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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Somogyiné Ambrus Erika a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 
igazgatója megküldte a 2012/2013 tanévben indított tanulócsoportok létszámát, azzal a kéréssel, 
hogy Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezze a maximális 
osztálylétszám túllépését. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet I. része 
rendelkezik arról, hogy a szakiskola 9-10 évfolyamán 30 fő, a szakiskolai elméleti képzés 
szakképző évfolyamon 35 fő az engedélyezett maximális osztálylétszám. 
 
A közoktatási törvény 3. sz. melléklet II. rész 7. pontja rendelkezik arról, hogy az iskolai osztályra 
megállapított maximális létszámot a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átlépheti. A 
közoktatási törvény 3. sz. melléklet II. rész 8. pontja rendelkezik arról, hogy a 7. pontban 
meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal a fenntartó engedélyével 
túlléphető. Az intézkedéshez szükséges a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértése. 
 
A közoktatási törvény 3. sz. melléklet II. rész 3. pontja kimondja, hogy a tanulót, aki sajátos 
nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az iskolai osztály 
létszámának számításánál kettő tanulóként kell számításba venni. Ennek megfelelően szükséges a 
9/G1, 9/G2, és a 11/G osztályokban a maximális létszám 20%-on belüli emelése, valamint a 10/G 
osztályban a 20%-on felül még további 10%-on belüli emelésre. A 10/G osztály maximális 
osztálylétszámának emeléséhez szükséges a hivatalomhoz benyújtott szülői szervezet és 
diákönkormányzat egyetértő nyilatkozatát csatoltuk. A magasabb osztálylétszámok kialakulását az 
magyarázza, hogy az intézményben a szakiskolai oktatásban évfolyamonként egy-egy, illetve 9. 
évfolyamon két osztály indul. 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Tildy Péter András Gimnázium és Szigeti Endre 
Szakképző Iskola (5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.) fenntartója engedélyezi a 9/G1, 9/G2, és a 
11/G osztályokban a maximális osztálylétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését, 
valamint  a 10/G osztályban a 20%-on felül még további 10%-on belüli emelést a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. rész 7. és 8. pontja alapján. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2012. október 17. 
 
Készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 


Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2012. október 26-i ülésére  
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-i 
ülésén jóváhagyta a Társulási Megállapodás 6. sz. módosítását, valamint a hozzátartozó 
Együttműködési megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról 1. sz. mellékletet. Jóváhagyta 
továbbá az Együttműködési megállapodás módosítását a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent 
Gellért Katolikus Iskolai Főhatósággal, a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely 
néhány pontosítást tartalmaz, mivel a Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott Vajda Péter 
Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár neve a 
következőre változott: Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 
Nyilvános Könyvtár. Jóváhagyta a módosított szervezeti Struktúráját, a módosított 
Minőségirányítási Programot, a Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
valamint a 2012. évi költségvetéséről szóló 54/2012. (VI.12.) határozat módosítását mellékleteivel 
együtt. 
 
Szarvas Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2012. augusztus 21. napjával a Vajda Péter 
Intézmény Gimnázium intézményegységét átadja a Magyarországi Evangélikus Egyház 
fenntartásába. Mivel az önállóvá váló gimnázium tovább vitte a Vajda Péter nevet, ezért az 
önkormányzati iskola felvette a Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, 
Óvoda, Nyilvános Könyvtár nevet. A névváltozás következtében a Társulási megállapodást 
módosítani szükséges.  
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt dokumentumokat megismerni szíveskedjenek, 
valamint szíveskedjenek jóváhagyni a Társulási megállapodás 6. számú módosítását, valamint a 
hozzátartozó Együttműködési megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról 1. sz. mellékletet. 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztett Berettyó-
Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás 6. számú módosítását, valamint a 
hozzátartozó Együttműködési megállapodás a pénzügyi feladatok ellátásáról 1. sz. mellékletet a 
Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár 
intézmény névváltozása miatt.   
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 
 
Határidő: 8 napon belül  
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 
Szeghalom, 2012. október 17. 
 
 
 
 
 
 


Macsári József  
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2. számú melléklet Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének                                         22/2012. (X. 27.) számúegyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletéhez
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének  


22/2012. (X. 27.) rendelete 
egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 


 (TERVEZET) 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 


1. § 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1. számú mellékletben felsorolt egyes 
fákat, illetve azok termőhelyeit helyi védettségűvé nyilvánítja. 


2. § 
A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az 
eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen és jövő nemzedék számára 
történő megőrzése és tervszerű fenntartása. 
 


3. § 
(1) A védett természeti értékek egészségi állapotának megőrzése érdekében végzendő 
munkálatok:  
a) A fellépő növényi és állati kártevők elleni megelőző védelem biztosítása .  
b) A száraz ágrészek gondos időbeni eltávolítása, a növényi részek eltávolítása után 
sebkezelés.  
c) A megfelelő növőtér - és a lombkoronának megfelelő földterület - állandó 
gyommentességének biztosítása.  
(2) A védett természeti érték termőterülete védőövezetnek tekintendő. A védőövezet a törzs és 
a lombkorona széle által meghatározott terület függőleges vetülete körben 2 méterrel 
megnövelve.  
(3) A védett fasorban lévő faegyed szükségessé vált kivágása után a pótlást a következő 
ültetési időszakban el kell végezni. A pótlásra kerülő egyed kizárólag a védett fasor fafajának 
megfelelő, túlkoros méretű fa lehet.  
(4) Védett fasor védőövezetébe a fasor fajától eltérő fajú faegyedet ültetni nem lehet.  
 


4.§ 
A 2. melléklet tartalmazza a védett értékek természetvédelmi kezelési tervét. 


5. § 
A terület természetvédelmi kezelési feladatait Szeghalom Város Önkormányzata látja el. 
 


6. § 
(1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének 7/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 45. § (4) bekezdése, és 4. számú 
függeléke. 
 
 


Macsári József 
polgármester 


Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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1. számú melléklet  Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


22/2012. (X. 27.) számú 
egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló rendeletéhez 


 
 
 


Szeghalom védett természeti értékeinek jegyzéke 
 
 


1) Kocsányos tölgy (Quercus robur) 


Termőhely: Petőfi utcai óvoda udvara 


Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/1 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


2) Lucfenyő (Picea abies)  


Termőhely: D’Orday – kastély kertje 


Az érintett terület helyrajzi száma: 1023/1 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


3) Kocsányos tölgyek (Quercus robur) 


Termőhely: Sportpálya töltés melletti területén, valamint a Kórház-kert területén  


Az érintett terület helyrajzi száma: 521, 529/1 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


4) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 


Termőhely: D’Orsay – kastély előkertje 


Az érintett terület helyrajzi száma: 1024/2 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


5) Kocsányos tölgy(Quercus robur) 


Termőhely: Bethlen G. utca – Nagy M. utca kereszteződésében  
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Az érintett terület helyrajzi száma: 1011 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


6) Japánakácok (Sophora japonica) 


Termőhely: Kossuth tér 


Az érintett terület helyrajzi száma: 513 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


7) Vadgesztenyék (Aesculus hippocastenum) 


Termőhely: Kossuth tér 


Az érintett terület helyrajzi száma: 513 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


8) Japánakácok (Sophora japonica) 


Termőhely: Bocskai utcai lakóterületen 


Az érintett terület helyrajzi száma: 975/6 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


9) Japánakácok (Sophora japonica) 


Termőhely: Tildy Z. utca 5. udvarán 


Az érintett terület helyrajzi száma: 981/2 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


10) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 


Termőhely: orvosi rendelő kertjében 


Az érintett terület helyrajzi száma: 497 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai szempontból 


fenntartásának biztosítása. 
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11) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 


Termőhely: Dózsa Gy. utcán 


Az érintett terület helyrajzi száma: 457/2 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


 


12) Magyar kőris és japánakácok (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) 


Termőhely: leány kollégium 


Az érintett terület helyrajzi száma: 498 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


A védetté nyilvánítás indoka: városképi, történeti és ökológiai szempontból 


fenntartásának biztosítása. 


 


13) Gimnázium faállománya 


Termőhely: Péter András Gimnázium 


Az érintett terület helyrajzi száma: 239/5 


Terület tulajdonosa: Szeghalom Város Önkormányzata 


Kezelője: Szeghalom Város Önkormányzata 


A védetté nyilvánítás indoka: a gimnázium udvarán található faállomány (szomorú 


japánakác, kőrisfák, szilfák, juhar, gömbjuhar, japánakác) idős koruk, egészségi 


állapotuk, és változatos fajuk miatt városképi, történeti és ökológiai szempontból 


fenntartásának biztosítása. 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BESZÁMOLÓ 
Az Önkormányzati beruházások 2012. évi állásáról 


 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 
beruházási és nagy felújítási programot, illetve biztosította költségvetésében a forrást azokhoz a 
beruházásokhoz, amelyekben a Képviselő-testület 2011. évben hozta meg döntését, de a beruházás 
áthúzódott 2012. évre.  
 
 
 
 
 
 
A testület 2011. évben döntött arról, hogy az 
Újtelep XIII. u. 1. szám alatt lévő volt iskola 
épületét át kell alakítani szociális bérlakássá. 
A tervezési munkákkal az Opti-Plan Tervező 
Iroda lett megbízva. Az építési engedély 
megszerzését követően közbeszerzési 
szakértő közreműködésével, közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra, helyi vállalkozók 
bevonásával. A tizenöt meghívott közül, négy 
meghívott adott be ajánlatot. A kivitelezési 
munkákat Blaskó György Ev. nyerte el, bruttó 
16. 718. 000.- Ft összeggel. A kivitelezési 
munkák határidőre befejeződtek, a kialakított 
11 lakásra a használatbavételi engedélyt 
önkormányzatunk megkapta, 7 lakás már 
jelenleg is lakott. A beruházás költsége a 
tervezett költség alatt maradt.  


 
 
 
 
 
 
Szociális bérlakások 
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2012. évben a Képviselő-testület az Érmelléken lévő két zugutcát jelölte ki útépítésre, illetve a 
Fáy úti óvodához parkoló építést ütemezett. Az engedélyezési tervek mindkét esetben 2012. év 
elejére elkészültek, közbeszerzési szakértő közreműködésével, a közbeszerzési eljárás lefolytatásra 
került. Az Érmellék I-II. zug útépítési munkálataira három árajánlat érkezett, míg a Fáy úti óvoda 
parkoló építésére a négy meghívott közül, hárman adtak ajánlatot. Az ártárgyalásokat követően az 
útépítési munkálatokat a Wiener Center Kft. nyerte el, 12. 080. 000.- Ft + ÁFA összeggel, míg a 
parkoló építési munkákat a Békésút Mélyépítő Kft., 4. 510. 000.- Ft + ÁFA összeggel. 
A kivitelezési munkák mindkét esetben, folyamatban vannak és előre láthatóan határidőre 
befejeződnek.  
 
Érmellék zug utcák Fáy utcai parkoló 
 
 


         
 
 
 
 
A 2012. évi költségvetésünk tartalmazza a Dózsa úti iskola kézilabda pályájának felújítását 
pályázati forrás igénybe vételével. A pályázatot korábban beadtuk, azonban döntés a mai napig nem 
született. 
 
 
 
 
 Vasúti előtti buszmegálló 
 
A vasútállomásnál lévő buszmegállók 
felújítására 800. 000.- Ft lett beállítva a 
költségvetésbe. Ez évben a Vasúti Vendéglő 
előtt lévő, legforgalmasabb buszmegálló 
felújítása megtörtént, a peron, illetve a váró 
teljesen átépült.  


 
 
 
 
 







 
 
Szeghalom- Körösladány kerékpárút építésére a két település együttműködési megállapodást 
kötött 2011. évben. A megállapodás alapján a gesztori feladatokat Körösladány városa látja el. A 
támogatási szerződés szerint 2013. év végéig kell a beruházásnak megvalósulnia. A gesztor 
település tájékoztatása alapján jelenleg van folyamatban a magántulajdonban lévő ingatlanok 
megszerzése, melyek egy része kisajátítással történik. Előreláthatóan ez évben kivitelezési munkák 
nem fognak történni, így a komplett kerékpárút 2013-ban valósul meg.  A pályázathoz 100 % -os 
támogatás lett biztosítva, azonban az előfinanszírozáshoz 2013. évben is kell terveznünk 
költségeket, melyet egy jó elszámolás esetén fél éven belül visszaforoghatnak. 
 
 
 
 
 Víztorony 
 
A Képviselő-testület minden évben meg 
szokta határozni a viziközmű rendszeren 
végrehajtandó rekonstrukciós feladatokat, 
melyeket a bérleti díj kötelező 
elkülönítésével, a rekonstrukciós alapból 
finanszírozunk. 2012. évben a 
szennyvízrendszeren 8. 509. 000.- Ft 
összegben hajtunk végre felújítási 
munkálatokat, míg ivóvíz ágazatban a 
víztorony felújítása I. és II. üteme fog 
megvalósulni. A víztorony I. üteme várhatóan 
hamarosan befejeződik, a kivitelezés összege 
34. 905. 000.- Ft + ÁFA, fizetési határidő ez 
év november 30-a. A II. ütem megvalósítására 
október elején kötöttünk szerződést, melynek 
összege 22. 676. 000.- Ft + ÁFA. A II. ütem 
is megvalósul ez évben. A pénzügyi 
finanszírozását a testületi döntésnek 
megfelelően 2013. évi bérleti díjból fogjuk 
biztosítani.  
 
 
 
 
 
Ez évben a Művelődési Központtal együttműködve pályázatot nyújtottunk be hangtechnikai 
eszközök beszerzésére. Pályázatunk támogatást nyert, így közbeszerzési szakértő bevonásával 
elindítottuk a közbeszerzési eljárást. Sajnos az első közbeszerzési eljárásunkat eredménytelenül 
kellett lezárjuk, mivel nem volt érvényes benyújtott pályázat. Az ismételt eljáráson három 
ajánlattevő vett részt, mindhárman érvényes pályázatot nyújtottak be. A versenytárgyalást követően 
a Toplap-Top Kft. lett kihirdetve győztesnek, 10. 629. 000.- Ft + ÁFA összeggel. A szállítás 
várhatóan rövid határidőn belül meg fog történni. 
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A Tildy utca 16-18. szám alatt lévő 27 lakásos garzonház lakásainak nagy része (22 lakás) 
jelenleg üresen áll. A Képviselő-testület döntött abban, hogy ezek a lakások az elkövetkező 
időszakban kerüljenek értékesítésre. Ahhoz, hogy a lakások értékesíthetőek legyenek, a jelenlegi 
tömbfűtést át kellett alakítani egyedi lakásonkénti fűtési módra. Az első félévben a Schäffer 
Épületgépész Kft. elkészítette az engedélyes és kiviteli terveket valamint a költségvetést. A 
jóváhagyott beszerzési szabályzatunk alapján történt meg a kivitelező kiválasztása. A felkért négy 
ajánlattevő közül a legalacsonyabb árat benyújtó TUFA- Csobog Kft. lett kihirdetve győztesnek, 11. 
738. 000.- Ft + ÁFA összeggel. A kivitelezési munkák 98 %-ban elkészültek, jelenleg van 
folyamatban az engedélyező hatósággal történő átvételi eljárás. A kivitelezés költségei a tervezői 
költségvetés alatt maradtak. 
 
Garzonház fűtés átalakítása 
 


               
 
 
 
A Városi Könyvtárral együttműködve a könyvtár informatikai rendszerének fejlesztésére 
pályázat lett benyújtva az NFÜ-höz. A nyertes pályázatunkat követően szintén a beszerzési 
szabályzatunk alapján választottuk ki a szállítót. A négy felkért ajánlattevő közül ketten nyújtottak 
be ajánlatot, melyből az alacsonyabb ajánlatot adó Szimilkó Csaba lett kihirdetve győztesnek, nettó 
4. 168. 000.- Ft + ÁFA összeggel. A szerződéskötés megtörtént, a szállítás folyamatban van. 
 
 
Ez év januárjától indult a STARTMUNKA Program, melynek keretén belül lehetőség nyílt 
mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésére. Közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek 
során három cég részére lett kiküldve az ajánlattételi felhívás, ebből két árajánlat érvénytelenné lett 
nyilvánítva. A közbeszerzési eljárás nyertese a Pegazus Hungary Kft. végső ajánlata 16. 242. 651.- 
Ft + ÁFA összeggel. A pályázat keretében beszereztünk egy Pronar típusú kistraktort, pótkocsival, 
illetve kiegészítő eszközökkel (2 db fűkasza, 1 db sószóró, 1 db hóeke) 1 db 6 tonnás pótkocsit, 
valamint 1 db 4 tonnás vontatásos típusú sószóró berendezést. Az eszközöket a közmunka program 
keretében használjuk, elsősorban városüzemeltetési célokra. 
 
 
2011. évben a Képviselő-testület döntött az Érmellék utcakorrekcióról. A Hivatal a döntést 
követően elkészíttette a geodéziai munkarészt, melynek felülvizsgálatát a Földhivatal elvégezte. A 
záradékolt munkarészek alapján ingatlanforgalmi szakértő, az ingatlanonkénti értékbecslést 
elkészítette. A két dokumentum birtokában került sor az adásvételi szerződések elkészítésére és 
aláírására. Az adásvételi szerződések 99 %-ban aláírásra kerültek, így várhatóan november 
hónapban a dokumentációt be tudjuk nyújtani átvezetésre a Földhivatalhoz. 







 
 Szivattyúház 
 
A költségvetésünk 630. 000.- Ft összegben 
tartalmazta a Berettyó I-II. szivattyútelepek 
kisebb felújítását. Mivel a STARTMUNKA 
Program keretén belül belvízelvezető rendszer 
felújítását is végezzük, így engedélyt kértünk 
a Munkaügyi Központtól, a belvízelvezető 
rendszerhez kapcsolódó 2 db szivattyútelepen 
történő közmunka foglalkoztatásra. A 
Munkaügyi Központ kérésünknek helyt adott, 
ezért a szivattyútelepek külső homlokzati 
felújítását és a villámvédelmi rendszer teljes 
felújítását is el tudtuk végezni, az előirányzott 
költségkereten belül.  
 
 
A Képviselő-testület járdaépítésre 4. 572. 000.- Ft-ot irányzott elő. A Pénzügyi Bizottság döntése 
értelmében megvalósult a járdaépítés a Petőfi utca – Hunyadi utca összekötő szakaszon 
(óvodához vezető járda). Folyamatban van a Széchenyi utcán a járdaépítés, illetve folyamatban 
van a Tildy utcát és Dózsa utcát összekötő járda építése. A Dózsa utcán, illetve a Fáy utcán egy-egy 
helyen rendkívül rossz állapotú a meglévő járda, melynek felújítását a Bizottság szintén támogatta, 
a felújítások rövid időn belül megtörténnek. Elkészült Talpa János, Szeghalom, Vásártér 58. szám 
alatti lakos, mozgáskorlátozott bekötőjárdája, szintén bizottsági döntés alapján. A Széchenyi utca – 
Kazinczy utca sarkon a Kazinczy utca irányában 41 fm új járda épült. Jelenleg az ez évre biztosított 
keret nincs teljes mértékben felhasználva, az újonnan érkezett kérelmek elbírálása folyamatban van. 
 
Év elején pályázatot nyújtottunk be a LEADER Helyi Akciócsoporthoz a Sétakertben további 
padok és hulladékgyűjtő edények elhelyezésére. A beruházáshoz kért támogatás összege 702. 
000.- Ft + ÁFA. A megítélt támogatás 474. 000.- Ft. A döntést megfellebbeztük, a fellebbezés 
elbírálása jelenleg folyamatban van. 
 
Fenti beszámolóból megállapítható, hogy több olyan beruházást valósítottunk meg, amellyel 
túlteljesítettük a 2012. évi tervezett fejlesztéseinket. Ezekhez a beruházásokhoz a saját forrásaink 
rendelkezésre álltak és minden esetben testületi döntést kövezően valósultak meg. 
 
Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 
 
Szeghalom, 2012. október 17. 
 


  
  
 Macsári József
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M E G H Í V Ó 
 
 


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


2012. október 24-én (szerdán) 16.00  órai 
 


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


1. / A 2012. október 26-án, 29-én tartandó képviselő-testületi  
       ülések napirendjeinek véleményezése 


 
 2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 
 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
 
S z e g h a l o m , 2012. október 17. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 
 


        Macsári József  sk. 
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Szeghalom Város Polgármesterétől


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 661371-611, Fax: 661371-623


Jelentés
a lejárt határidejű önkormányza ti határozatokvégrehajtásárót,


a Képviselő-testület 2012. október 26-i ülésére


TiszteIt Képviselő-testüIet!


Képviselő-testi\et a 14212011. (IX. 26.) Ökt. sz' határozatában döntést hozott a
Szeghalom Ú;tetep XIII. u. 1. sz. alatti önkormányzati lakások kialakításáról.
Ennek értelmében a lakásokat azoknak a bérlőknek biáosítják, akiknek az
önkormányzati lakásokban nagy összegű lakbér és kőzúzemi L.;ttreghat dekrk
van. Képviselő-testtilet ad_hoc bizottságot hozott létre a 83/2012. (v-. 21.) Ökt.
sz. határ ozaÍával a szociális ]akások kiutalásának előkészítésével.
Jelentem, hogy a 'j'01l2012., 10212012. (vI. 25.) Ökt. sz. határozatok szerint a
Tildy u. i6-18. sz. alatti társasháuban lakő, 1o0.00o,- Ft-ot meghaladó
Ártozássalrendelkező bérlők bérleti szerződését az Önkormányzat felmo-ndta, és
eihelyezést biaosított egy évre az Ú;telepen kiaIakított bérlakásokban azoknaka
családoknak, akik az elhelyezés feltételeinek megfeleltek.


103/2012. (VI. 25.) Ökt. sz. halározat alapján Képviselő-testiilet Fekete
Istvánné nyugdrjas tanámő tészére PRo []RBE díjat adományozott.
Jelentem, - mint ahogyan az ismeretes _ hogy a díj átadásé!Ía az augllsztus 2O-i
ünnepi képviselő-testtileti üiésen ünnepélyes keretek között sor kerüli


7l/20l2. (v. 21.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület újból pályázatot írtki a
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola lgazgatőt
á11áshelyére.
A kiírásra Somogyiné Ambrus Erika mb. intézményvezető nyújtotta be
páIyazatát, ezt a Képviselő-testület elfogadta. Megbízta 5 évre az iÁtézmény
vezetésével, és a l14/20l2. (IX.24.) Ökt. s'. határozatávalmegállapította havi
i11etményét.
Jelentem, hogy Somogyiné Ambrus Erika intézményvezető kinevezésével'
valamint havi illetményének meghatározásával kapcsolatos intézkedések
végrehajtása megtörtént.
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Képviselő-testület a 1|612012. (IX. 24) Ökt. s'. határozattal előzetesen
hozzájárult a Szeghalmi Jrárási Hivatal székhelyéül szolgáló Szeghalom Nagy M.
u. 4. (könfiár épülete) és ó. sz. alatti (foldhivatal épülete) ingatlanok ingyenes
hasmálatba adásához. Az utóbbi ingatlan használatba adásához szükség io\t az
irányítóhatóság engedélyére.
Jelentem, hogy a DARFÜ Nonprofit Kft'. az engedél1.t megadta az ingatIan
használatba adásához.


118/2012. (IX. 24J Ökt. sz. határozattal Képviselő-testiilet egyetértett a
szeghalmi víáorony II. ütemű rekonstrukciós munkáinak megvalósításával.
Jelentem, hogy az ezze\ kapcsolatos szerződést a Vízművek Zrt.-ve|
megkötöttem, és a helyi munkálatok elkezdődtek.


t21./2012. (IX. 24.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testtilet meghatárona a
Tildy Zo\tán Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Iniézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat osztálylétszámát.
Jelentem, hogy a hatfuozat az Iskola részére továbbítva lett, és az
osztálylétszám ennek megfelelően lett megállapítva.


Kérem jelentésem szíves tudomáSulvételét.


Szeghalom, 2012. október 18.


Tisztelettel:








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő- testület 2012. október 26-i ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi építési előírásokról szóló 7/2010. 
(VI. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HÉSZ) 4. számú függeléke tartalmazza a helyi 
jelentőségű természeti emlékeket, melyeket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
(továbbiakban: Tvt.) 24. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében természeti területet és más 
védelemre érdemes földterületet, helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési 
önkormányzatnak kell védetté nyilvánítani.  
 
A helyi jelentőségű védett természeti értékekre a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet lapján 
természetvédelmi kezelési tervet kell készíteni. A kezelési tervet dr. Puskás Lajos phd. okl. 
tájépítész, és Puskás Lajos okl. erdőmérnök (SILWEST-CONSULT BT-vel kötött vállalkozási 
szerződés alapján) készíttettük el, mely a rendelet tervezet 2. számú melléklete. 
 
A HÉSZ 45. § (4) bekezdése tartalmazza a Szeghalom külterületén országos védelem alatt álló 
természeti emléket, a településtől É-ra lévő Kék-tói részt, mely az alábbi helyrajzi számokat érinti: 
0725, 0726, 0727, 0728, 0729/1, 0729/2, 0729/4, 0729/5. A Szeghalmi Kék-tó Természetvédelmi 
Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről és természeti 
kezeléséről szóló 44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelet értelmében országos jelentőségű védelmet 
élvez, ezért párhuzamosan a helyi védettség fenntartása nem szükséges, így a HÉSZ 45. § (4) 
bekezdését hatályon kívül kell helyezni. 
 
 
Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté 
nyilvánításáról szóló rendelet tervezetet, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Szeghalom, 2012. október 12. 
 
 


 
 


Macsári József


 
 
 
 
Előterjesztést készítette: Nagy István műszaki irodavezető 


Hajdu Anita környezetvédelmi ügyintéző 


________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/25. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: hajduanita@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 


 
Iktatószám:1006-13/2012. 


M E G H Í V Ó 
 


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


k i h e l y e z e t t   ü l é s é t 
 


2012. október 26-án (pénteken) magyar idő szerint 12.00 órára összehívom. 
Az ülés helye: ROMÁNIA KALOTASZENTKIRÁLY 
 
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
2./ Rendeletalkotás a helyi jelentőségű természeti értékek védetté 
nyilvánításáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
3./ Intézmények Alapító Okiratainak módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
4./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolánál 
osztálylétszám meghatározása 
Előadó: Macsári József polgármester 
5./ Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak 
módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
Bejelentések 
Tisztelettel kérem, hogy a kihelyezett képviselő-testületi ülésen megjelenni 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2012. október 16. 
 


Tisztelettel: 
 
 


         Macsári József 
    








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-i ülésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy az oktatási intézmények alapító okiratát szükséges felülvizsgálni annak 
érdekében, hogy megfeleljen az Nkt-ban foglaltaknak. 
 
Az önkormányzatunk fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői az alapító okiratok 
felülvizsgálatát elvégezték, és a módosításokat hivatalomhoz benyújtották. 
 
A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának módosításához figyelembe kell venni az alábbiakat:  
 
Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete rendelkezik a 
köznevelési intézmények névhasználatáról. E rendelet 123. § (4) bekezdése alapján az alapfokú 
művészetoktatási feladatot ellátó köznevelési intézmény hivatalos megnevezése „alapfokú 
művészeti iskola”, valamint megszűnt az egységes pedagógiai szakszolgálat elnevezés használati 
joga, az új megnevezés „pedagógiai szakszolgálat”. 
 
A köznevelési intézmény – a belső kommunikációt és az oktatási igazolványokat kivéve – csak 
olyan nevet használhat, amely név az alapító okiratban szerepel. 
 
A könnyebb jogalkalmazás céljából elkészítettük az Alapító okiratok egységes szerkezetbe 
foglalását. 
 
 
Határozati javaslat I. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„5. Az intézmény tagozata:  


Nappali tagozat: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 
Levelező tagozat: gimnázium 
Esti tagozat: gimnázium” 


 
2. Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai: 


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény szerinti gimnázium és szakközépiskolai oktatás és nevelés, szakképzés. 


 Elsődleges alapvető szakágazat:  TEÁOR 853100 általános középfokú oktatás 
 További szakágazata:   TEÁOR 853200 szakmai középfokú oktatás” 
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3. Az Alapító okirat 13.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
 
 
„13.1. Alaptevékenységek: 
 


5590111: Kollégiumi  szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók részére 
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
8520221: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
8531111: Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás ( 9-12/13.évfolyam) 
8531121: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 


( 9-12/13.évfolyam) 
8531141: Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 
8531211: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
   -          Informatika, 
   -          Gépészet, 
   -          Könnyűipar, 
   -          Közlekedés szakmacsoport 
8531221: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 


(9-12/13.évfolyam) 
8531241: Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13.évfolyam) 
8531311: Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 


- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04   Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05   Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
- 34 521 03   Gépi forgácsoló 
- 34 521 06   Hegesztő 
- 34 521 04   Ipari gépész 
- 34 542 03  Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 
- 34 542 04   Férfiszabó 
- 34 542 06   Női szabó 
- 54 521 03   Gépgyártástechnológiai technikus 
- 54 481 04   Informatikai rendszergazda 
- 54 481 03  Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 
- 54 481 05   Műszaki informatikus 
- 54 542 02   Ruhaipari technikus 


 
8531321: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása  
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( 9-10.évfolyam) 
8531341: Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató 
8531351: Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) 
8532111: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 


oktatás a szakképzési évfolyamokon 
- Szakközépiskola 
- Szakiskola 
- Saját tanműhely üzemeltetése. 
- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05   Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai szoftverüzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 
- 54 481 03 0010 54 04   IT kereskedő 
- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 
- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 
- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05   Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 


szakügyintéző 
- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 
- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 


 
8532121: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 


nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
8532141: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 
8532211: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 


oktatás a szakképzési évfolyamokon 
8532221: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 


nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
8532241: Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 
8532311: Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a 


szakképzési évfolyamokon 
8532321: Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű 


szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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8532341: Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 
8542111: Felsőfokú szakképzés 
8559211: Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő igényű tanulók kollégiumi, 


externátusi nevelése 
8559221: Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 


tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
8559311: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 


- A2 C alapfokú  Angol nyelvvizsgára felkészítő 
- B2 C középfokú  Angol nyelvvizsgára felkészítő 
- A2 C alapfokú  Német nyelvvizsgára felkészítő 
- B2 C középfokú  Német nyelvvizsgára felkészítő 


8559321: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
- 31 521 09 1000    Gépi forgácsoló 
- 31 521 09 0100 31 01   Esztergályos 
- 31 521 09 0100 31 04  Köszörűs 
- 31 521 09 0100 31 05  Marós 
- 31 521 10 1000   Géplakatos 
- 31 521 10 0100 31 01   Gépbeállító 
- 31 521 11 1000    Hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 01   Bevontelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 02   Egyéb eljárás szerinti hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 03   Fogyóelektródás hegesztő 
- 31 521 11 0100 31 04   Gázhegesztő 
- 31 521 11 0100 31 05   Hegesztő-vágó gép kezelője 
- 31 521 11 0100 31 06   Volframelektródás hegesztő 
- 33 542 05 0100 21 04   Textiltermék összeállító 
- 33 542 05 0010 33 01   Csecsemő- és gyermekruha készítő 
- 33 542 05 0010 33 02   Férfiszabó 
- 33 542 05 0010 33 03   Női szabó 
- 54 542 01 0010 54 02   Ruhaipari technikus 
- 54 542 01 0010 54 03   Textilipari technikus 
- 54 481 03 0100 52 01   Számítástechnikai szoftverüzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 01   Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető 
- 54 481 03 0010 54 03   IT biztonságtechnikus 
- 54 481 03 0010 54 04   IT kereskedő 
- 54 481 03 0010 54 05   Számítógéprendszer-karbantartó 
- 54 481 03 0010 54 07   Webmester 
- 52 523 01 0100 52 01   PLC programozó 
- 54 862 01 0000    Munkavédelmi technikus 
- 55 345 01 0010 55 05   Szállítmányozási szakügyintéző 
- 54 345 02 0000    Logisztikai ügyintéző 
- 54 345 02 0001 54 01   Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 
- 31 521 01   Bevontelektródás kézi ívhegesztő 
- 31 521 03   Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő 
- 31 521 05   Gázhegesztő 
- 31 521 09   Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő 
- 21 542 01   Lakástextil-készítő 
- 31 542 08   Szövő 
- 21 542 02   Textiltermék-összeállító 
- 51 481 03   Webmester 
- 51 481 02   Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda 
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8560911: Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
8560921: Munkaerő piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
  
A 8520221, 85322121, 8531221, 8531121, 8531231, 8532221, 8532321, 8555921 
szakfeladatok esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása integrált formában 
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével. 
Az ellátandó fogyatékosság típusai: a többi tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása.” 


 
3. Az Alapító okirat 15.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„15.1. Nappali tagozat: 
 Gimnáziumi évfolyamok:  


6 évfolyam (6-12. évfolyam)  
  4 évfolyam (9-12. évfolyam)  
  5 évfolyam (9-13. évfolyam) 


3 évfolyam nappali munkarend szerinti felnőttoktatás 
  
 Szakközépiskolai évfolyamok: 
  4 évfolyam (9-12. évfolyam) 


2 évfolyam (11-12. évfolyam) szakmai végzettségűek érettségire felkészítése  
 
 Szakiskola évfolyamok: 
  2 évfolyam (9-10. évfolyam) 
 
 Szakképzési évfolyamok: 
  4 évfolyam szakközépiskola + (13-14. évfolyam) OKJ szerint 
  3 évfolyam szakiskola OKJ szerint 
  2 évfolyam technikus képzés (13-14. évfolyam) OKJ szerint.” 
 
4. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
Határozati javaslat II. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„1. Az intézmény neve:  


Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Pecsétjének lenyomata:”  


 
2. Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
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„3. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 


Típusok megnevezése: Általános iskola, alapfokú művészeti iskola, nevelési tanácsadó és 
pedagógiai szakszolgálat. 
Az intézmény önálló egységei: 
Általános iskola 
Alapfokú művészeti iskola 
Pedagógiai szakszolgálat” 


 
3. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„5. Az intézmény tagozata:  
 Általános iskola általános tantervű tagozata” 
 
4. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„9. Az intézmény működési köre: 
 Szeghalom Város közigazgatási határa” 
 
5. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„10. Az intézmény jogállása:  
 Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv” 
 
6. Az Alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat számai: 
 Alaptevékenységek: 


5629121: Óvodai intézményi étkeztetés 
5629131: Iskolai intézményi étkeztetés 
5629141: Tanuló kollégiumi étkeztetés 
6820221: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8520111: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4.évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása: a többi 
tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb 
pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók integrált nevelése, oktatása. 
8520211: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)  
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása: a többi 
tanulóval nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb 
pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók integrált nevelése, oktatása. 
8520311: Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban: zongora; fafúvós (furulya, 
klarinét, fuvola, fagott) tanszakok. 
8520321: Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban: szobrászat, festészet, 
grafika tanszakok, táncművészeti ágban: társastánc tanszak, szín és bábművészeti ágban: 
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színjáték tanszak. 
8559111: Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
8559121: Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
8559141: Általános iskolai tanulószobai nevelés 
8559151: Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
8560111: Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység 
      Pedagógiai Szakszolgálat feladatai: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,       
gondozás; fejlesztő felkészítés, nevelési  


tanácsadás; logopédiai ellátás;továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; 
gyógytestnevelés. 
8560121: Korai fejlesztés, gondozás 
8560131: Fejlesztő felkészítés 
9101211: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 


Választható tanórai foglalkozások szervezésével segíti a személyiség 
gazdagodását, a művelt emberré válást, a továbbtanulást, pályaválasztást. 
Rehabilitációs foglalkozás szervezésével segíti a beilleszkedési, magatartási 
rendellenességgel, tanulási zavarral rendelkező tanulók személyiségfejlődését. 
A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére 
képesség kibontakoztató foglalkozást szervez. 


9312041: Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 


 5590992: Egyéb máshova nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
 5629162: Üdülői, tábori étkeztetés 
 5629172: Munkahelyi étkeztetés 
 5629202: Egyéb vendéglátás 
 6820222: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 
 
7. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„15. Az intézmény évfolyamai: 


15.1. Általános tantervű tagozat 
  8 évfolyammal működő általános iskola 


15.2. Alapfokú művészetoktatás 
 12 évfolyam (2 előképző, 6 alapképző, 4 továbbképző évfolyam)” 


 
8. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 
 
 
   
Határozati javaslat III. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.  
 
1. Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
 
„12. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 


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


 
2. Az Alapító okirat 12.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:  
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„12.1. Alaptevékenységek: 


8510111: Óvodai nevelés, ellátás 
8510121: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 


a többi gyermekkel nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral, vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek integrált nevelése. 


8891011: Bölcsődei ellátás” 
 
3. Az Alapító okirat módosítása 2012. november 1-én lép hatályba. 
 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító okiratok módosításával kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 8 napon belül  
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2012. október 17. 
 
Készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 
 
 


 
 
Macsári József  





