem okozott.  
HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A szabadságok kiadása tervszerűen, 
ütemezetten és összehangoltan biztosítható 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2017. június 12. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
 


a Képviselő-testület 2017. június 26-i ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; 
Mötv.) 81.§ (3) bek. f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 
hivatal tevékenységéről. Jelen előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
szól. 
 
A magyar közigazgatásban, így Hivatalunk esetében is a legjelentősebb változás a járási 
hivatalok 2013. január 1-i létrejötte volt. A tavalyi évben hatáskör változás nem volt. 
 
A Járási Hivatal vezetőjével korrekt és jó együttműködést alakítottunk ki, a felmerülő 
problémákat mindig sikerült ennek jegyében megoldani. (pl. karbantartás, eltérő 
ügyfélfogadási idő) A két hivatal munkatársai közötti munkakapcsolat is kiváló és 
zökkenőmentes. Igaz ez a szakigazgatási szervekre is: kitűnő az együttműködés a 
Földhivatallal, a Gyámhivatallal, az ÁNTSZ-szel és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. 
 
Személyi feltételek 
 
2016-ban – a jegyzőt is beleértve – 28 fő köztisztviselő, 17 fő Munka Törvénykönyve alá 
tartozó munkavállaló dolgozott a hivatalban .Három dolgozónk gyermeke gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon van.  
Az elmúlt évben nyugdíjazására nem került sor. 
Fegyelmi eljárás 2016-ben sem volt. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A Polgármesteri Hivatal a valamikor irodaháznak épült épületben működik. Az épület 45 
éves, felújítására nem került sor. Bátran kijelenthetjük, hogy rendkívül elavult, üzemeltetése 
energiapazarló. A fűtési rendszer, a villanyvezetékek, a vízvezetékek több évtizedesek, 
működésük napi fennakadásokat okoz. A dugulások rendszeresek. A klímaberendezés 
manapság már nem luxus. Az elavult hálózat ellenére a szerverszoba klimatizálását 
megoldottuk. Nyáron rendszeresen állnak le számítógépeink a hőség miatt. Az 1969-ben 
lerakott burkolat is több helyen balesetveszélyes. Megoldást pályázati úton próbálunk találni, 
2016-ban a Belügyminisztérium pályázatának elnyerése kapcsán megkezdődött a felújítás 1. 
üteme. Megtörtént a Polgármesteri Hivatal hátsó épületrészének teljes gépészeti és burkolati 
felújítása. A felújítás immár a teljes épület vonatkozásában 2017-ben folytatódik és 
remélhetőleg be is fejeződik. Az akadálymentesítés a földszinten megoldott. 
A Hivatal rendelkezik irodatöbblettel, ezek hasznosítva vannak. 
Tekintettel arra, hogy egyre több munka kötelezően on-line módon végezhető (könyvelés, 
anyakönyvezés, nyilvántartások), az informatikai fejlesztés is létkérdés. 







 
Az önkormányzat működése számokban 
 
2015-ban 22 testületi ülés volt, az SZMSZ szerint 10 a kötelező. 2016-ban lényegesen több 
ülésre került sor: 34 alkalommal hívtuk a képviselőket. Az 50 %-kal több ülés oka a 
pályázatok kiírása és beadásának eldöntése volt. Sok volt a rendkívüli ülés, ezúton is 
köszönjük a képviselők rugalmas és felelősségteljes hozzáállását.   
Rendeletalkotásra 10 esetben került sor. Jelentős új rendeletünk a HÉSZ módosítása volt. A 
többi rendelet a „szokásos” volt: költségvetési rendelet, előző évi költségvetés módosítása, 
zárszámadás, igazgatási szünet. Ezen rendeletalkotásaink kapcsán a Kormányhivataltól 
törvényességi észrevétel nem érkezett.  
A meghozott határozatok száma: 147. Ez harminchattal több az előző évinél. Észrevétel nem 
érkezett. A jelentős emelkedés oka a sok pályázat benyújtással kapcsolatos döntés. 
A bizottsági ülések minden testületi ülés előtt megtörténtek, illetve sokszor ettől függetlenül is 
üléseztek bizottságaink, hatáskörüket gyakorolva. 
Az önkormányzati bizottságokon túl működtettük a Közbeszerzési Bizottságot is. 
 
Államigazgatási, hatósági ügyek statisztikája 
 
Az iktatott ügyek száma: 
 
Eszerint a főszám (= ügyek száma) 2012-ben: 10.159 
                                                         2013-ban:   9768 
                                                         2014-ben: 11.724 
                                                         2015-ben: 10.036 
                                                         2016-ban:    8062 
 
Az ügyeken belül alszámra történt iktatás: 
2012.: 19.000 
2013.:   9.089 
2014.: 12.517 
2015.: 13.896 
2016.:   7803 
Az alszám azt mutatja meg, hogy egy adott ügyön belül hány intézkedés, 
környezettanulmány, végzés, határozat, idézés, feljegyzés stb. történik. 
 
Összehasonlítva az eltelt három évet, látható, hogy egy ügyön belül hány intézkedésre került 
sor átlagosan: 
2012-ben: 1,9 
2013-ban: 1,07 
2014-ben: 1,06 
2015-ben: 1.38 
2016-ban: 1.03 
Elsősorban az építéshatósági és adóügyekben jellemző az, hogy az ügyön belül többször kell 
eljárási cselekményt végezni. 
 
Az összes ügy közül a hatósági ügyeket külön is vizsgálhatjuk. 
Az államigazgatási ügyekben hozott döntések száma: 7112.  







Az önkormányzati hatósági döntések száma: 279 Ezekben a döntést a polgármester és a 
bizottságok hozták (elsöprő többséggel segélyezés, majd közterület-használat, kezelői 
hozzájárulás stb.)  
Összesen tehát 4325 döntés (határozat vagy végzés) született, ami azt jelenti, hogy az ügyek 
43 %-a végződött alakszerű döntéssel. 
 
Az egyes hatósági ügyek legfontosabb jellemzői: 
 
Szociális ügyek: 


 
- 2016. évi egyszeri ellátások listája 


-  
-  


Megnevezés Fő Összeg (Ft) 


Rgyk. pénzbeli támogatás 343  (343 eset) 3.480.000 


Települési támogatás 218 (263 eset) 2.555.160 


Köztemetés 6 822.000 
65 év felettiek karácsonyi 
utalványa 1297 2.954.000 


Bursa Hungarica ösztöndíj 1 50.000 


Tanuló buszbérlet támogatás 21 180.635 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 3 63.916 


Összesen: 2146 10.084.233 
 
A szociális segélyezés jelentős változáson ment keresztül. A rendszeres segélyek 
elbírálásának hatásköre a Járási hivatalhoz került.  
 
 
Anyakönyvezés: 
 


- Élve születés: 0 
- Házasság: 61 (2015-ben: 66) 
- Halálozás: 211  
- Bejegyzett élettársi kapcsolat: 0 


 
 
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat és másolat kiadása (kérelem, 
eseményrögzítés alkalmával) száma: 463 db. 
Anyakönyvi adatváltozások (haláleset, házassági névmódosítás, válás): 138 
Apai elismerő jegyzőkönyvek: 44 (folyamatosan nő) 
Állampolgársági kérelmek, és eskütételek: 6 
Névadó ünnepségek: 10 
Szép korú köszöntése: 4 
Anyakönyvi bejegyzések: 743 







 
Hagyatéki ügyek száma: 189 (2015-ben: 139) 
 


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


Bevételek alakulása 2016. évben 
 


Adónem  Adómérték         


Adózók 
száma     


fő Kv-i előirányzat         Ft. 
 Adóbevétel       


Ft. 


Építményadó 200-Ft/m2 1357 24 000 000- 28 657 612- 


Iparűzési adó   adóalap 2%-a 953 270 000 000- 336 899 722- 


Gépjárműadó   2593 


     
( saját bev) 28 000 000. 


        (áll.k bev)   42 000 000-  
31 357 992.- 
47 036 988.- 


Összesen     322 000 000- 443 952 314- 
 
Településünkön a nem lakás célját szolgáló építmények után kell csak építményadót fizetni. 
Az adó mértéke 2016.01.01.-től 140.-Ft-ról 200.-Ft/m2 összegre emelkedett. Így az előző 
évhez viszonyítva 9 508 928. forinttal nagyobb összeg folyt be a város költségvetésébe. 
Adózók száma 1357, adótárgyak 1689, 2016. évi bevétel: 28.657.612.-Ft 
Az építményadó bevétel az összbevétel 6,4 % képezi. 
 
Az iparűzési adó mértéke, állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 
2%-a, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3 000 
forint.  Az adó az összes bevétel 76%-át adja, megvalósulása nagy jelentőséggel bír a 
kiadások fedezetéhez. A vállalkozók többsége fegyelmezetten teljesíti kötelezettségeit. A 
decemberi feltöltési-befizetések, valamint behajtási cselekmény nagyban hozzájárultak a 
többletbevétel megvalósulásában. 







A fizetendő iparűzési adóból levonható az adóévben megfizetett útdíj 7.5%-a. E kedvezmény 
érvényesítése 2016 évben 8.984.940.-Ft bevétel kiesést jelentett az előirányzat 
megvalósulásánál.  
2016 január 1-jétől jelentősen bővült az iparűzési adóból levonható útdíjak köre, így a 
következő évre ez az összeg jelentősen nőni fog. A törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy 
nemcsak a belföldön, hanem a külföldön, megtett úttal arányosan fizetett útdíj 7,5 százalékát 
is levonja az adóalany a fizetendő adóból. Emellett nemcsak a megtett úttal arányosan fizetett 
útdíj, hanem valamennyi autópálya, autóút és főút használatáért fizetett díj 7,5 százaléka is 
levonható a törvény 40/A paragrafus (1) bekezdésének b. pontja alapján.  
A gépjárműadóban érintett gépjárművek, központilag egységes szabályok alapján kerülnek 
adóztatásra.  
2013-tól az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra került 
egyebek mellett a gépjárműadóból származó bevétel is. A beszedett adó 40%-a az 
Önkormányzatokat illette meg, 60%-a átutalásra került az Államkincstár részére.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 83/A. § értelmében 
a belföldi gépjárművek után beszedett adónak a települési önkormányzat és a központi 
költségvetés közötti megosztását az államkincstár ellenőrzi. Az ellenőrzéshez negyedéves 
elektronikus úton történő adatszolgáltatási kötelezettségünk van. 
Gépjárműadó bevételek 31 357 ezer forint összegben realizálódtak, százalékos arányban az 
eredeti előírás 112%-ban teljesült. A súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó-mentességek 
száma – a törvényi változások következtében – a töredékére szorult vissza. Jelenleg a 
mentességre jogosultak száma 54 fő. 
 


Bevételek alakulása 2016. évben 
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 A tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból tárgyévben 818 871-Ft folyt be az önkormányzat 
számlájára, melyhez az állam - a jó adóerő-képesség miatt - kiegészítést nem utalt. 
 
Az idegen adó behajtása végett közel 650 fő felszólítására, és ugyan ennyi intézkedésre került 
sor. A behajtásból 2 941 351.-Ft idegen adó került átutalásra a behajtást kérő szervek részére., 
az önkormányzat bevételét 769 ezer forint növelte. 
Az illetékbevételek továbbutalásra kerülnek az Államkincstár részére, a talajterhelési díj a 
környezetvédelmi alap számláját növelte 1.244.520.-Ft.-al. 
2016. évben 378 db adó- érték bizonyítvány, valamint 183 db adóigazolás, összesen 561 db 
hatósági bizonyítvány került kiállításra. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Nyilvántartási Osztályát 263 fő 
adózó adatainak megkérésével kerestük meg. A végrehajtás folyamán 1200 felszólítást 
küldtünk ki az adózóknak, számos inkasszó és munkabérletiltás került kiadásra az 
adóbevételek megvalósulása érdekében. 
 
 







A Városüzemeltetés (beruházásaink) és a közfoglalkoztatás 2016. évi áttekintése a 2016. évi 
októberi ülésen megtörtént, ezért azt most nem ismételjük. 
 
Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda hatósági tevékenységet nem végez. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ne lenne kellőképpen leterhelve. 
Az év folyamán elkészült az előző évi zárszámadás, az éves, féléves és negyedéves 
beszámoló, az ez évi költségvetés. Több alkalommal módosítani kellett a költségvetési 
rendeletet. 
Nagy hangsúlyt kapott a bérlakásokkal kapcsolatban lévő kintlévőségek behajtása, illetve a 
lakásügyi hatósággal való együttműködés keretében a hátralékosok felszólítása. 
 


Számlák, könyvelési tételek 2016-ban 
 (Könyvelés - listázás - keresés) 
 


   Önkormányzat 
  Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 3 584 


 Vevői számlák (vevő számla) 1 977  
Könyvelési tételek 29 243 


 
   
   Hivatal 


  Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 752 
 Vevői számlák (vevő számla) 98  


Könyvelési tételek 7 457 
 


   
   Óvoda 


  Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 1 383 
 Vevői számlák (vevő számla) 0  


Könyvelési tételek 5 400 
 


   
   Könyvtár 


  Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 698 
 Vevői számlák (vevő számla) 44  


Könyvelési tételek 2 717 
 


   
   ÖSSZESEN: 


  Szállítói számlák (egyéb köv, kötváll számla) 7 417 
 Vevői számlák (vevő számla) 2 119 
 Könyvelési tételek 44 817 
 


    
  







Ellenőrzések 
 
A belső ellenőrzés tapasztalatait a Pénzügy Bizottság és a Képviselő-testület elé tártuk. A 
TAKARNET felhasználása is ellenőrzésre került, ahol hiányosság nem merült fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… /2015. (VI. 27.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
Szeghalom, 2017. június 12. 
 
 
 
 


 
                                                                          Dr. Pénzely Erika 


                                                                           jegyző 





		Összeg (Ft)
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________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 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 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2017. június 26-i   ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Pályázati lehetőség van „Rendkívüli szociális támogatás igénylésére” címmel. 
A benyújtási határidő: július 15. Az elnyert összeg vissza nem térítendő támogatás, és kizárólag a 
megjelölt célra fordítható. A pályázatokat Belügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium bírálja 
el. 
Javaslatunk szerint a pályázatot az alábbi célra indokolt beadni: 
A gyermekek szemüveggel való ellátása rendkívüli terhet jelent a családnak, különösen, ha 
testvéreknek van szüksége szemüvegre. Tapasztaltunk szerint egy szemüveg kompletten 40-50 ezer 
Ft. Sok család igényel erre támogatást. A teljes összeget nem tudjuk biztosítani, általában 50 %-ban 
adjuk a támogatást. Ráadásul a gyermek növekedésével évente-kétévente a szemüveget cserélni 
kell. Az iskolai védőnő az alsó tagozaton már felmérte, hány gyermeknek lenne szüksége 
szemüvegre.  
A gyermekek iskolai haladásához elengedhetetlen a megfelelő látás.  
A szociális kiadásokra betervezett költségvetési forrás 9.920 ezer Ft. A pályázaton elnyert 
összegből lehetne finanszírozni a szemüvegvásárlásokat, nem terhelné a saját költségvetést. A 
támogatás annak arányában lenne biztosítva, ahány rászoruló gyermeknek lesz szüksége 
szemüvegre. 
 
… /2017. (VI.26.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás 
igénylésére.  
 
Szeghalom, 2017. június 13. 
                                                                                                         
 
                                                                                                          Macsári József 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2017. június 20-án (kedd) 16.00 órai 
 


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


 


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


 
Napirend: 


1./ A 2017. június 20-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2017. június 13. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      





