
    Szeghalom Város Polgármesterétıl 
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142. 
1696-16/2010. 
 

 
M E G H Í V Ó 

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

2010. december 20-án (hétfın) 13.00 órára 
 

ö s s z e h í v o m. 
 
Testületi ülés után 14.00 órakor év végi díjátadó ünnepség lesz, ahol a 2010-
ben kimagasló eredményeket elért tanulók, mővészeti csoportok, sportolók, 
felkészítı pedagógusok, mővészeti vezetık, edzık jutalmazására kerül sor. 
 
Az ülés helye:  
Mővelıdési Központ tanácskozóterme Szeghalom Tildy u. 30. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
2./ B e j e l e n t é s e k 
 
Tisztelettel kérem, hogy az ünnepséggel egybekötött soron következı 
képviselı-testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. 
 
 
Szeghalom, 2010. december 8. 
 

Tisztelettel: 
 
 

         Macsári József  
                    polgármester 
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     Szeghalom Város Polgármesterétıl 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-142. 
 
 
 

J e l e n t é s 
a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról, 

a Képviselı-testület 2010. december 20- ülésére 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület a 121/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozatban pontosította a 
negyedévenként kifizetésre kerülı hulladékszállítási díjkedvezmény összegét, 
amelyet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános mőködési 
tartalékalapjából biztosít.  
Jelentem, hogy eddig idıarányosan a III. negyedéves teljesülés megtörtént. 
 
A 126/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozatban Képviselı-testület egyetértett a 
Szeghalom „Sárrét Fıvárosa” városközpont integrált fejlesztése D’Orsay kastély 
felújítása, funkcióval való megtöltése tárgyú beruházás pótmunkái 
kivitelezıjének kiválasztására hirdetmény nélküli, egyszerő közbeszerzési 
eljárás megindításával, illetve az ajánlattételre felkérendık meghatározásával. 
Jelentem, mint az már köztudott, hogy a Képviselı-testület legutóbbi ülésén a 
139/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. határozatában, a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján a Swietelsky Mo. Kft. (Budapest, Irinyi J. u. 4-20.) ajánlattevıt hirdette 
ki az eljárás nyerteseként, mivel az egyetlen érvényes, és a legalacsonyabb 
összegő (7.822.248,- Ft + 25 % ÁFA) ajánlatot tette. A határozat további 
részében érvénytelennek tekintette a békéscsabai Békés-Bau Kft. és a 
mezıberényi székhelyő Borgula-Ép. Kft. ajánlatát a közbeszerzési törvény 
értelmében. 
 
Jelentem, hogy az eredményhirdetés 2010. november 30-án megtörtént, a 
szerzıdéskötésre 2010. december 11-én kerül sor. 
 
Az 58/2010. (V. 31.) Ökt. sz. határozatával Képviselı-testület kijelölte 
elidegenítésre az Önkormányzat tulajdonában lévı, Berettyó védıtöltések 
fejlesztése projekt kapcsán érintett ingatlanokat. A helyi önkormányzatokról 
szóló tv. szerint az érintett ingatlanok forgalomképtelenek, így ezek nem 
kerülnek át a Magyar Állam tulajdonába, és  azokra az önkormányzat ingyenes 
használati jogot biztosít a 132/2010. (X. 29.) Ökt. sz. határozat értelmében. 
A Képviselı-testület a határozatban megfogalmazta, hogy a tervezett beruházás 
megvalósulását támogatja és egyetért a Magyar Állammal kötendı 
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együttmőködési megállapodással, amelyben rögzítésre kerülnek a beruházásra 
vonatkozó feladatok, valamint a felelısségek megosztásáról szóló elıírások. 
Jelentem, hogy a fentieket rögzítı Együttmőködési Megállapodás aláírására sor 
került. 
 
Képviselı-testület a 140/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. határozatával jóváhagyta a 
Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképzı Iskola Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát a Házirenddel együtt; a 141/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. 
határozatával, pedig a Mővelıdési- Sport és Szabadidı Központ Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát hagyta jóvá. 
Jelentem, hogy a határozatok továbbítva lettek az intézményvezetık részére. 
 
A 142/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. határozat alapján kiegészítésre került a Városi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata azzal, hogy az 
intézményi tárgyi eszközök év végi – mérlegtételek alátámasztását szolgáló – 
leltározását elegendı két évente végrehajtani. 
Jelentem, hogy a Szabályzat e szerinti kiegészítése megtörtént, errıl a Hivatal 
irodavezetıi értesültek. 
 
143/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. határozatában Képviselı-testület jóváhagyta 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belsı ellenırzési szervezetének 
Szeghalom Város Önkormányzatára vonatkozó 2011. évi ellenırzési tervét. 
Jóváhagyta továbbá a 144/2010. (XI. 29.) Ökt. sz. határozat értelmében a 2011-
2015. évekre vonatkozó belsı ellenırzési stratégiai tervet. 
Jelentem, hogy a döntésekrıl a belsı ellenır értesült.  
 
Kérem a jelentésem szíves elfogadását. 
 
Szeghalom, 2010. december 8. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Macsári József 
polgármester 



Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társulás 
2011. január 1-jétıl 1 fı félállású szakmai alkalmazottal (igazgató) mőködjön önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként.  
Továbbá dönt arról, hogy a Társulás pénzügyi feladatait a szarvasi Vajda Péter 
Intézmény lássa el. Jóváhagyja a Társulás 2011. évre vonatkozó költségvetését 3.824.400 
Ft összegben, melyhez a Szeghalom Város Önkormányzatára 2011. augusztus 31. 
napjáig esı 458 867 Ft-ot a 2011. évi költségvetésébıl biztosítja. 
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 



Határozati javaslat 
 
1./ Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a – a határozat mellékleteit 
képezı - Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásáról szóló Társulási megállapodást és 
Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.- 
 
2./ Jóváhagyja továbbá a Vajda Péter Gimnázium, Szakképzı Iskola, Kollégium, 
Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtár önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv valamint a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, önállóan 
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv között létrejött – a határozat mellékletét 
képezı - együttmőködési megállapodást. 
 
Határid ı: 2011. január 1. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 



KIEGÉSZÍTÉS  
A BERETTYÓ-KÖRÖS SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 

FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ 2011. JANUÁR 1-JÉTİL  
 
 
Tisztelt Címzettek! 
 
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 2010. november 19. 
napján megtartott ülésén tárgyalta a Társulás jövıjére vonatkozó elképzeléseket. A Társulási 
Tanács tagjainak alapvetı koncepciója az volt, hogy a fenntartás a lehetı legkevesebb 
költséggel, de a szerzıdéses (ti: projektben vállaltak) minimum feltételeknek megfelelve 
történjen. Ezért a korábban Önök részére is megküldött anyaghoz képest a Társulási Tanács 
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 
 
Határozati javaslat: 

1. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 
javasolja az alapító önkormányzatok részére elfogadni, hogy a 
Társulás 2011. január 1-jétıl 1 fı félállású szakmai alkalmazottal 
(igazgató) mőködjön részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervként.  
Továbbá javasolja elfogadni, hogy a Társulás pénzügyi feladatait a 
szarvasi Vajda Péter Intézmény lássa el, valamint azt, hogy a 2011. 
évre vonatkozó költségvetését 3.824.400 Ft összegben, mely összeget az 
önkormányzatok, valamint az érintett alapítvány tanulólétszám 
arányosan biztosítanak.  
Határid ı: értelem szerint 
Felelıs: Babák Mihály elnök 
         dr. Pusztai Andrea igazgató 

2. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 
megbízza a Társulási Tanács elnökét, hogy az igazgató személyét 
válassza ki és bízza meg 2011. január 1. napjától.  

        Határidı: értelem szerint 
        Felelıs: Babák Mihály elnök 
 
 

Kiadás:   hónap  
havi 

költség  éves ktg. 
C változat 

Munkabér+járulékok:         
   - 1 fı félállású szakmai vezetı   12 210 000 2 520 000 
Bérek összesen:     210 000 2 520 000 
   - nyugdíjb.jár. (24 %) 24 12 50 400 604 800 
   - term.egb.jár. (1.5 %) 1,5 12 3 150 37 800 
   - pénzb.egb.jár. (0.5 %) 0,5 12 1 050 12 600 
   - munkaerıp.fogl.jár.(1%) 1 12 2 100 25 200 
igazgató járulék összesen:     56 700 680 400 
Bérek+járulékok mindösszesen:     266 700  3 200 400 

 
irodaszer, nyomtatvány    0 
Nem adatátviteli célú távközlési díjak       0 



Adatátviteli célú távközlési díjak       0 
Egyéb bérleti és lizing díjak     0 
Postaktg       0 
Vásárolt term., és szolg.ÁFA-ja       0 
Belföldi kiküldetés   12 40 000 480 000 
Reklám, propaganda       0 
Reprezentáció       0 
Egyéb különféle dologi       0 
   - fénymásoló klikkdíj    0 
   - könyvelıprogram díj   12 10 000 120 000 
Bankszla vezetési ktg.   12 2 000 24 000 
Dologi összesen: 
1 fı félállású alkalmazott esetén, a szolgáltatásokra m egbízási díjat nem 
fizetünk, a dologi kiadás minimalizált.     52 000  624 000 
         
Kiadás összesen:     318 700  3 824 400 
 
 
1) változat: Ha a teljes 2011. évre tervezett költs égvetést arányosítom a 
2010/2011-es tanévi tanulólétszám alapján:  
 
 
  Szarvas Szeghalom Sarkad Gyomaendrıd Békéscsaba Battonya Összesen: 
Tanulólétszám %-os 
aránya 952 302 126 26 129 143 1678 
Tanulólétszám 
aránya 0,567342 0,1799762 0,075089 0,0154946 0,0768772 0,085221 1 
C változat           
                 3 824 400 2 169 743 688 301 287 172 59 258 294 009 325 917 3 824 400  
 
 
2) változat: Ha a tervezett költségek 8/12 részére (2011. augusztus 31- ig azaz a 
2010/2011-es tanévre vonatkozóan) számítjuk a költs égarányt. Természetesen a 
fennmaradó összeget az új tanév (2011/2012) létszám adatai alapján lehet osztani. 
  
 Szarvas Szeghalom Sarkad Gyomaendrıd Békéscsaba Battonya Összesen: 
Tanulólétszám %-os 
aránya 952 302 126 26 129 143 1678 
Tanulólétszám 
aránya 0,567342 0,1799762 0,075089 0,0154946 0,0768772 0,085221 1 
C változat 
                3 824 400 1 446 495 458 867 191 448 39 505 196 006 217 278 2 549 600 
 
 
Kérem, hogy az önkormányzatok döntésérıl értesíteni szíveskedjenek.  
 
Szarvas, 2010. november 22. 
 
 
      Köszönettel és tisztelettel: 
       
          dr. Pusztai Andrea 
           igazgató 
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ELİTERJESZTÉS 
A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás 
Társulási Tanácsának 2010. december 10-i ülésére 

 
Tárgy: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás jövıbeni mőködtetéséhez 
szükséges dokumentumok módosítása, a személyi feltételek megteremtése 
 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Társulási Tanács 2010. november 19-i ülésén döntött arról, hogy a Társulás 2010. január 1. 
napjától a lehetı legkisebb költségekkel, de a projektben vállalt minimális szerzıdési 
feltételeknek megfelelve mőködjön tovább. A mőködéshez pedig egy félállású szakmai 
alkalmazott álláshelyét 2011 évre vonatkozó költségvetését pedig 3.824.400 Ft összegben 
biztosította. 
 
A fenti elvárások mellett és a jogszabályi elıírásoknak megfelelve az alábbi lehetısége 
adódik a Társulásnak: 
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009 (XII.19.) Kormány rendelet és a 
Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján a Társulás a jövıben is önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szervként, közszolgáltató intézményként mőködik tovább csak a 
15 §. (2) bekezdése alapján a pénzügyi feladatokat a szarvasi Vajda Péter Intézmény látná el. 
Ezen feltételnek való megfelelés érdekében módosításra került a Társulási Megállapodás (1. 
számú melléklet), valamint a Társulás alapító okirata (2. számú határozati javaslat). 
Ugyanakkor a pénzügyi feladatok maradéktalan ellátása érdekében Együttmőködési 
Megállapodást kell kötni a feladatot jövıben ellátó költségvetési szervvel (Vajda Péter 
Intézmény) a munkamegosztás lés a felelısségvállalás érdekében. (2. számú melléklet) 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot szükségessé vált az igazgató helyettesítési rendjérıl 
szóló szabályokkal kiegészíteni, errıl szól a 3. számú határozati javaslat. 
 
A Társulási Tanács az elmúlt ülésen felhatalmazta a Társulási Tanács elnökét, hogy a 
félállású szakmai alkalmazott személyérıl gondoskodjon. Javaslatunk az, hogy Kohut 
Andrásné a szarvasi intézmény fıigazgatója lássa el ezt a feladatot. Ha a szarvasi intézmény 
fogja a Társulás pénzügyi feladatait ellátni az utasításadás szempontjából ez a megoldás a 
legcélravezetıbb. Errıl szól a 4. számú határozati javaslat. 
 
Határozati javaslat: 

1. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Tanácsa úgy dönt, hogy jóváhagyja - az elıterjesztés mellékletét 
képezı – Társulási Megállapodás-módosítást. 
Felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Társulási 
Megállapodás-módosítást terjesszék a Képviselı-testületek elé 
jóváhagyásra. 
Felelıs: Babák Mihály elnök  
    dr. Pusztai Andrea igazgató 
Határid ı: értelem szerint, illetve a soron következı képviselı-
testületi ülések, de legkésıbb 2010. december 31. napjáig 
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2.  A Berettyó Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás Alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint: 

 - 6. A költségvetési szerv jogállása, besorolása címszó alatti 
szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„…Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak 
ellátására köteles szerv neve, székhelye: Vajda Péter 
Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7.” 

- 10. A költségvetési szerv vezetıje megbízásának rendje, az 
alkalmazottak jogviszonya címszó alatti szövegrész 1. pontja az 
alábbi szövegrészre módosul: 

„1. A költségvetési szerv vezetıjét a Berettyó-Körös 
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa bízza 
meg választás alapján, a Társulási Tanács elnökének 
javaslatára.” 

- 13. A költségvetési szerv gazdálkodás módja szerinti besorolása 
címszó alatti szövegrész az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„…Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak 
ellátására köteles önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv neve, székhelye: Vajda Péter Intézmény 
5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. A Társulás és a Vajda Péter 
Intézmény közötti munkamegosztás és felelısségvállalás 
rendjét Együttmőködési Megállapodás (1. számú melléklet) 
tartalmazza.” 

- 14. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre címszó alatti 1. 
pontja az alábbi szövegrészre módosul: 

„1. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan 
gazdálkodó jogi személy. A gazdálkodási feladatait a Vajda 
Péter Intézményen keresztül látja el, illetve biztosítja. Az 
elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı jogi személy. 
Éves költségvetése Szarvas Város Önkormányzata 
költségvetésének részét képezi.” 

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
A Társulási Tanács továbbá dönt arról, hogy a jóváhagyja – az 
elıterjesztés mellékletét képezı – Együttmőködési Megállapodást, 
mely az Alapító okirat 1. számú elválaszthatatlan melléklete. 
Felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy az Alapító 
okirat módosítást és annak 1. számú mellékletét terjesszék a 
Képviselı-testületek elé jóváhagyásra. 
Utasítja az igazgatót, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalásáról gondoskodjon. 
Felelıs: Babák Mihály elnök  
    dr. Pusztai Andrea igazgató 
Határid ı: értelem szerint, illetve a soron következı képviselı-
testületi ülések, de legkésıbb 2010. december 31. napjáig 

3. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 
úgy dönt, hogy a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 
módosítja az alábbiak szerint: 

- 24.§ A Társulás irányítása, vezetése címszó alatti szövegrész (2) 
bekezdése az alábbi szövegrészre módosul: 
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„…(2) A Társulást az igazgató vezeti. A Társulás 
igazgatójának megbízási rendje: Az igazgatót a Társulási 
Tanács bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási 
Tanács elnöke gyakorolja felette. Az igazgatói állás 
betöltéséhez szükséges döntést a Társulási Tanács hozza meg 
a Társulási Tanács elnökének javaslatára. …” 

- 24.§ A Társulás irányítása, vezetése címszó alatti szövegrész (5) 
bekezdése az alábbi szövegrészre módosul: 

„…Az igazgatót tartós akadályoztatása esetén a TÁMOP 
2.2.3 projekt szakmai vezetıje helyettesíti. Minden olyan 
esetben ahol Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat vagy 
annak bármely melléklete igazgatót említ, ott a helyettesítés 
esetében a projekt szakmai vezetıt kell érteni. A helyettesítés 
rendjére vonatkozó felhatalmazás a TÁMOP 2.2.3 projekt 
záró jelentésének elfogadásáig, vagy az igazgató személyében 
történı változás bekövetkezéséig tart….” 

A Szervezeti és Mőködési Szabályzat egyéb pontjai változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
A Társulási Tanács továbbá felhatalmazza a Társulás igazgatóját, 
hogy a Társulás 2011. január 1-jétıl szükséges mőködése 
érdekében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat egyéb módosításait 
hajtsa végre, és utólagosan terjessze be a Társulási Tanács elé 
jóváhagyásra. 

   Felelıs: Babák Mihály elnök 
      dr. Pusztai Andrea igazgató 
      2011. január 1. napjától  
   Határidı: értelem szerint 

4. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 
úgy dönt, hogy a Társulás igazgatói feladatainak ellátásával 2011. 
január 1. napjától 2011. december 31. napjáig a szarvasi Vajda Péter 
Intézmény fıigazgatóját Kohut Andrásnét bízza meg. 
Felkéri Szarvas Város Polgármesterét, hogy a megbízás engedélyezését 
terjessze be Szarvas Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elé 
jóváhagyásra. 

        Felelıs: Babák Mihály elnök, Szarvas  Város Polgármestere 
           dr. Pusztai Andrea igazgató 
           Kohut Andrásné 2011. január 1. napjától megbízott igazgató 
 
 
 
 
Szarvas, 2010.december 7. 
 
 
 
        dr. Pusztai Andrea  
         igazgató 
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           1. számú melléklet 
 

Szakképzés Szervezési Társulás létrehozásáról szóló  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

2. számú módosítása 
(tervezet) 

 
 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete, Sarkad Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, Szarvas Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete, és Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a 2008. február 4. napján kelt és a 2009. január 30. napján módosított Szakképzés 
Szervezési Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást módosítja az alábbiak szerint 
 
1) III: A Társulás tevékenységi köre, faladatai címszó alatti szövegrész 1. pontja az alábbi 
szövegrésszel egészül ki: 
„…A Társulás önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv neve, székhelye: Vajda Péter Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. A 
Társulás és a Vajda Péter Intézmény közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét 
Együttmőködési Megállapodás tartalmazza.” 
 
2) 
III: A Társulás tevékenységi köre, faladatai címszó alatti szövegrész 2.3 pontja az alábbi 
szövegrészre módosul: 
„…3. Szarvas Város Önkormányzata által fenntartott intézmény: 
Vajda Péter Gimnázium, Szakképzı Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános 
Könyvtár. 5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7. (rövid név: Vajda Péter Intézmény)….” 
 
A Társulási Megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Kelt Szarvas, 2010. december …… 
 
A Települési Önkormányzat Képviselı-testülete nevében: 
 
 
 
 
Dr.Karsai József   Várfi András    Bende Róbert  
polgármester    polgármester    polgármester 
 
 
 
 
 

    Babák Mihály         Macsári József 
    polgármester           polgármester 
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Záradék: 
A Szakképzés Szervezési Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei a 
Társulási Megállapodás-módosítást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra 
nézve kötelezı rendelkezésként fogadták el. 
Battonya Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2010. (…..) számú határozatával 
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) számú határozatával 
Sarkad Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) számú határozatával 
Szarvas Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2010. (….) számú határozatával 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) számú határozatával 
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Együttmőködési megállapodás 
 

Mely létrejött egyrészrıl a  
Vajda Péter Gimnázium, Szakképzı Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános 
Könyvtár önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban Iskola), valamint 
másrészrıl a  
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás, önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv (továbbiakban: Társulás) között, Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) 
Kormány rendelet alapján az alábbi feltételekkel: 
 
I. Általános pénzügyi, számviteli, nyilvántartási szempontok: 

1. Az Iskola a számviteli, államháztartási törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott, a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolási, könyvvezetési, 
számviteli tevékenységének rendszerét meghatározó kormányrendeletek szabályai 
szerint megszervezi és elkészíti a Társulás mőködését is meghatározó számlarendet és 
egyéb számviteli, bizonylati szabályzatokat. 

2. A törvényi és hatályos jogszabályi elıírások szerinti adatszolgáltatásokat az Iskola 
(beszámoló, adóbevallás, statisztikai jelentés) végzi el. 

3. Az Iskola a gazdálkodással, számvitellel kapcsolatos törvények, jogszabályok 
mindenkor hatályos elıírásai szerint elvégzi a Társulás vagyoni, pénzügyi helyzetére 
ható gazdasági események kettıs könyvvitel rendszerő, pénzforgalmi szemlélető 
nyilvántartásának vezetését, naptári év végével történı lezárását. 

4. A Társulás tudomásul veszi, hogy a megállapodásban vállalt a Társulással kapcsolatos 
feladatokat az Iskola saját szabályzatai megfelelı kiegészítésével, felelısök 
meghatározása szerint végzi. 

5. Az Iskola tudomásul veszi, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat 
elkülönítetten, önállóan ellenırizhetı módon a jogszabályoknak megfelelıen köteles 
végezni. 

6. A Társulás hozzájárul, hogy az Iskola a saját közalkalmazottai munkaköri leírásainak 
kiegészítésével végeztesse a jelen megállapodásban meghatározott feladatot, melyhez 
azonban további forrást nem biztosít az Iskola részére. 

 
II. Tervezés, költségvetés végrehajtása 

1. A költségvetési törvény, a kormány költségvetési irányelvei alapján az Iskola és a 
Társulás vezetıje közösen készítik el az éves költségvetést. 

2. Az elıirányzatról az Iskola köteles analitikus nyilvántartást vezetni, a Szarvas Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghatározott kiemelt elıirányzatonként. 
Az elıirányzat módosítása kapcsolatos feladatokat (többletbevétel, elıirányzatok 
közötti átcsoportosítás, egyéb elıirányzati igény) az Iskola látja el.  

 
III. Pénzkezelés, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés 

1. Az Iskola készíti el a jogszabályban meghatározott módon és idıben, valamint 
tartalommal a pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást. 

2. Az Iskola bonyolítja a Társulás jóváhagyott költségvetési elıirányzatának figyelembe 
vételével a pénzellátás biztosításával, utalással a gazdálkodást - a Társulás vezetıjével 
történt egyeztetés után. A kötelezettségvállalás a Társulás, a pénzügyi ellenjegyzés 
pedig az Iskola feladata, a teljesítés igazolása, a szakfeladat ezen belül részfeladat 
megjelölése a Társulás részérıl történik a könyvelés felé, ezt követıen az 
érvényesítést Iskola végzi el. 
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IV. Számvitel 
1. Az Iskola gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét képezı mérleg 

tagolása, a tételek részletezése a törvény és a jogszabályok elıírásai szerint készüljön 
el. Az eszközök kimutatása, besorolása, források növekedésének, vagy csökkenésének 
kimutatása, besorolása, források növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása 
jogszabályok szerint elvégzésre kerüljön. 

2. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását az Iskola végzi. Ennek során 
az állományváltozás bizonylatait az Iskola állítja ki és veszi állományba.  

3. Az év végi leltárt az Iskola és a Társulás vezetıje közösen készítik el, részt vesznek a 
leltár összesítésében, kiértékelésében 

4. Az Iskola részérıl elıkészítik az esedékes selejtezést, és elvégzi a mővelet szabályos 
elıírásszerő lefolytatását, bizonylatolást. Mind a selejtezési, mind a leltározási 
feladatok elvégzését a szabályzatok elıírásai szerint kell lefolytatni. 

5. Az Iskola elvégzi az általános forgalmi adóval kapcsolatos, az adótörvényben, az 
adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilatkozattételi, adó 
megállapítási, bevallási, elılegfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. 

 
V. Személyi juttatások: 

1. A személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatokat Iskola látja el. 
 

VI. A készpénzkezelés rendje 
1. A Társulás önálló pénztárral rendelkezik, melynek ellátása a pénzkezelési 

szabályzatban foglaltak szerint. A pénztár mőködtetésével és kezelésével kapcsolatos 
feladatokat az Iskola látja el. 

2. Az Iskola a készpénzforgalom bizonylatolásánál alkalmazza a szabvány pénztári be-, 
és kifizetési bizonylatokat és a pénztárjelentést. 

3. A készpénz-kifizetések szabályszerőségéért az Iskola a felelıs, továbbá köteles 
gondoskodni a pénz biztonságos tárolásáról. 

 
VII. Elszámolás a központi számfejtı hellyel 

1. A központi számfejtı hellyel kapcsolatos feladatokat (pl: a munkából való 
távolmaradással /táppénz, fizetés nélküli szabadság…stb/ kapcsolatos iratok 
továbbítása) az Iskola látja el. 

 
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és 2011. január 1. 
napjától ennek megfelelıen kötelesek eljárni. 
 
Szarvas, 2010. december……    Szarvas, 2010. december… 

Babák Mihály s.k. Galláné Holp Éva s.k. Kohut Andrásné s.k. Brusznyiczki Erika s.k. 
elnök gazdasági vezetı fıigazgató          gazdasági vezetı 

Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Vajda Péter Intézmény 
 
Záradék: 
 
Jóváhagyta a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanácsa 
24/2010.(XII.10) számú tanácsi határozatával. 
 
Szarvas, 2010. december 11. 
 
          dr. Pusztai Andrea 
                   igazgató 



 
Határozati javaslat: 

  
Szeghalom Város Önkormányzata a Tildy Zoltán Általánosa Iskola, 
Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat– a határozati javaslat mellékletét képezı –Pedagógiai 
Programját és Házirendjét jóváhagyja. 
 
 
Határdió: azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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A közoktatásról szó|ó (1993' évi LXXIX.)törvény 2010' évi módosítása szerint az intézmények

pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétő| a negyedik

év fé|év végéig a szöveges értéke|és, vagy a hagyományos osztályozós módszert használják_e,

esetleg a kettőt együtt'

A törvény módosítás második fontos eleme a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfo|yamon történő

köteIező alkalmazására vonatkozó rendeIkezés eltörlése' A nem szakrendszerű oktatás ezeken az

évfo|yamokon csupán Iehetőség, amelyről az isko|ák szabadon dönthetnek.

Nevelőtestúletünk e két kérdósben meghozta döntését, pedagógiai programunkban rögzítettük a

változásokat. (Visszotérés o hagyományos osztályozáshoz, a nem szakrendszer(j oktotós Íolytotóso

oz 5-6. évfolyamon éví hórom témohét keretén belül.)

TantestületL]nk rendszeresen felü|vizsgá|ja és aktuaIizá|ja az iskoIai Házirendet, ami az iskoIa

é|etének fontos be Iső szabályzata'

Megismerésre és 1óváhagyásra megkÜ|döm a két dokumentum (Pedagógiai program, Házirend)

módosított fejezeteit (a módosítás pirossaI kieme|ve). Az előter]esztést megelőzően a

módosításokat a szülői közösség és a Diákönkormányzat véleményezte.

TisZteletteI kérem a TestÜlet tagjait, hogy a benyújtott dokumentumokat az e|őterjesztés szerint

hagyják jóvá.
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/
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Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

1. oldal 

 
1. ALAPELVEK 
 
Iskolánk nevelı – oktató munkáját az európai humanista értékrend hatja át, melyben a demokrácia keretein 

belül kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti értékeinkre, az egyéni és közös érdekek harmonikus 

érvényesülésére, az emberiség elıtt álló közös problémákra, s nyitottak vagyunk a különbözı népek és 

kultúrák megismerésére 

Az iskolánk teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; 
fejleszti a tanulók önismeretét, együttmőködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 
szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, 
megalapozásához. 
 Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, 
személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, 
hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 
 

1.1.Nevelési – oktatási programunk azokra a tartalmakra összpontosított, amelyek erısítik Európához való 

tartozásunkat, s figyelembe veszik a fejlett Európában érvényesülı trendeket (gyakorlatias, alkalmazható 

ismeretek, idegen nyelv oktatása, korszerő informatikai; kommunikációs ismeretek; globalizáció; 

multikulturális és mővészeti nevelés…) 

1.2.Alapvetı elvárásnak tekintjük a felnıtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú 
kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Fejleszteni a 
tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezıképességét, a problémamegoldó 
képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely 
területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek.  

 
1.3.Fontos szerepet szánunk a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, a közös nemzeti értékek és 

hagyományok tiszteletének, a helyi értékek megismerésének, a hagyományok ápolásának. 

1.3.2. A sajátos nevelési igényő és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók esetében a következı elvek 
 szerint szervezzük a munkánkat: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idısávokat biztosítunk ott, ahol erre szükség van; 
- szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelı tartalmakat, követelményeket építünk be 
  a helyi tantervbe, 
- segítı megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsısorban az 
  önmagukhoz mért fejlıdésüket értékelve. 
 
1.4.Mindennapi tevékenységünket a demokrácia elemei kísérik, amelyben az egyéni szabadság a köz 

érdekeinek függvényében érvényesül, s olyan magatartásformák gyakorlására van lehetıség amelyek 

alapjai lehetnek egy demokratikus társadalomba való beilleszkedésnek, az egyéni képességek 

kibontakoztatásának, az esélyegyenlıség érvényesülésének. 

 

1.5.Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink egészséges és kulturált körülmények között, képességeiknek 

megfelelıen fejlıdnek az iskolában, s közvetlen környezetük alakításának maguk is részesei legyenek. 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom

Formázott: Bal:  1,9 cm,
Jobb:  0,68 cm, Élıfej
távolsága a lap szélétıl:  1,25
cm, Élıláb távolsága a lap
szélétıl:  1,5 cm

Törölt: BEVEZETİ¶
¶
<#>A fennmaradt írásos emlékek 
arra utalnak, hogy településünkön 
három évszázados múltra tekint 
vissza az iskolai oktatás. A 
legutóbbi fél évszázadban két 
általános iskola mőködött, melyet 
Szeghalom Város Önkormányzata 
1999-ben integrált és létrehozta az 
Általános Iskola Szeghalom nevet 
viselı jogutód intézményt. Három 
évvel késıbb 2002-ben 
iskolánkhoz rendelte (61./2002. 
(VI. 24.) ökt.sz. határozatával) az 
alapfokú Mővészeti oktatás és 
gyermekélelmezés feladatát is. Az 
elızı döntésekkel Békés megye 
egyik legnagyobb iskolája lettünk.¶
<#>Városunkban jelenleg mőködik 
még egy bölcsıdei feladatokat is 
ellátó óvoda, egy gimnáziumi és 
szakképzı feladatokat is ellátó 
önkormányzati fenntartású 
középiskola, melynek keretein 
belül szervezıdik a 6 osztályos 
gimnázium is. 
Városunk közmővelıdési és 
közgyőjteményi intézményei:¶
<#>városi könyvtár¶
<#>múzeum¶
<#>mővelıdési- sport- és 
szabadidı központ¶
¶
<#>Pedagógiai programunk 
felülvizsgálatát, módosítását az 
ágazati irányításban bekövetkezı 
szabályozások és a fenntartói 
döntések alapján szinte minden 
esztendıben végre kellett hajtani.¶
¶
<#>Az 1999. évi iskolai 
integrációval szinte egy idıben 
kezdtük meg a pedagógiai program 
felülvizsgálatát és a 
minıségfejlesztési programunk 
kidolgozását. Az utóbbi 
törekvésben pályázati úton 
elnyertük az Oktatási Minisztérium 
támogatását a COMENIUS 2000. 
I. sz. MODELL-jének kísérleti 
jellegő kiépítésére.
¶
<#>Új Pedagógiai programunk 
elkészítésénél, az alapelvek, fı 
célkitőzéseinek és feladatainak 
meghatározásánál már érvényesült 
a minıségorientált szemlélet és 
gyakorlat.
¶
<#>Céljaink, feladataink 
megfogalmazásakor arra 
törekedtünk, hogy a korábban 
megteremtett értékeket, 
hagyományokat megırizve, egy 
olyan iskolát teremtsünk és ... [1]
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1.6.Nevelı – oktató munkánk sikerkritériumának tekintjük a jó munkahelyi (iskolai) légkört, az 

iskolafenntartó, az „iskolahasználók”, a helyi társadalom elégedettségét. 

1.7. A mővészetoktatásban törekszünk arra, hogy a tanulókban alakítsuk ki a kultúra iránt nyitott 

magatartást, az esztétikai érzékenységet és ezáltal neveljen a mővészetek befogadására, értésére, 

valamint az amatır mővészeti tevékenységek mővelésére. 

Az alapelvek megfogalmazásánál figyelembe vettük azt a tényt, hogy az általános iskolák adják meg az 

alapot a világ megismeréséhez, a korszerő mőveltséghez, a személyiség harmonikus fejlıdéséhez. Iskolánk 

cél- és feladatrendszerét az a filozófiai gondolkodás határozza meg, mely szerint: az ember tudatosan élı 

lény, aki képes saját maga és az ıt körülvevı emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, 

akinek célja és akarata van, akinek életét érzelmek jellemzik, aki tudatos lényként kérdez és válaszol, akit a 

fizikai és szellemi lét, az élet értelme, problémái és feladatai foglalkoztatnak. 

 

 

Törölt: és
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2.1. Cél és feladatrendszerünk 
 

Cél Feladat 

 
1. Olyan szilárd, továbbépíthetı 

alapismeretek nyújtása, amelyeknek birtokában 
tanulóink az érdeklıdésüknek és egyéni 
képességüknek megfelelı iskolában 
eredményesen folytathatják tovább 
tanulmányaikat. Növekedjen az érettségit adó 
középiskolában továbbtanulók száma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tanulóink olyan korszerő ismeretekkel 
legyenek felruházva, amiket képesek lesznek a 
mindennapi életben alkalmazni, hasznosítani, 
melynek birtokában bátran szembenézhetnek új 
problémákkal, váratlan helyzetekkel is, és 
képesek lesznek azokat elemezni, valamint 
döntéseiket fontolgatás alapján meghozni. 
 
 

3. A nevelés – oktatás folyamatában egy 
olyan egyensúly megteremtésére törekszünk, 
amelyben a közvetített ismeretek, értékek 
mennyisége, tartalma és módja figyelembe veszi 
a tanulók differenciáltságát, s alkalmazkodik a 
szükségletekhez és igényekhez. 
 

 
1.1 A tanuláshoz, az önálló ismeretszerzéshez, a 

problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges 
alapvetı készségek és képességek kialakítása  

/ gondolkodás, írás, olvasás, számolás, 
kommunikáció/. 
1.2.Az egyéni tanulás hatékony módszereinek 

megalapozása. 
1.3.A társas együttélés alapvetı szabályainak, 

normáinak megismertetése. 
1.4.Hazánk nemzeti értékeinek bemutatása, helyünk 

meghatározása a világban. 
1.5.Az egészséges életmód és életvitel mintává 

tétele, a veszélyeztetı tényezık megismertetése. 
1.6.Önismeret, a pozitív emberi tulajdonságok 

fejlesztése. 
1.7.A cél megvalósítását a pályaválasztási felelıs és 

a 8.-os osztályfınökökbıl alakult munkacsoport 
segíti. Feladataik: - irányultságok 
felmérése;szakterületek,szakmacsoportok 
megismertetése;iskolalátogatás megszervezése; 
iskolaválasztás segítése (Útravaló ösztön 
díj,Arany János Tehetséggondozó Pr,) 
 
 

2.1.A megszerzett ismeretek élethelyzetekben való 
gyakoroltatása, a problémamegoldás alternatív 
lehetıségeinek bemutatása. 
 

 
3.1. A tanulók kíváncsiságára, nyitottságára, és 
fogékonyságára épülı ismeretközvetítı módszerek 
alkalmazása, a tanulók igényeit és szükségleteit 
figyelembe vevı programok kidolgozása. 
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Cél Feladat 

 
4. A képzési ciklus végére tanulóinkban 

alakuljanak ki a demokratikus magatartás 
jegyei, s rendelkezzenek az egyéni és közösségi 
érdekek képviseletének gyakorlati 
tapasztalataival, az érdekérvényesítés néhány 
alapvetı módszerével. 
 
 
 

5. Tudatosuljon tanulóinkban a nemzeti 
hovatartozás, legyenek büszkék hazánk 
történelmi hıstetteire, a társadalom kulturális és 
természeti örökségeire, értékeire, és ismerjék 
meg a nemzetközi együttmőködés, az Eu-hoz 
való csatlakozás jelentıségét a történelmi múlt, 
a jelenkori események és a jövı kihívásainak 
ismeretében. Ismerjék meg más népek 
kultúráját, hagyományait, különös tekintettel a 
szomszédos országokra, az iskola nemzetközi 
kapcsolataira (angol, német). 
       
 

6. Az életvitel, életmód vonatkozásában 
alakuljon ki tanítványainkban az egészség- és 
életvédelem fontosságának tudata, az 
egészséges, kulturált, biztonságos környezet 
elemi igénye, a „világmérető problémák” iránti 
érzékenység. 

7. Alakuljon ki tanulóinkban a fogyasztói 
kultúra, a tudatos –kritikus fogyasztói 
magatartás 
 
 
 
 
 

 
4.1.Az osztály és az iskolai közösség 
összetartozásának tudatosítása, az érdekek 
hierarchiájának megértetése. 
4.2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának 
biztosítása. 
4.3. Az érdekérvényesítés alapvetı módszereinek 
megismertetése és gyakoroltatása a 
Diákönkormányzat rendszerén keresztül. 
 
5.1.Történelmi múltunk és jelenünk legfontosabb 

eredményeink, értékeink megismertetése. 
5.2. Szőkebb környezetünk (térség, megye, régió) 
helyzetének és szerepének hazai és nemzetközi (EU) 
meghatározása a legtudatosabb jellemzıkön 
keresztül. 
5.3. A szomszédos népek és iskoláinak 
„testvérországok” sorsának és fejlıdésének átfogó 
bemutatása; más kultúrák, hagyományok 
tiszteletének kialakítása 
 
 
 
6.1. Az iskolai körülmények tudatos alakításával a 
tiszta, egészséges, biztonságos és kulturált 
körülmények reprezentálása. 
6.2. A belsı rend meghatározásával és következetes 
véghezvitelével az illendı szokások és igények 
kialakítása. 
6.3. A figyelem felhívása a veszélyeztetı 
körülményekre, az egyéni és világmérető problémák 
fıbb összefüggéseire. 
6.4.Elemi gazdasági ismeretek megalapozása, a 
minıség,biztonság, a gazdaságosság és takarékosság 
összefüggéseinek tisztázása. 
 
 

 

 
 
 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom



Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

5. oldal 

Cél Feladat 

 
 7.1. A képzési idıszak alatt csökkenjenek azok 
a bemeneti differenciák, amelyek a tanulók 
szociális hátrányaiból fakadnak, s a 
továbbiakban az egyéni képességek 
kibontakozását gátolják, vagy a 
továbbhaladásban az esélyegyenlıség korlátai 
lehetnek. 
 
7.2. Olyan  egységes, differenciált és egyénre 
szabott tanulási követelmények, ellenırzési-
értékelési eljárások alkalmazása, amelyek a 
kulcskompetenciák megalapozásához, 
megszilárdításához vezetnek. 
 
7.3.Az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) 
felmenı rendszerben történı alkalmazása a 
HHH gyermekek fejlesztésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Minden rászoruló tanuló (és gondviselıje)    
vegye igénybe az iskola szociális jellegő 
szolgáltatásait a rászorultság mértékének 
tényleges arányában, a lehetıségek 
függvényében. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.Az iskolába lépı tanulók  

szocio-kulturális hátrányainak, valamint 
beilleszkedési és tanulási képességeinek 
feltérképezése. 

7.2.Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 
érdekében minden tanévben munkacsoport 
alakul a nagycsoportos óvodapedagógusok és 
1.osztályos tanítók részvételével, amely évi 
programjában ütemezi az együttmőködés, 
kapcsolattartás formáit(fórumok,szakmai 
napok,óvoda-iskola látogatás,osztályba sorolás  
DIFER nyomon követése, év végi értékelés)  
 
 

7.3. A hátrányok (zavarok) felszámolási (leküzdési) 
stratégiájának meghatározása. 

7.4.Az esélyegyenlıség feltételeinek és 
lehetıségeinek (módszereinek) meghatározása. 

7.5.A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, 
problémái megoldásának segítése az iskolai 

     nevelés-oktatás egész folyamatában és  
     valamennyi területén; 
7.6.A tanulási esélyegyenlıség eredményes  
      segítésének egyik alapvetı feltétele a tanulók 
      személyiségének megismerése, az ahhoz  
      illeszkedı pedagógiai módszerek alkalmazása; 
7.7.A tanulók önmagukhoz és másokhoz  
      viszonyított kiemelkedı teljesítményeinek, 
      tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a 
      tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 
      tevékenység támogatása az iskolán kívül; 
7.8. Adaptív tanulásszervezési eljárások   
       alkalmazása; 
7.9..Egységes, differenciált és egyénre szabott  
      tanulási követelmények, ellenırzési-értékelési 
     eljárások alkalmazása. 
 
8.1.Az iskolai szociális szolgáltatások 

jelentıségének tudatosítása az érintettek 
körében. 

8.2.Az ellátás szakmai szempontú indoklása. 
8.3. Azonos együttmőködés a szociális alapú  
finanszírozást támogató intézményekkel. 
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9.A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünk 
hasson oda, hogy tanítványaink 
elszigetelıdjenek a negatív tendenciáktól, a 
szélsıséges magatartásformáktól, s a káros 
következmények veszélyeinek megismerésével 
küzdjenek azok iskolaszintő megjelenésével 
szemben. 
 
 
 
 
 
10. Az alapfokú mővészetoktatás biztosítson 
lehetıséget minél több tanuló számára a 
mővészetek megismerésére, megértésére. 
 
 
11.1.Az iskola az ismeretátadás mellett a 
kulcskompetenciák fejlesztését hangsúlyozza. 
11.2. Növekedjen az iskolai tanulásszervezés 
hatékonyságának egyik feltétele, a modern 
személyközpontú, interaktív, tapasztalati 
tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, 
módszerek, pedagógiai kultúra általánossá 
válásával, a kompetencia alapú oktatásra 
felkészült (irányító - segítı- támogató –
innovatív -  reflektív) pedagógus- 
személyiségek közremőködésével 
 
 

 
9.1. A világ és a helyi társadalmat veszélyeztetı 
magatartásformák jelenségek, tendenciák 
megismertetése a tanulóifjúsággal. 
9.2. A figyelem felhívása a lehetséges negatív 
következményekre, összevetése más (pozitív) 
alternatívákkal. 
 
 
9.3. A gyermek és ifjúságvédelmi, valamint 
közrend- és életvédelmi szervekkel, szervezetekkel 
való együttmőködés. 
 
 
 
10.1. A tanulók tehetségének felismerése és 
fejlesztése, személyiségének formálása. 
10.2. Kiemelt feladatunk a tehetséges HHH-s 
gyerekek felkutatása és besorolása a mővészeti 
képzésbe. 
 
11. Anyanyelvi kommunikáció 
     Idegen nyelvi kommunikáció 

Matematika kompetencia 
Természettudományos kompetencia 
Digitális kompetencia 
Hatékony, önálló tanulás kompetencia 
Szociális és állampolgári kompetencia 
Kezdeményezıképesség és vállalkozói 
kompetencia  
Az esztétikai-mővészeti tudatosság és 
kifejezıképesség. 

 

 
Az iskolának biztosítani kell, hogy az alapfokú nevelés-oktatás pedagógiai szakaszában a bevezetı és a 
kezdı szakaszban a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közremőködésre építve, az 
érdeklıdés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói képességek fejlesztését 
szolgáló ismeretek elsajátítására irányuljon. Az alapozó és a fejlesztı szakaszban a tanulói terhelésnek a 
tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. 
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2.2.Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás elsı szakaszában (1-4. évfolyam): 
 

A pedagógiai munka középpontjába állítani a személyre szóló fejlesztést. 
- Az iskolába lépı kisgyermekben óvni és továbbfejleszteni a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklıdést. 
- A bevezetı szakaszban átvezetni a gyerekeket a játékközpontú tevékenységekbıl az iskolai tanulás 

tevékenységeibe, teret adni a játék- és mozgás iránti vágyaknak, segíteni a természetes fejlıdést, 
érést. 

- A negyedik évfolyam végéig tartó kezdı szakaszban elemi ismereteket közvetítve alapvetı 
képességeket és alapkészségeket fejleszteni.  

- A tanulói kíváncsiságra, érdeklıdésre épített, és ezáltal motivált munkában fejleszteni a 
kisgyermekben a felelısségtudatot, a kitartás képességét, és  elımozdítani érzelemvilágának 
gazdagodását. 

- Mintákat adni az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 
- Megalapozni a tanulási szokásokat. 
- Támogatni az egyéni képességek kibontakozását. 
- Együtt mőködni a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 
- Törıdni azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális 

környezetébıl vagy eltérı ütemő érésébıl fakadnak. 
- Tudatosítani a gyermekekben a környezetbıl megismerhetı értékeket. 
- Megerısítse a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 
- A gyermek jellemét formálva szolgálni a személyiség érését. 

 
2.3. Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás második szakaszában (5-8. évfolyam): 

- Tovább folytatni a készségek és képességek fejlesztését. 
- A tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve az alapozó szakaszban az  integratív képi 
gondolkodásra alapozó fejlesztés, míg fejlesztı szakaszban az elvont  fogalmi és az elemzı gondolkodás 
fejlesztése kapjon hangsúlyt. 
- Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 
- A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejleszteni a tanulók 

önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát, segítıkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 
- Olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, 

becsületességének, szavahihetıségének értékét. 
- Tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus mőködésének értékét és néhány általánosan 

jellemzı szabályát. 
- Tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 
- A demokratikus normarendszert kiterjeszteni a természeti és az épített környezet iránti felelısségre, 

a mindennapi magatartásra. 
- A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok megismerésére nevelni. 
- Fejleszteni a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, az egymás mellett élı különbözı kultúrák 

iránti igényt. 
- Erısíteni az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztetni tanulóinkat más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 
Figyelmet fordítani az emberiség közös problémáinak bemutatására. 
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2.4. Kiemelt célok és feladatok az alapfokú mővészetoktatásban   
 
 

 
Cél 

 
Feladat 

 
1. A zeneoktatás a különbözı zenei mőfaj 
sajátosságait, a mővészi megjelenítés 
módjait ismertesse meg a tanulókkal és a 
zene alkalmazására, befogadására készítsen 
fel. 

 
1.1. A zenei mőveltség megalapozása és 
fejlesztése. 

 
2. A táncmővészeti oktatás nyújtson 
lehetıséget a tanulók 
mozgásmőveltségének és 
mozgáskultúrájának szakirányú 
fejlesztésére. 

 
2.1. A táncmővészet különbözı mőfajai 
iránt érdeklıdı és fogékony tanulók 
képességeinek fejlesztése. 

 
3. A színmővészet – bábmővészet 
biztosítson lehetıséget a mővészeti kifejezı 
készségeik kialakítására. 

 
3.1. Minél változatosabb dramatikus 
tevékenységformákban való részvétel. 

 
4. A képzı és iparmővészeti oktatás 
nyújtson lehetıséget az esztétikai 
érzékenység mellett a látás kimővelésére, a 
gondolatok vizuális eszközökkel való 
megjelenítésére. 

 
4.1. Ismertesse meg a tanulókkal a vizuális 
kultúra ágait, a mőfaj sajátosságait. 

 
 
3.  A nevelı-oktató munka eszköz-, és eljárásrendszere∗,a csoportszervezés elvei 
 
3.1. Az alkalmazásra kerülı eszköz-, és eljárásrendszerek megvalósításának   
       szempontjai: 

- Igazodjon a tanulók : 
� élettani sajátosságaihoz 
� értelmi fejlettségéhez 
� képességeihez 

a nevelık  : 
� személyiségéhez 
� pedagógiai kulturáltságához 
� felkészültségéhez 
� vezetıi stílusához 

- Úgy kell megválasztani, hogy a leghatékonyabb alkalmazást tegyék 
   lehetıvé. 
- A módszerek, eljárások kombinált alkalmazása. 

                                                 
∗ Nevelési eszköz = nevelési módszer = a kitőzött célok elérése érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük valamint 
kiküszöböljük a negatív hatásokat. 
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3.2.   A nevelı-oktató munkánk során alkalmazásra kerülı eszközök: 
   3.2.1.  Verbális eszközök:       
      - beszéd 
      - beszélgetés 
      - interjú 

3.2.2.   Non verbális eszközök: 
      - arckifejezés 
      - tekintet 
      - testközelség 
      - testhelyzet, testtartás 
      - mozdulatok 
      - kulturális jelzések 

3.2.3.   Szociális technikák: 
      - technikák az ön- és emberismeret      
                                                                         fejlesztéséhez 
      - szociális készségfejlesztı technikák 

3.2.4.  A fı tevékenységi formákat jelentı eszközök: 
 

- játék 
- tanulás 
- sport 
- verseny 
- munka 
- szabadidıs tevékenység 

 
3.3.  A nevelı-oktató munkánk során alkalmazásra kerülı módszerek 
 

3.3.1.  Meggyızés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei  
� meggyızés 
� minta 
� példa 
� példakép 
� eszménykép 
� bírálat 
� felvilágosítás, stb. 

3.3.2.  A tevékenység megszervezésének módszerei  
� követelés 
� megbízás 
� ellenırzés 
� értékelés 
� gyakorlás, stb. 

3.3.3.  A magatartásra ható módszerek  
� helyeslés 
� elismerés 
� dicséret 
� osztályozás 
� jutalmazás 
� követelés 
� figyelmeztetés, stb. 
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3.4.1. A nevelı-oktató munka során  olyan szervezési megoldások elınyben részesítése,   
        amelyek elımozdítják a tanulás belsı motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak  
        kialakítását, fejlesztését. 
 3.4.2. A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 
         kibontakoztatása. 
 3.4.3.Az oktatási folyamat megszervezése segítse elı a tanulók elızetes ismereteinek, 
          tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetıséget esetleges tévedéseinek   
         korrigálására és tudásának átrendezıdésére. 
 3.4.4. Az oktatási folyamat alkalmazza az együttmőködı (kooperatív) tanulás technikáit, 
        formáit. 
 3.4.5. Az iskolai tanítás-tanulás különbözı szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 
        csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált   
        oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének,    
       problémamegoldásainak, alkotóképességének elıtérbe állítása. 
 3.4.6. Új tanulásszervezési módok , tanítási stratégiák (projekt pedagógia,  
        drámapedagógia, felfedeztetı, problémaközpontú tanulás) minél szélesebb körő 
         alkalmazása 
 3.4.7. Az információs és kommunikációs technika, a digitális taneszközök, a digitális  
         tananyag, a  számítógép felhasználása  a tanulók adaptív oktatását középpontba állító  
         tanulásszervezés alkalmazása 
 3.4.8. A tanulásszervezés egyik fı elve és teendıje a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 
         differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári   
        segítésben, az ellenırzésben, az értékelésben. 
 
3.5. A csoportok, osztályok szervezésének elvei 
 

A csoportok, osztályok szervezése az 1993. évi LXXIX.tv. 3 .sz. mellékletében meghatározott 
kereteken belül az alábbi elvek, szempontok alapján történik: 

Az esélyegyenlıség elvének a csoportszervezés során is érvényesülnie kell. 
Kerülni kell az indokolatlan szegregációt, törekedni kell az integrált oktatás felmenı rendszerő 

bevezetésére, az IPR-k alkalmazására. 
Az osztályokba, csoportokba sorolásnál nem érheti hátrányos megkülönböztetés a tanulókat a 

nemzeti, világnézeti hovatartozás, fogyatékosság, a család szociális helyzete miatt.  
Az elızıeknek megfelelıen a vegyes csoportok szervezését preferáljuk a párhuzamos osztályokban, 

közel azonos létszámok kialakításával. 
A párhuzamos osztályokba,  arányaiban hasonló számban sorolandók be a tanulók a:  
       - nemek (fiú-lány) 
      - a kisebbséghez tatozók 
      - hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetőek 
     - fogyatékos, sajátos neveléső igényő tanulók tekintetében 

Az óvoda iskola átmenet során arra is törekedni kell, hogy korábbi óvodájából senki ne kerüljön 
egyedül az elsı osztályba. 

Az esélyegyenlıség fenntartása érdekében a tanulói személyiséghez illeszkedı pedagógiai 
módszerek alkalmazása indokolt. 

Az idegen nyelv tanulásának megszervezése a tanulók (szülık) választása alapján történik (német-
angol). 

Az alapfokú mővészetoktatás csoportjainak kialakítását a tanulók érdeklıdése, választása, 
jelentkezése határozza meg. (A hátrányos helyzető tanulók térítésmentesen kapcsolódhatnak be az 
oktatásba.) 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom



Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

11. oldal 

A választható tanórákon való részvétel önkéntes, de teljesítményhez kötött. 
A tanórán kívüli foglalkozásokon a csoportok kialakítása a tanulók érdeklıdésétıl, tehetségétıl, 

igényeitıl, szükségleteitıl, a résztvevık számától függ. 
A felzárkóztató, fejlesztı foglalkozásokon, a gyógy-testnevelésen való részvétel a pedagógusok, 

szülık által irányított. 
A napközis csoportok kialakításánál kiemelt szempont az azonos évfolyamon tanulók egy 

csoportba kerülése. A délutáni foglalkozásokon azok az osztályok kerülnek bontásra, ahol a legkevesebb 
a napközit igénylı tanulók száma. 

 
3.6  Az 5.és 6. évfolyamokon felmenı rendszerben valósul meg a „nem szakrendszerő”  oktatás, tanévenként 3 

alkalommal a témahetek keretén belül. A témahetek témáiról a nevelıtestület dönt az éves munkaterv 
meghatározásakor. 
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Személyiségfejlesztés 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1. A tanuló 

érdeklıdésének, egyéni 
képességeinek 
kibontakoztatása. 
 
 
 
2. Tanulóink a 

mindennapi életben is 
hasznosítani tudják a 
megszerzett ismereteket. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Tanulóinkban alakuljon 
ki az olyan életszemlélet, 
értékrend, amelynek 
szellemében elfogadják a 
közösség demokratikus 
mőködésének általános  
szabályait. 
3.2. Tudatosuljon 
tanulóinkban a nemzeti 
hovatartozás, ismerjék meg 
más népek kultúráját. 
 
4. Alakuljon ki tanulóinkban 
az egyéni tanulás képessége, 
a tudatos önképzés elemi 
igénye. 

 
1. Fejleszteni a tanulást meghatározó 
gondolkodási mőveleteket, növelni a 
motivációs tényezık hatékonyságát, a 
környezet folyamatos alakításával, a sikeres 
tanulói tevékenykedtetéssel, a pozitív 
attitődök kialakításával. 
 
2.1. Készségfejlesztı feladatok segítségével 
fejleszteni az alkotóképességet. 
Az ismeretközvetítés során támaszkodni a 
tanulók elızetes ismereteire, a való élet 
gyakorlati példáira a kísérletezés az eltérı 
megoldási lehetıségek bemutatásával. 
 
2.2. A tanítási-tanulási folyamat során 
fejleszteni a tanulók önismeretét és 
együttmőködési készségét. 
 
3. Fejleszteni és fenntartani a pozitív 
érzelmi légkört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Olyan légkört kialakítani és fenntartani, 
amelyben a segítés elvárt és elismert 
viselkedés. 

 
Differenciált 
foglalkozások szervezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magatartásra ható 
módszerek: 

- helyeslés 
- biztatás 
- elismerés 
- dicséret 
- felszólítás 
- követelés 
- elmarasztalás 

 
Szociális technikák: 

- szerepjáték 
- fejlesztı 

beszélgetés 
- dramatizáló 

tevékenység 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
5. Tanítványaink 
határolódjanak el a negatív 
tendenciáktól a szélsıséges 
magatartásformáktól.  
6.1. A kiemelkedı 
képességekkel és 
adottságokkal rendelkezı 
tanulók váljanak saját 
tehetségük kibontakozásának 
aktív részesévé. 
6.2. Rendelkezzenek reális 
önismerettel, 
alakuljon ki az önképzésre, 
önálló ismeretszerzésre, 
állandó önmővelésre való 
igényük, önfejlesztı 
képességük. 
 
7. Fejlıdjön kreativitásuk, 
alkotóképességük, ezen belül 
a tapasztalati és értelmezı 
alkotóképesség. 
 
8. Fejlıdjön a tanulók 
esztétikai érzéke, ízlése 
. 
 
9.1. Alakuljon ki a tanulók 
felelısségérzete, 
határozottsága, érzelmi 
nyitottsága. 
 
9.2. Az igényesség 
kialakítása. 

 
5. Közvetíteni a humanista értékrendeket, a 
demokratikus társadalom értékeit, pozitív 
példákat állítani a tanulók elé. 
6.1. Megkeresni a valamiben kiemelkedı 
képességekkel, különleges adottságokkal 
rendelkezı tanulókat. 
6.2. A különleges adottságokkal és 
kiemelkedı képességekkel rendelkezı 
tanulók gondozása. 
– Tehetségfejlesztı foglalkozások 
megszervezése. 
– Tematikák, programok kidolgozása. 
– Pályázatokra, versenyekre való 
felkészítés, az ezeken való részvétel 
megszervezése és biztosítása. 
6.3. A tehetségfejlesztési módszerek 
kidolgozása, didaktikai eljárások 
összegyőjtése. 
 
 
 
 
 
8.1. Megismertetni tanulóinkkal a 
mővészeti értékeket/ zene, tánc, 
képzımővészet, szín-bábmővészet/ 
 
9.1. Egyénre szabott feladatokat megjelölni  
a csoportos tevékenységen belüli 
feladatvállalással. 
 
 
9.2. Tudatosítani a gyakorlás fontosságát. 

 
 

Felvilágosítás 
Konfliktuskezelı 

tréningek. 
Filmvetítés. 
Beszélgetés. 

 
Pályázatok 
Szakkörök 
Versenyek 

Választható tárgyak 
Napközis foglalkozások 
Differenciált tanórai és 

tanórán kívüli 
foglalkozások. 

Egyéni fejlesztés 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Módszerek: követelés, 
elismerés, elmarasztalás 
Technika: szereplés 
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5.  Közösségfejlesztés 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1.Személyes 
tapasztalatszerzés biztosítása 
az együttmőködés, a 
környezeti konfliktusok 
közös kezelése és megoldása 
terén. 
 
 
 
 
 
 
 
2.A tanulók legyenek 
nyitottak, megértıek a 
különbözı szokások, 
életmódok, kultúrák, 
vallások; a másság iránt, 
becsüljék meg ezeket. 
 
 
 
 
3.Iskolánk közösségei, és 
tanulói közvetlenül is 
vegyenek részt a nemzetközi 
kapcsolatok ápolásába. 
 
 
4.1. A hon- és a népismeret 
segítse elı harmonikus 
kapcsolat kialakítását a 
természeti és társadalmi 
környezettel 

 
1. A tanulók viselkedésének, 
magatartásának szabályozása, intézkedési 
terv készítése, kapcsolat teremtése más 
szervekkel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Megalapozni a nemzettudatot, 
mélyíteni a nemzeti önismeretet. 
2.2. Ösztönözni a szőkebb és tágabb 
környezet hagyományainak feltárására, 
ápolására, késztetni az ezekért végzett 
egyéni és közösségi tevékenységre, 
fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékos 
embertársak iránti elfogadó és segítıkész 
magatartást. 
 
3. A lehetıségnek a megteremtése, hogy  
tanulóink családjuk anyagi helyzetétıl 
függetlenül eséllyel vehessenek részt a 
nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 
 
 
4.1. Szaktantárgyi és osztályfınöki órákon, 
a tanórán kívüli foglalkozásokon a jelképek, 
a hagyományok és az értékek tiszteletére, 
megbecsülésére és védelmére nevelni 
tanulóinkat. 
 

 
/ GYÁM-ügy, Rendırség, 

Családsegítı stb. a 
kapcsolat felvétele / 
Beszéd, beszélgetés 
interjú, felvilágosítás 

mimikai játék 
dramatikus játék 

vita, meggyızés, minta, 
példakép 

követelés, megbízás, 
ellenırzés, értékelés, 
ösztönzı módszerek 

 
példa, önbírálat, 

beszélgetés, felvilágosítás, 
tudatosítás, játékos 

módszerek, elismerés, 
dicséret, 

osztályfınöki órák 
 
 
 
 

Alapítványok, 
szponzorok, pályázatok, 

versenyek  
 

Ünnepségek. 
Beszélgetés. 

Elıadás. 
Kirándulás. 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
 
4.2. Helyes tanulási szokások 
kialakítása. 
Tanulási nehézségek 
leküzdése. 
 
 
 
 
4.3. A tanulók legyenek 
képesek önellenırzésre, 
egymás segítésére és segítı 
szándékú ellenırzésére. 
 
 
5. Tanulóinkban alakuljon ki 
a tiszta, kultúrált környezet 
iránti igény, a közösen 
megteremtett értékek 
megbecsülése. 
 
 
6. A tanulók ismerjék meg az 
egészségüket, testi épségüket 
veszélyeztetı leggyakoribb 
környezeti tényezıket, és az 
elkerülési módokat 

 
 
4.2. A kommunikációs kultúra 
középpontjában állítani 
az önálló ismeretszerzés, véleményformálás 
és- kifejezés, a vélemények, érvek 
kifejtésének, értelmezésének a képességeit  
 
 
 
4.3. Tudatosítani az elvégzett munka 
ellenırzésének fontosságát, megismertetni 
tanulóinkkal különbözı ellenırzési 
módszereket, biztosítani az egyéni és 
csoportos munka feltételeit. 
 
5.1. Megláttatni tanulóinkkal a tiszta, 
kultúrált környezet fontosságát, 
egészségügyi és esztétikai jelentıségét. 
5.2. Bevonni tanulóinkat a közvetlen 
környezetük kialakításába, ápolásába és 
megóvásába. 
 
6.1. Megismertetni és alakítani az alapvetı 
tisztálkodási, kultúrált étkezési szokásokat, 
egészséges életmódot.  
6.2. Megismertetni tanulóinkat az ifjúságot 
veszélyeztetı környezeti tényezıkkel 
(alkohol – párkapcsolat – bőnözés - 
közlekedés) a megelızés alapvetı 
módszereivel. 
 

 
 
 
 
 

Napközis foglalkozások 
keretében. 

Példakövetés. 
Tudatosítás. 

Differenciált óra vezetés. 
Könyvtári foglalkozások. 

Internetes 
hozzáférhetıség.  

 
Tanulópárok 

Csoportmunkák 
Diákrendezvények 

Versenyek 
 

Udvarrendezés.  
Kirándulás a természetbe. 

Növények telepítése, 
gondozása. 

Környezetvédelmi akciók. 
Erdei iskola. 

Tiszta – rendes tanterem, 
folyosó mozgalmak 

elindítása. 
Pályázatok, hazai és 

nemzetközi programokba 
való csatlakozás. 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
 
7. Tanulóinkban tudatosuljon, 
hogy a család a gyermek 
elsıdleges, legfontosabb 
közössége, melynek tagjai 
felelısséggel tartoznak 
egymásért. 
 
8.1.Kapcsolódjanak be 
tanulóink az iskolai közösség, 
civil társadalom, a lakóhely 
kulturális életébe. 
8.2.Ismerjék és tiszteljék a 
társadalmi együttélés 
szabályait, az emberi jogokat 
és kötelességeket, a 
demokrácia értékeit, érezzék 
át a társadalmunk 
gazdaságának kihívásait, az 
állampolgári magatartás 
felelısségét. 
 
9. Alakuljon ki tanulóinkban 
az új információs 
rendszerben való eligazodás, 
valamint annak kritikai 
módon való használatának 
képessége. 
 
9. Az egyéni érdek 
alárendelése a közösséginek, 
a közösségi munkán belüli 
egyéni eredmények 
elismerése. 
 
10. Közös fellépések, közös 
rendezvénylátogatások, nyári 
táborok alkalmával 
ismerkedjenek meg egymás 
és mások munkájával. 

 
 
7. Megismertetni tanulóinkat az ideális 
család-modellel, a családtagok 
felelısségével, az örömteli párkapcsolat, a 
családi élet jellemzıivel. 
 
 
 
8. Részvétel az iskolai és városi 
ünnepségeken, feladat vállalás a 
rendezvényeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Tanórán és tanórán túli foglalkozások 
keretében biztosítani az információs 
rendszerhez való hozzáférés személyi és 
tárgyi feltételeit. 
 
 
 
9.Alakítani az elkötelezettséget, fegyelmet 
és alázatot a mővészet ill. egymás iránt. 
 
 
 
10.1. Megismertetni tanulóinkkal 
különbözı mővészeti produkciókat, 
biztosítani számukra a szereplést és 
részvételt az iskolai és városi 
rendezvényeken. Találkozókat szervezni 
más mővészetoktatási intézményekkel. 

 
Beszélgetés, 

felvilágosítás. 
/ Eü. dolgozó / 

Vita, beszámoló. 
Meggyızés. 

Gyakoroltatás 
 
 
 
 
 
 

Beszélgetés, 
felvilágosítás. 

Elıadás. 
Példakövetés. 

Szituációs játékok. 
Eü. oktató programok. 

 
 
 

Minta, példakövetés,  
beszélgetés, felvilágosítás, 
elıadás, vita, beszámoló. 

 
Tevékenykedtetés. 
Könyvtárhasználat. 

Versenyek. 
Pályázatok. 
Fesztiválok. 
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6.  Gyermek-, és ifjúságvédelem 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1. A legfontosabb cél:  

A tanulók személyiségének, 
életszemléletének olyan 
irányú fejlesztése, amely 
képessé teszi ıket az 
ítéletalkotásra és a negatív 
jelenségek elutasítására. 
 

 
1. 1. A veszélyeztetett, hátrányos helyzető 
tanulók figyelemmel kisérése az 
osztályfınökök és a segítık (pedagógusok, 
szülık…) együttmőködésével – szükség 
esetén intézkedés, vagy annak 
kezdeményezése. 
 
1.2.  Prevenciós munka, hangsúlyozottan 
drogmegelızés. 
 
 
 
1.3.  A tanulók személyiségének fejlesztése; 
megfelelı életszemlélet kialakítása. A 
negatív jelenségek elutasítására való 
nevelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feltáró munka az 
osztályfınökök 
segítségével. 
Minden indokolt esetben 
családlátogatás. 
 
 
Osztályfınöki 
felvilágosító órák. 
Iskolai egészségnap(ok)a 
Megyei ÁNTSZ 
segítségével. 
 
Személyiségfejlesztı 
csoportfoglalkozások. 
Elıadások, határozott 
témákhoz kapcsolódó 
beszélgetések az 
iskolaorvos, a 
pszichológus, a 
mentálhigiénés és 
rendırségi szakemberek 
bevonásával, segítségével. 
 
A célfeladatokban 
meghatározott 
területekhez kapcsolódó 
felvilágosító kiadványok, 
szakirodalmak terjesztése 
– bıvítése. 
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7.  Szociális hátrányok enyhítése 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1. Minimálisra 

csökkenjenek a tanulóink 
szociális hátrányaiból adódó 
beilleszkedési problémák. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tanulóink szociális 

hátrányaiból adódó 
ismeretelsajátítási 
gondjainak csökkentése 
 
 
 
3. Biztosítani tanulóink 
számára a szociális 
hátrányokból adódó 
felzárkóztatást, az egyéni 
ütemő fejlıdést. 

 
1. 1. Kapcsolatfelvétel a tanulók szüleivel, a 
gyermekek megsegítését szolgáló 
intézményekkel. 
 
1. 2. Hátrányos helyzető tanulók anyagi 
megsegítése. 
 
1.3. Tankönyvtámogatás alapelveinek 
kidolgozása. 
 
1. 4. Drog-bőnmegelızési program 
szervezése, beindítása 
 
1. 5. Bemutatók szervezése, rendezése 

 
2. 1. Tanulószobai és napközis ellátás 
kibıvítése felsı tagozatos gyerekekre is. 
2. 2. Felzárkóztatás-tehetséggondozás 
2. 3. Komplex tehetséggondozás. Nevezési 
díjas tanulmányi versenyek finanszírozása 
2. 4. A tanulók pályaválasztásának segítése 
 
3.Az intézményen belül biztosított nevelési 
tanácsadás és pedagógiai szakszolgálat 
szakemberei ellátják a gyermekek szőrését, 
egyéni fejlesztését, logopédiai ellátását, a 
gyógy-testnevelést, pályaválasztási 
tanácsadást: Szakértelmükkel 
közremőködnek a „hátránykompenzációs 
programok” megvalósításában. 

 
Gyermekjóléti szolgálat 
Nevelési tanácsadó 
Rendırség ifjúságvédelmi 
csoportja 
Gyámhatóság 
Családlátogatás 
Fogadóórák 
Szülıi értekezletek 
Komplex-táborok 
Kirándulások 
Pályázatok 
Önkormányzattal való 
kapcsolattartás 
DADA program 
Elıadások, versenyek 
Mentálhigiénés program 
Kulturális és sport 
versenyek 
Igények felmérése, 
csoportok szervezése 
Differenciált óravezetés 
Egyénre szabott feladatok 
Korrekciós osztály 
szervezése 
Korrepetálás 
Választható foglalkozások 
Szaktárgyi tanulmányi 
versenyek 
 
Mővészeti iskolával való 
kapcsolattartás 
Iskolakönyvtárral való 
együttmőködés 
Iskolalátogatások, 
elıadások szervezése 
Pályaválasztási tanácsadás 
Tanulási és magatartási 
zavarral küszködı tanulók 
kiszőrése, egyéni 
foglalkozás 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
 
4. Tudatosítani a roma 
származású tanulóinkban, 
hogy számukra kitörési pont 
csak a tanulás lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Minden tanuló számára 
nyíljon lehetıség a 
mővészetoktatásra.  

 
 
4. 1. Tanulói teljesítményvágy növelése, 
sikerélmény biztosítása, ambíció kialakítása 
 
4. 2. Kudarcélmény feldolgozása 
 
4. 3. Továbbtanulási szándék motiválása 
 
4. 4. Iskolán kívüli tevékenységhez civil 
szervezetek bevonása 
 
4. 5. Alapvetı higiénés szokások kialakítása 
 
4. 6. Szociális értékrend megismertetése, 
többség-kisebbség értelmezése  
 
 
 
 
 
5.1. Tudatosítani kell a szociálisan 
rászoruló tanulók térítésmentességét. 

 
Differenciált tanári munka 
 
Személyre szóló házi 
feladatok 
 
Az osztályfınöki órák 
nevelési témáinak 
megfelelı kiválasztása 
 
Rutin-mőveletek 
begyakoroltatása 
 
 
 
Példa-példakép 
 
Követés-gyakorlás 
 
Nyílt beszélgetés 
etnikumi valóságukról 
Tájékoztatás a 
tanévnyitón, az 
érintetteknek kérelemlap 
biztosítása. 

 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom



Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

20. oldal 

8. Környezeti nevelés 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1.1.  A felnövekvı nemzedék  
felkészítése a környezeti 
válság elmélyülésének 
megakadályozására, 
 
1.2. A figyelem felhívása a 
veszélyeztetı 
körülményekre, az egyéni és 
világmérető problémák fıbb 
összefüggéseire. 
 
2.1. Elısegíteni az élı 
természet fennmaradását és a 
társadalmak fenntartható 
fejlıdését, 
 
2.2. Meghatározóvá tenni 
tanítványaink életmódjában a 
természet tiszteletét, a 
felelısségét, a környezeti 
károk megelızésére való 
törekvést, 
 
3.1. Olyan ismeretek 
közvetítése, ill. készségek, 
képességek alakítása, melyek 
lehetıvé teszik tanítványaink 
számára, hogy lakóhelyük 
természeti értékeit 
megismerjék, és aktív 
részesei legyenek 
környezetvédelmi 
tevékenységek 
megvalósításában. 
 
3.2. Az iskolai körülmények 
tudatos alakításával a tiszta, 
egészséges, biztonságos és 
kulturált körülmények 
reprezentálása. 
 
 
 

 
1.1.Tanulóink életkorának megfelelıen 
megismertetni azokat a folyamatokat, 
amelyek következményeként bolygónkon 
környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 
 
1.2. Különös figyelmet fordítani a tanulók 
természettudományos 
gondolkodásmódjának a fejlesztésére. 
 
 
 
2. Konkrét példákon keresztül 
megismertetni a társadalmi-gazdasági 
modernizáció pozitív és negatív egészre 
szabott hatásait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Érzékennyé tenni tanulóinkat a 
környezetük állapota iránt, megismertetni 
ıket a természet és az ember alkotta 
értékekkel, a környezettel kapcsolatos 
állampolgári kötelességek vállalásával, a 
jogaik gyakorlásának módjával. 
 
 
 
 

 
Tanítási órák kínálta 
lehetıségek 
 
Melléklet 
 
 
Tanórán kívüli 
foglalkozások: 

- Napközis 
foglalkozások - 
„Védetté nyilvánítjuk” 
akciók. 

- Környezetvédelmi 
akciók – vetélkedık. 

- Hulladékgyőjtés – 
Hasznos anyaggyőjtési 
akciók. 

- Tantermek, folyosók 
díszítése „Virágos 
tantermek mozgalom”. 

- Gyalog- és 
kerékpártúrák. 

- Tanulmányi 
kirándulások. 

- Erdei iskola a 2-3. és 4. 
évfolyamokon. 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
4.1. A tanulók 
környezettudatos 
magatartásának, 
életvitelének kialakítása, 
 
4.2. Az életvitel, életmód 
vonatkozásában alakítani  
tanítványainkban az 
egészség- és életvédelem 
fontosságának tudatát, az 
egészséges, kulturált, 
biztonságos környezet elemi 
igényét, a „világmérető 
problémák” iránti 
érzékenység. 
 
4.3. A belsı rend 
meghatározásával és 
következetes véghezvitelével 
az illendı szokások és 
igények kialakítása. 
 
4.4. A tiszta, kultúrált 
környezet iránti igény, a 
közösen megteremtett 
értékek megbecsülésének 
tisztelete. 

 
4.1. Biztosítani tanítványaink számára a 
személyes tapasztalatszerzés lehetıségét az 
együttmőködés, a környezeti konfliktusok 
közös kezelése és megoldása terén. 
 
4.2. Megláttatni tanulóinkkal a tiszta, 
kultúrált környezet fontosságát, 
egészségügyi és esztétikai jelentıségét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Bevonni tanulóinkat a közvetlen 
környezetük kialakításába, ápolásába és 
megóvásába. 
 

 
Udvarrendezés.  

Kirándulás a természetbe. 
Növények telepítése, 

gondozása. 
Környezetvédelmi akciók. 

Erdei iskola. 
Tiszta – rendes tanterem, 

folyosó mozgalmak 
elindítása. 

Pályázatok, hazai és 
nemzetközi programokba 
való csatlakozás. 
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9. Egészségnevelés 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
Olyan „holisztikus” 
egészségszemlélet alakítása, 
mely, mint 
„egészségszemlélet” 
beívódik a tanulók 
mindennapjaiba: 
 
1. Az egészséges állapot 
örömteli megélésére és a 
harmonikus élet értékként 
való tiszteletére való nevelés. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Felkészíteni tanulóinkat 
arra, hogy önálló, felnıtt 
életükben legyenek képesek 
életmódjukra vonatkozóan 
helyesen dönteni, egészséges 
életvitelt kialakítani, 
konfliktusokat megoldani. 
 
 
 
3. A tanulók ismerjék meg az 
egészségüket, testi épségüket 
veszélyeztetı leggyakoribb 
környezeti tényezıket, és az 
elkerülési módokat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Tevékenykedtetı módon szolgálni a 
tanulók egészséges testi, lelki és szociális 
fejlıdését. 
1.2. Elısegíteni azoknak a pozitív 
beállítódásoknak, magatartásoknak és 
szokásoknak a kialakulását, amelyek a 
gyerekek egészségi állapotát javítják. 
1.3. Megismertetni és alakítani az alapvetı 
tisztálkodási, kultúrált étkezési szokásokat, 
egészséges életmódot. 
 
2.1. Megismertetni tanulóinkat az ifjúságot 
veszélyeztetı környezeti tényezıkkel 
(alkohol – párkapcsolat – bőnözés - 
közlekedés) a megelızés alapvetı 
módszereivel. 
2.2. Kiemelt figyelmet fordítani a szexuális 
kultúra és magatartás kérdéseire, a családi 
életre, a felelıs, örömteli párkapcsolatokra 
történı felkészítésre. 
 
3.1. Felkészíteni tanítványainkat a 
veszélyes anyagok felismerésére, azokkal 
kapcsolatos helyes magatartási szabályokra. 
3.2. Támogatást nyújtani a káros 
függıségekhez vezetı szokások 
kialakulásának megelızésében (pl. 
dohányzás, alkohol, drogfogyasztás, rossz 
táplálkozás) 
 
 
 

 

 
Tanórák kínálta 
lehetıségek kihasználása 
Egyes szakterületek 
feladata az egészségre 
vonatkozó ismeret 
(tudás!) megvalósítása. 
Ilyen szakterületnek 
számít az egészségtan, 
technika, 
környezetismeret, 
osztályfınöki óra, 
testnevelés és biológia, 
magyar nyelv és 
irodalom az 1-4. 
évfolyamon, melyek 
tantárgyi rendszerünk 
kiemelt 
területei.(Melléklet) 

Beszélgetés, 
felvilágosítás. 
/ Eü. dolgozó / 
Vita, beszámoló. 
Meggyızés. 
Gyakoroltatás 
Napközi otthon saját 
programja 
Egészségnevelési 
program: - Táplálkozási 
szokások- termékek és 
gyártók megismerése 
- Személyi higiénia, 
testápolás 
- Játékos vetélkedık, 
versenyek 
- Mindennapos fogmosás 
a napköziben (Blenda 
med!) 
- Csatlakozás a Szignál 
Dentibusz iskolafogászati 
programhoz 
- Always és Secret Key  
programok teljesítése 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
 
 
4. Olyan iskolai környezet 
megteremtése, mely lehetıvé 
teszi az egészséges testi, 
lelki, szociális fejlıdést. 
 
5. A tanulók legyenek 
nyitottak, megértıek a 
különbözı szokások, 
életmódok, kultúrák, 
vallások, „ a másság” iránt, 
becsüljék ezeket. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

4. A tanulók cselekvı, tevékeny 
részvételével biztosítani az egészséges, 
harmonikus életvitelt megalapozó 
szokásokat. 

 
5. Ösztönözni a szőkebb és tágabb 
környezet hagyományainak feltárására, 
ápolására;  az ezekért végzett egyéni és 
közösségi tevékenységre, fejleszteni a 
beteg, sérült és fogyatékos embertársak 
iránti elfogadó és segítıkész magatartást. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Egészségnevelési Napok 
c. rendezvénysorozat 
 
„Egészségvédık” tanulói 
csoport létrehozása. 
 
„Személyiségfejlesztı és 
önismereti csoport 
létrehozása 
 
Szülıi értekezletek 
 
Drog- és bőnmegelızési 
program indítása 
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 10. A tanulók ellenırzésének, értékelésének rendszere 
 
 
                 "... A tanítónak, a tanárnak az iskolai tanulás megkezdésének pillanatától tudnia  kell 
pontosan felmérnie és a tanulás szempontjából ösztönzıen értékelnie a tanuló  teljesítményét. A reális, 
ösztönzı értékelés az elsı munka értékrendet képviseli a  kibontakozó személyiségő tanuló számára. Ez az 
értékelés az egész területre szólóan  befolyásolja a tanulók munkához való viszonyát."  
                                                                                        /Dr. Kerékgyártó Imre/ 
 
10.1.  Fı célkitőzéseink:  
 
 
- A megfelelı légkörő és eredményes nevelés - oktatás egyik feltétele az ellenırzési és értékelési 
 rendszerünk egységesítése, annak céltudatos végrehajtása. 
 
- Ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülniük, mint a nevelés - oktatás folyamatának más 
 területein, vagyis: a szemlélet és gyakorlat egységének. 
 
- Az alapelvek szerint pedagógusainknak folyamatosan, rendszeresen össze kell vetniük a tanulók 
 fejlıdésérıl nyert adatokat a tanulók fejlıdése iránt támasztott követelményekkel. Így az értékelés 
 az elvárt, az elképzelt magatartás összehasonlítása a valósággal, a tényekkel. 
 
- Iskolánk "nevelésközpontúsága" azt igényli, hogy ne szorítkozzunk csupán az  
 ismeretek, készségek értékelésére, hanem folyamatosan értékeljük a tanulók képességeinek, 
 magatartásának, egész személyiségének fejlıdését. 
 
- Az ellenırzéshez, értékeléshez fontos a megfelelı légkör biztosítása. 
 
- A tanulók érezzék és értsék, hogy az ellenırzés természetes kísérıje a tanulásnak. 
 Értsék, az ellenırzés, értékelés arra szolgál, hogy visszajelzést kapjunk arról / tanuló – tanár - szülı /, 
 hogy megfelelı ütemben, helyen, irányban haladnak-e a tanulásban. 
 
- A tanulók elımenetelérıl folyamatosan tájékoztatjuk a szülıket. 
 
 
 
10.2. A tanulók munkájának értékelése 
 
10.2.1.  Alapelvek:   
 

- A tanulók minél több tevékenységét értékeljük, de nem minden tevékenységet osztályozunk. 
 

- Sikeres és sikertelen munkát egyaránt értékelünk. 
 

- Az értékelés nem lezárt, megbélyegzı, hanem elıremutató célzatú. 
 

- Az értékelés folyamatába fokozatosan bevonjuk a tanulókat  / pl. önértékelés- 
 véleménynyilvánítás- érdemjegyjavaslat!/ 
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-A tanulók tudják, értsék, hogy milyen teljesítményt várunk el tılük! 
 

- Az elsı évfolyamon, illetve második évfolyamon félévkor szöveges értékelést végzünk, 
 melynek célja rámutatni  az elért eredmények vagy kudarcok okaira. 

 
-A 2. évfolyamon év végén, a 3-8. évfolyamokon félévkor és év végén , legalább 3-4 érdemjegy 
 alapján osztályzattal értékeljük.  
 
- Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékeli, nem az érdemjegyek átlaga. 
 Az esetleges fejlıdést tükrözze! /Lásd Közoktatási törvény 70. § 4.pontja!/ 

 
10.3.  Követelményszintek 
 
10.3.1. Iskolánk nevelési és oktatási tervét a NAT-ra épülı kerettanterv alapján, a helyi  

körülmények figyelembevételével állítottuk össze.  
A követelmények azt a teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely tantárgy - anyagrész tanulása 
után elvárunk a tanulóktól. Ez jelenti a tanulás értékelésében a  viszonyítási alapot.  
Szöveges értékelést illetve osztályzatot azoknak a tananyagelemeknek az elsajátítására adunk, 
melyekre a követelmények vonatkoznak.  

 
10.3.2. Az értékelés súlypontjai 
 

- A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések a kérdésekre 
 adott rövid, szakmailag pontos válaszok,   kiselıadások, vázlatok, felelettervek, logikai okfejtések, 
 érvelések, grafikonok- ábrák-diagrammok ismerete, értelmezése . 

 
- Ismeretek alkalmazásában elért jártasság, készség, gyakorlottság. 

 
- Az oktatás eredményeként kialakult képességek. 

 
- A továbbhaladási és a magasabb évfolyamba lépés feltételei. 

 
10.3.3. Szöveges értékelés az 1. évfolyamon, ill. a 2. évfolyamon félévkor 
  
10.3.3.1 Elvi követelményei: 
 

� minısítés – központúság helyett fejlesztı központúság jellemezze 
� vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 
� legyen összhang a NAT, a Pedagógiai program, a Helyi tantervi rendszer között 
� rendszeres és folyamatos legyen 
� tanítási – tanulási folyamat állandó kísérıjeként tudjon megerısítı, korrigáló, fejlesztı szerepet 

betölteni 
� egyénre szabott legyen 
� a gyerekért és elsısorban a gyereknek szóljon, ezért egyértelmő, érthetı legyen 
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10.3.3.2 Tantárgyi minısítés 
 
Kiválóan teljesített:    - ha a tananyagot kifogástalanul tudja 
   - számonkérés alkalmával 91% felett teljesít 
Jól teljesített:             - ha a tananyagot kevés hibával, de tudja 
   - számonkérés alkalmával 76% felett teljesít 
Megfelelıen teljesített:   - ha a tananyagot pontatlanul, de nevelıi segítséggel feltudja idézni 
       - számonkérések alkalmával 51% felett teljesít 
Felzárkóztatásra szorul: - ha a tananyagot nevelı segítségével sem tudja felidézni 
        - számonkérések alkalmával 51% alatt teljesít 
 
10.3.3.3 Általános minısítés 
A tantervi elvárásokat …….. 
 
Kiválóan teljesítette: - ha mindenbıl „kiválóan teljesítette” minısítést kapott 
 
Jól teljesítette: - maximum 1 (egy) „megfelelıen teljesítette” minısítése van, a 
      többi „kiválóan teljesítette” , és „ jól teljesítette” minısítés 
 
Megfelelıen teljesítette: - nincs „felzárkóztatásra szorul” minısítése 
         - a minısítések nagyobb szánban tartalmaznak  

      „megfelelıen teljesítette” minısítést 
 
A tantervi elvárások teljesítésében ……… 
 
Felzárkóztatásra szorul: „felzárkóztatásra szorul” minısítése(i) van(nak). 
 
10.3.3.4 Az elsı és második osztályos szöveges értékeléshez kapcsolódó mondatbank a helyi tantervek 

 mellékletét képezik. Szöveges értékelés elektronikus és nyomtatott formában negyedévenként, 
 félévkorés év végén történik. 
 

10.3.3.5 Szöveges értékelés átváltása érdemjegyekre 
 
 5 (jeles) - teljesítménye egyenletes fejlıdést mutató 
   - számonkérések mérések alkalmával rendszeresen 91% felett teljesít 
   - többségében „kiváló” értékelése van 
 
 4 (jó)  - teljesítménye egyenletes fejlıdést mutató 
   - számonkérések, mérések alkalmával rendszeresen 76% felett teljesített 
   - többségében „jól teljesítette” értékelése van 
 
 3 (közepes) - számonkérések, mérések alkalmával rendszeresen 56% felett teljesít 
   - többségében „megfelelıen teljesítette” értékelése van 
 
 2 (elégséges) - „felzárkóztatásra szorul” minısítése van ill. az adott tantárgyból /tantárgyrészbıl 
   érvényes felmentéssel rendelkezik (az utóbbi esetben szöveges minısítése is marad) 
   - számonkérések alkalmával többnyire 38% felett teljesít 
 
 1 (elégtelen) - „továbbhaladás feltételeit nem teljesítette” 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom

Formázott: Betőtípus: Dılt

Formázott: Betőtípus: Dılt

Formázott: Behúzás: Bal:  2,5
cm, Elsı sor:  1,25 cm

Formázott: Behúzás: Elsı sor:
 1,25 cm

Formázott: Betőtípus: Nem
Félkövér

Formázott: Betőtípus: Nem
Félkövér



Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

27. oldal 

   - az adott tantárgyból/tantárgyrészbıl nincs érvényes felmentése vagy nem  
teljesítette az elıírt idıre a követelményeket 

 - számonkérések, mérések alkalmával többnyire 38% alatt teljesít 
 
 
Az egyes tantárgyak minısítésének - értékelésének rendszerét a helyi tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
 
10.3.4. Az értékelés során alkalmazható osztályzatok, érdemjegyek a 2. – 8. évfolyamokon 
 
Jeles /5/ : ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti,  
  tudja a tananyagot, tudja azt alkalmazni. 

Pontosan, szabatosan, lényegre mutatóan, saját szavaival - szükség szerint  
a szakszavak használatával fogalmaz. 

 
 Jó /4/:  ha a tantervi követelményeknek kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget.  

Apró bizonytalanságai vannak. A tantárgyi definíciókat betanulta. 
 
Közepes /3/: ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. 

Nevelıi segítségre - javítás, kiegészítés - szorul. 
 
Elégséges /2/: ha a tantervi követelményeknek csak hiányosságokkal tesz eleget, de a 
   minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. Törekszik az eredményességre. 
  
Elégtelen /1/: ha a tantervi követelményeknek a nevelıi útbaigazítással sem tud eleget tenni, 

 s nem is akar megfelelni az elvárásoknak. 
 

10.3.5 Az iskolai beszámoltatás formái : 
 
           Törekedni kell az iskolai beszámoltatás - ellenırzés - értékelés változatos formáinak az  
           alkalmazására ! 
 
10.3.5.1.   Szóbeli számonkérés: a/ az elızı tanítási órákon feldolgozott ismeretek  
         számonkérése önálló felelet és kérdésekre adott válaszok alapján 

   /A felelı számára fejlesztı hatású/ 
b/ kiselıadások  
c/ beszámolók 

     d/ viták 
 
  Részletes kidolgozása a helyi tantervekben található. 
 
 
10.3.5.2.    Írásbeli számonkérés:     
 Az írásbeli számonkérés (témazáró dolgozat – év eleji és év végi mérés) idıpontját- tartalmát a 
tanulók legalább 1 héttel korábban megismerik. Az írásbeli számonkérés  csak olyan anyagrészt 
tartalmazhat, melyek gyakorlására az adott idıszakban  megfelelı hangsúlyt fordítottunk. A számonkérés 
eredményét, kivéve az év eleji  mérést, az 1-3. évfolyamon ill. 4. évfolyamon félévkor százalékkal és 
szöveggel, a  magasabb évfolyamokon a százalékos eredményt osztályzatra váltva értékeljük.  
 A kapott értékelés a félévi- év végi minısítésben jelentıs hangsúllyal vesz részt. 
 Az írásbeli számonkérés módjai: 
     - témazáró dolgozatok /adott téma lezárása után/ 

Törölt: és

Törölt: i Iskola Szeghalom

Formázott: Behúzás: Függı: 
2,26 cm, Többszintő + Szint: 3
+ Számozás stílusa: 1, 2, 3, …
+ Kezdı sorszám: 5 + Igazítás:
Bal oldalt + Igazítás:  1,24 cm
+ Tabulátorhely:  0 cm +
Behúzás:  2,51 cm

Formázott: Betőtípus:
Félkövér

Törölt: Oldaltörés

Törölt:  4

Törölt: 4

Törölt: ¶

Törölt: 4



Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógia Szakszolgálat
 Pedagógiai program 

28. oldal 

     - év eleji /diagnosztikus/ mérés 
     - év végi /szummatív/  mérés 
 
 Az egyéb írásbeli számonkérések, beszámoltatások formái, annak rendje és módjai,  a helyi 
 tantervekben kerülnek szabályozásra. 
 
 
10.3.5.3. Egy tanítási napon maximum két tantárgyból íratható témazáró dolgozat, 
     illetve év eleji-év végi mérés. 
 
10.3.5.4.    A tanultak gyakorlati alkalmazásának értékelése: 
 

- ún. készségtárgyak követelményeinek elsajátítása 
- kísérletek beállítása, jelenségek megfigyelése 

    - viselkedési, magatartási megnyilvánulások 
 
 
10.4.  Az önálló tantárgyként oktatott modulok tantervi követelményeinek  értékelésénél  három 
fokozatot alkalmazunk:  /részt vett/;  
    /megfelelt/;  
    /kiválóan megfelelt/ 
 A továbbhaladás feltétele legalább a /részt vett/ minısítés. 

 A nem önálló tantárgyként oktatott modulok követelményének teljesítését a 

 „f ıtantárgy” értékelésénél számítjuk be. 

 Tantervi modulok oktatását a helyi tanterv 18.4. fejezete szabályozza. 

 
10.5.1.  Az intézményünkben integráltan és szegregáltan tanuló gyermekek a 2/2005.(III.1.) OM 

rendelete 2.sz. melléklete: A SNI tanulók iskolai oktatásának Irányelve és a SNI tanulók tanterve 

alapján végzik tanulmányaikat. 

10.5.2. A SNI diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók és a BTM (beilleszkedési – tanulási – 

magatartási nehézségekkel küzdı) tanulók esetében az értékelésnél figyelembe kell venni a 

TKVSZRB (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs  Bizottság) által kiadott 

Szakértıi vélemények valamint a Nevelési Tanácsadó által kiadott Szakvélemények javaslatait. 

10.5.3. A sajátos neveléső igényő tanulót, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı 

tanulókat a Ktv. 30.§ (9) értelmében az igazgató szakértıi véleménye alapján mentesítheti egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és minısítés alól. 
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10.6. Az iskolai értékelések alapjául szolgáló mérések rendszere 
 
10.6.1. A helyi mérések rendszere a Közoktatási törvény, a Nemzeti Alaptanterv,  
           Kerettanterv valamint az ezekre épülı helyi tantervek követelményein alapszik. 
           A helyi szabályozásunk szerint iskolai szintő mérések alsó tagozaton  nevelıváltáskor /2. 
évfolyam végén/, felsı tagozatba lépéskor /4. évfolyam végén/  kerülnek megszervezésre anyanyelv – 
matematika - környezetismeret  tantárgyakból. A helyi tantervek részletesen tartalmazzák a mérés 
szerkezetét,  anyagát.  
 A negyedik és a hatodik évfolyam végén, ill. az iskolából való kilépéskor /8. évfolyam végén/ 
 kompetencia méréseket végzünk központi szabályozás szerint. Az 1. és 3. ill. 5. és  7. 
évfolyamok végén / ének, rajz, testnevelés tantárgyak kivételével/ a szakmai  munkaközösségek 
irányításával ún. szummatív méréseket tervezünk. Ugyancsak a  szakmai munkaközösségek szervezik és 
irányítják az év eleji diagnosztikus  méréseket is 
 
10.6.2. A mérések: 
 
� Célja: visszajelzés a tanár, a tanuló és a szülı számára. 

 
� Feladata: - eredmények viszonyítása az eddigi eredményekhez, az országos,  megyei,  
                        helyi standardizált értékekhez; 
                      - következtetés a tanítás - tanulás hatékonyságára; 
                      - a tanulók egyéni eredményének viszonyítása korábbi teljesítményükhöz; 
                      - a tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítmények minısítése. 
 
 

� A mérés eredménye a témazáró dolgozat eredményével egyenértékő. 
 
� A mérés ideje: minden tanítási év május – júniusa / éves munkaterv alapján ! / 
 
10.6.3. A tanulói teljesítménymérések követelményeit és módszereit az egyes tantárgyak 
        tantervei tartalmazzák. 
 
10.7. A magatartás és szorgalom értékelése 
  
10.7.1. A magatartás értékelése 
 
          Az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelmezettségét,  viselkedését, 
társaihoz-, a felnıttekhez való viszonyát, saját és mások iránt érzett  felelısségérzetét értékeljük. 
          Az erkölcsi vonások állandóságára utal, és nem viselkedés csupán. A házirendben  írtakat 
betartva és azt társaival betartatva együttesen értékeljük. 
 
            Érdemjegy:   példás      /5/; jó   /4/;     változó    /3/;    rossz       /2/ 
 
Az értékelés szempontjai 
 

1. Együttmőködés a társakkal és tanárokkal 
2. Konfliktuskezelés 
3. A szabályok betartása 
4. A közösségben, osztályban elfoglalt helyő 
5. Felelısségtudat 
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6. Kezdeményezıkészség 
7. Önbizalom 
8. Érdekérvényesítés képessége 
9. Az iskolai ünnepségeken való részvétel 
10. Az iskolai rendezvényeken való részvétel 
11. Diák önkormányzati rendezvényekbe való bekapcsolódás 

 
 

10.7.2. A szorgalom értékelése 
 
A tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, munkavégzését és  
kötelességtudatát értékeljük. 

Érdemjegy: példás   /5/; jó   /4/;  változó   /3/; hanyag   /2/ 
  Az értékelés szempontjai: 
 

1. A munkavégzés rendezettsége 
2. A munkafegyelem  
3. Felszerelés  
4. A házi feladat megléte 
5. Az odafigyelés és összpontosítás  
6. Az önállóság 
7. A segítségkérés és adás 
8. Az együttmőködés 
9. Az érdeklıdés 
10. Az aktivitás 
11. A munkatempó 
12. A hatékonyság 

 
10.7.3. A magatartási érdemjegyek 
 

példás (5):  ha munkájával, jó kezdeményezésével tesz valamit a 
                   közösségért. Magatartásával, kulturált viselkedésével 
                   példát mutat. Durva szavakat még véletlenül sem használ. 
                   Felszerelését mindig elhozza az iskolába. A házirend  
                   elıírásait betartja. 

 
       jó         (4): ha a reábízott feladatokat kifogástalanul látja el, ı maga 
                          azonban felkérés nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai 
                          viselkedése általában kifogástalan, a házirendben leírt 
                          elıírásokat betartja. Felszerelése mindig hiánytalan. 
 
      változó (3): ha gyakran hiányos a felszerelése. A házirendben 
                          leírtakat nem mindig tartja be. Magatartásával 
                         zavarja a tantárgyi órákat, foglalkozásokat. Ha osztályfınöki 
                         figyelmeztetést kapott. Igazolatlan mulasztása van. 
 
       rossz   (2): ha fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak. 
  A házirendet szándékosan vagy súlyosan megszegi. 
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                         Többször kapott osztályfınöki- szaktanári figyelmeztetést. 
                          Felszerelését rendszeresen hiányos. Igazgatói figyelmeztetést kapott. 
    Több napon igazolatlan hiányzása van. 

10.7.4. Szorgalmi érdenjegyek 
 

példás   (5): tanulmányi munkavégzése céltudatos, kitartó, rendszeres, órákon aktív 
érdeklıdése széleskörő. Ismereteti önállóan is képes bıvíteni. 

     Többletmunkát szívesen végez. Kötelességtudó. 
 
jó         (4): a tanulásban kötelességtudó, feladatait lelkiismeretesen teljesíti. 
                   Érdeklıdése csak a tananyagra korlátozódik. 
                   Munkavégzése egyenletes, képességeinek megfelelıen tanul. 
 
változó (3): kötelességének teljesítésére figyelmeztetni kell. Aktivitása ingadozó. 
                   Munkája pontatlan, nem egyenletes. Képességeihez mérten alul teljesít. 
                   Önállótlan, felületes, figyelmetlen. 
 
hanyag (2): nincs kötelességtudata, közönyös. 

   Munkájában általában megbízhatatlan.  
   Nem tanul, házi feladatait sokszor nem készíti el,  

                   Képességéhez mérten jelentısen alul teljesít.  
                   Korrepetálásokon, fejlesztı foglalkozásokon nem vesz részt. 

 
 
 10.8. A tanulók jutalmazása, büntetése 
                  
A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedıen teljesítı, az iskola hírnevét 
tanulmányi, sport- és kulturális tevékenységgel erısítı tanulókat jutalomban részesítjük. 
A jutalmazások-, elismerések-, ill. a tanuló büntetéseivel kapcsolatos eljárásokat a  SZMSZ tartalmazza. 
 
11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı  

eszközök és felszerelések jegyzéke∗ 
 
11.1.  A kötelezı (minimális) eszközök és felszerelések jegyzékét a nevelési-oktatási  
       intézmények mőködésérıl szóló 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet 7.sz melléklete  
       tartalmazza. 
       Intézményünk ESZKÖZJEGYZÉKÉT, melyet a „Funkcionális taneszközjegyzék” alapján állítottunk 
össze /Mőv. Közlöny 1998. 2/II.sz / és a Szeghalom Város Képviselı- testülete a 10795/2003.sz. 
határozatával elfogadta, egyben meghatározta a 2004/2008. évre szóló taneszköz- és beszerzési ütemtervét. 
A tervezett nem tartalmazza az alapfokú mővészetoktatás eszközigényét, eszközszükségletét. 
 A tanórai oktató és nevelımunkát segítı taneszközöket – a különféle tárgyak-  eszközök és 
információ hordozók, valamint az egyéni fejlesztést szolgáló speciális eszközök – az egyes tantárgyak helyi 
tantervei tartalmazzák.  
                                                 
∗ „A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges eszközökkel” 
„…. hiszen taneszközre van szükség minden olyan tananyag feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül nem valósítható meg” 
(1/1998. (VII. 24.) OM rendelet) 
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11.2. 1.  Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
         A tanulásszervezés optimális megoldásához ,a kompetencia alapú oktatás  bevezetéséhez szükség 
van a pedagógiai infrastruktúra széles választékára:   könyvekre, nyomtatott tananyagokra, kísérleti  
felszerelésekre, informatikai programokra,  és más  eszközökre, ún. kompetencia alapú 
programcsomagokra (szövegértés, szövegalkotás, matematikai, és  környezetei kompetencia, szociális 
életviteli kompetencia, életpálya építés,  idegen nyelvi kompetencia, IKT kompetenciák életkor specifikus  
        programcsomagjai).   
           Oktató munkánk során a tananyagok feldolgozásához csak olyan nyomtatott  
         taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használunk, melyet a  mővelı    
           dési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott   
           taneszközökön túl néhány tantárgyból egyéb eszközökre, egyéni felszerelésekre is  
           szükség van, melynek beszerzése a szülı kötelessége. 
     Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelezı  
         tanulói taneszközöket az iskola helyi tantervei alapján a szakmai  munkaközössé 
            geink  (ahol nincs, ott az egyes szaktanáraink) határozzák meg, az egyes szakterü- 
            leteken egységesen. A technika tantárgy oktatásánál a modellek, makettek készíté- 
            séhez szükséges anyagot a megmunkáláshoz alkalmazásra kerülı szerszámokat az   
            intézmény biztosítja. 
        A kötelezıen elıírt taneszközökrıl iskolánk a szülıket minden tanév elıtt tájékoz  
           tatja. A taneszközök beszerzésérıl a tanév kezdetére a szülınek kell gondoskodni.  
 
11.2.2. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségeink (szaktanáraink) a következı 
           szempontokat veszik figyelembe: 

� a taneszköz feleljen meg az iskolánk tantervének, tantárgyi programoknak 
� az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell elınyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók 
� legyen jól alkalmazható a tanulás-tanítás folyamatában (érthetıség, taníthatóság, tanulhatóság, 

szemléletesség, változatos munkáltatás) 
� a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszközök használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minıségét lényegesen jobbító esetekben vezetjük be 
� gazdaságossági szempontok 
� az iskolánk – pénzügyi lehetıségeihez mérten – saját költségvetési keretbıl, illetve egyéb 

támogatásokat felhasználva, egyre több nyomtatott eszközt szerez be az iskolai könyvtár 
számára. Ezeket az eszközöket a nehéz helyzető tanulók ingyenesen használhatják. 

� esztétikai szempontok
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12. A szülı, az iskola együttmőködésének formái 
 

Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
1. A tanuló 

személyiségének harmonikus 
fejlıdése a család és az 
iskola koordinált, aktív 
együttmőködésével. 
 
 
2. A szülıi nevelés 

folytatása, kiegészítése. 
 
 
3. A szülık és a 

pedagógusok összehangolt 
együttmőködése. 
 
 
4. A családi és iskolai 

együttes nevelés nyomán 
kedvezıen fejlıdı gyermeki 
személyiség alakuljon ki. 

 
1. A szülıkkel harmonikus, jó kapcsolatot 
kialakítani, ápolni. A tanár-szülı kapcsolat 
a közös bizalmon, ıszinteségen, 
megbecsülésen, megértésen alapuljon 
 
 
 
2. Tájékoztatni a szülıket az iskolai nevelés 
céljairól, feladatairól, az alkalmazott 
módszereirıl. 
 
3. Megismerni a szülıi véleményeket az 
iskola munkájáról. 
 
 
 
4. 1. Lehetıséget biztosítani a szülıknek, 
hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevıi 
legyenek. 
 
4. 2. Nagy gondot fordítani arra, hogy a 
szülık idıben, alaposan informálódjanak 
intézményünk életérıl, mőködésérıl. 
 

 
Szülıi képviseleti 
fórumok iskolánkban: 

- szülıi 
munkaközösségek 
megalakítása 

- szülıi értekezletek 
- fogadóórák 
- nyílt nap 
- iskolai 

rendezvények 
- tanórán kívüli 

tevékenységek 
- szabadidıs 

tevékenységek 
- pályaválasztási 

tanácsadás 
- tájékoztató 

elıadások 
- szülık”beavató” 

képzése 
 
A szülı az alábbi 
területeken 
tevékenykedhet: 

- alapítványok 
támogatásában 

- az iskola 
eszközparkjának 
támogatásában 

- az iskola esztétikai 
arculatának 
alakításában 

- turisztikai 
feltételek 
javításában 

- a mővészeti 
rendezvények 
segítésében 
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Cél Feladat Eljárás, eszköz, módszer 

 
5. A szülıi 

értekezleteken a közös 
feladatok, célok 
megteremtése, a problémák 
megoldása. 
 
6. Kapcsolatteremtés az 

iskola-szülı, szülı-szülı 
között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A nyílt napokon a 

szülık megfigyelhetik 
gyermekük iskolai 
tevékenységét órán és órán 
kívül. 
 
8. A szülık ismerjék meg a 
kompetencia alapú oktatás 
jelentıségét. 

 
5. Tanévenként két szülıi értekezlet 
szervezése a szülı munkaidejéhez igazodva 
az esti órákban. 
 
 
 
6. 1. Az iskola minden pedagógusa a tanév 
elején tájékoztatja a szülıket a 
fogadóóráinak idıpontjáról. 
 
6. 2. A fogadóórákon a szaktanárokkal való 
egyéni véleménycsere a gyermek 
tanulmányi munkájáról, viselkedésérıl. 
 
6.3. Félévkor és év végén mővészeti 
elıadások szervezésével bemutatni a 
szülıknek az eltelt idıszakban tanultakat. 
 
7. Minden évben egy alkalommal nyílt 
napon betekintést engedünk az iskola belsı 
világába. 
 
 
8. Szülıi fórumok szervezése, az iskola 
fejlesztési törekvéseinek, eredményeinek 
bemutatása, rendszeres tájékoztatás. 

A szülı, mint a 
szolgáltatás megrendelıje 
kérheti: 
 

- az emelt szintő 
programban való 
részvételt (ill. 
lehetıséget) 

 
- az idegen nyelv 

megválasztását 
 

- az ifjúságvédelem 
segítségét 

 
- az iskola 

pszichológus és 
logopédus 
segítségét 

 
- a napközi otthoni 

és tanulószobai 
ellátást 

- a nem kötelezı, 
tanórán kívüli 
foglalkozások 
szervezését 

A szülık tájékoztatásának 
formái: 
Szóbeli 

- szülıi értekezletek 
- fogadóórák 
- nyílt tanítási 

napok 
 
Írásbeli 

- üzenı-, tájékoztató 
füzet 

- iskolai 
hirdetıtábla 

- tájékoztató 
szórólapok 

- iskolai kiadvány, 
            médiák 
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13. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán 
 kívüli tevékenységek segítik: 
13.1. Hagyományırzı tevékenységek 

� Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következı alkalmakkor: 
� Iskolai ünnepséget tartunk tanév nyitáskor – tanév záráskor és a 8. osztályosok ballagásakor 
�  Megemlékezéseket október 6-a, október 23-a, március 15-e évfordulóján, 
� Külön forgatókönyv szerint kerül megrendezésre Családi – nap, Gyermeknap, Karácsonyi 

projekt nap, Diák-önkormányzati Nap, İszi-utcai Futónap, Farsang és a Mővészeti bemutatók 
 

13.2. Diákönkormányzat.  
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat mőködik. Az iskolai diákönkormányzat 
munkáját a 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekbıl álló diák-önkormányzati vezetıség 
irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelı segíti. 

13.3.  Napközi otthon, tanulószoba.  
A közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen, - amennyiben a szülık igénylik – az iskolában 
tanítási napokon a délutáni idıszakban az 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon 
tanulószoba mőködik. A tanítási szünetek a munkanapjaira összevont napközis csoport üzemel, ha 
ezt a szülık legalább 15 gyermek számára igénylik. 

13.4.  Diákétkeztetés.  
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. 
A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az 
iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjak a gazdasági iroda által meghatározott 
módon kell megfizetni. 

13.5. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.  
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 
gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 
felzárkóztató foglalkozások segítik. 
� Az 1-7. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, a szaktárgyi 
programok alapján. 

� A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elısegítésére a gyenge eredményt 
elérı tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérı tanulók részére képesség fejlesztı 
órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. További tehetséggondozó és 
felzárkóztató foglalkoztatások indításáról – a felmerülı igények és az iskola lehetıségeinek 
figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt. 

� A 7-8. évfolyamon a középiskolára való felkészülés idıszakában biztosítjuk a 2. idege nyelv 
tanulásának lehetıségét az érdeklıdık számára. 

� A 8. évfolyamon a továbbtanulás elısegítésére középiskolai felkészítı foglalkozásokat 
szervezünk különös tekintettel a magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 

� A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása egyéni fejlesztési tervek, programok 
szerint folyik a fejlesztı pedagógus vezetésével. 
  

13.6. Iskolai sportkör.  
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai és a napközis 
foglalkozásokba épített testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 
sportversenyekre. 
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13.7. Szakkörök.  

A különféle szakkörök mőködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 
jellegüket tekintve lehetnek mővésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szervezıdhetnek valamilyen 
közös érdeklıdési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülı igények és az iskola 
lehetıségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelıtestülete dönt.  
 

13.8. Versenyek, vetélkedık, bemutatók.  
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, mővészeti stb.) 
versenyek, vetélkedık, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb 
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedık 
megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a nevelık szakmai munkaközösségei vagy a 
szaktanárok végzik. 
 

13.9. Tanulmányi kirándulások.  
Az iskola nevelıi a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelımunka elısegítése 
céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A 
tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülı költségeket a szülıknek kell 
fedezniük. 

 
13.10. Erdei iskola.  

A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerő módon, az iskola falain kívül 
szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken fıleg egy-egy tantárgyi 
téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülı 
költségeket a szülıknek kell fedezniük. 

 
13.11. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és mővészeti elıadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 
különféle közmővelıdési intézményekben, illetve mővészeti elıadásokon tett csoportos látogatások. 
Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülı költségeket 
a szülıknek kell fedezniük. 

 
13.12. Szabadidıs foglalkozások.  

A szabadidı hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelıtestület a tanulókat azzal felkészíteni, 
hogy a felmerülı igényekhez és a szülık anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidıs 
programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A szabadidıs rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 
felmerülı költségeket a szülıknek kell fedezniük.  
 

13.13. Iskolai könyvtár.  
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 
13.14. Hit- és vallásoktatás.  

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelı és oktató tevékenységétıl 
függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 
számára önkéntes. 
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13.15. A gyógy-testnevelési órákat órarendbe állítva gyógy-testnevelıi végzettséggel rendelkezı pedagógus 
irányítja. 

 Feladata: - megfelelı izomfőzı kialakítása a gerinc tehermentesítése céljából 
      - a különbözı deformitások korrigálására alkalmas gyakorlatok végzése 
      - általános kondicionális képességek javítása 
      - légzıszervi, keringési rendszer fejlesztése 
      - sikerélmény, játéklehetıség biztosítása 
 
14. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  

� szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti 
szolgálattal; 

� az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
� a felzárkóztató órák; 
� a napközi otthon; 
� a tanulószoba; 
� a felzárkóztató foglalkoztatások; 
� a nevelık és a tanulók személyes kapcsolataik; 
� a családlátogatások; 
� a szülık és a családok nevelési gondjainak segítése. 
A tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı tanulók fejlesztésének programját a 
2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
15. A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

� az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
� a nem kötelezı (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
� a tehetséggondozó foglalkozások; 
� az iskolai sportkör; 
� a szakkörök; 
� versenyek, vetélkedık, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 
� a szabadidıs foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 
� az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 
� a továbbtanulás segítése. 
Az alapfokú mővészetoktatás tehetség, képesség kibontakozását segítı tevékenységét, az 5. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
 
 

 
16.  Az iskola képzési rendje 
 
 
16.1. A képzés szakaszai, a szakaszváltás követelményei 
 
 Lásd a Nevelési program 2.2.-2.3. és 2.4. pontban megfogalmazottakat! 
 
16.2. Tanulói jogviszony  
 
16.2.1.Keletkezésekor a közoktatási törvény 66.és 68. § az irányadók 
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16.2.1.1. Az iskolába való bekerülés feltételei 
 
  Az elsı évfolyamba lépés: - megfelelı életkor, iskolaérettség  

- óvodai szakvélemény 
- szükség esetén nevelési tanácsadó szakvéleménye 
- szülıi nyilatkozat 

 
  A beiratkozást elısegítı feltételek:  

- nyílt tanítási napok  
- tájékoztató szülıi értekezlet 
- iskolalátogatás 
- közös rendezvények 
- iskolai fogadóórák 

 
16.2.1.2. Átvétel más iskolából a közoktatási törvény 66. § alapján történik. 
 
16.2.1.3. A tanuló tanulmányi kötelezettségének magántanulóként is eleget tehet. 

A magántanulóvá nyilvánításról a szülı írásbeli kérelme alapján az  
osztályfınök és a nevelıtestület véleményének figyelembevételével az igazgató dönt. 
 

 A magántanulók kéthavonta az osztályfınökön keresztül tartják a kapcsolatot a  szaktanárokkal, 
akik a vizsgára való felkészüléshez a továbbhaladás feltételei alapján készült feladatokkal látják el ıket, 
melyeket a megoldás után ellenıriznek és javítanak. 
 
16.2.1.4. A magasabb évfolyamba lépés feltétele a szakmai munkaközösségek által meghatározott 

 továbbhaladási feltétel megfelelı teljesítése. 
 A minısítés 1. évfolyam ill.  2. évfolyamon félévkor szöveggel, a magasabb  évfolyamokon 
            félévkor és év végén osztályzatokkal történik. 
 

 A javító és osztályozó vizsgákra bocsátás feltételei a Közoktatási törvényben , illetve az SZMSZ 
 VII/2. fejezetében meghatározottak szerint teljesül.  

 A javító és osztályozó vizsgára a felkészülést feladatlapokkal, igény esetén vizsga elıtti 
korrepetálásokkal biztosítjuk. 

 
16.2.2. Megszőnésekor a közoktatási törvény 75.§- alapján 
 
16.2.3. Szüneteltetésekor a Közoktatási törvény 69.§- a alapján járunk el.  
 
16.3.   A tanulók jogait és kötelezettségeit a magasabb jogszabályok alapján készített, az SZMSZ  
 mellékletében található tanulói házirend tartalmazza. 
 
16.3.1. A tanulói házirendet az igazgató elıterjesztése alapján a diákönkormányzat  
         egyetértésével a  nevelıtestület fogadja el. 
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17. Az iskola élet és munkarendje 
 

 
17.1. Az iskola épületei szorgalmi idıben péntekig reggel  700 órától délután 1700 óráig tartanak nyitva. Az 

iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épületek ettıl eltérı  idıpontban, illetve 
szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók. 

 
17.2. Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 740 óra és délután 1600 óra 

között az iskolavezetés/ legalább az egyik tagja az iskolában tartózkodik. 
 

A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletes nevelı ,a délután távozó vezetı 
után az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı 
jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

 
Amennyiben az igazgató vagy helyettese között rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem 
tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik 
tagját meg kell bízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 

 
17.3. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 800óra és 1400óra között kell megszervezni. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 15 perc. Az oktatási egységek házi rendje 
az SZMSZ  mellékletében található. 

 
17.4. Az iskolában reggel 700 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet mőködik. Az ügyeletes 

nevelı köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek 
rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. 

 
17.5. A nevelık beosztását, konkrét feladatait az oktatási egységek házirendjében szabályozzuk. 
 
15.6. A tanuló a tanítási órák idején csak az osztályfınöke / távolléte esetén az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes /, illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.  
 
17.7. A tanórán kívüli foglalkozásokat 1400 órától17 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell  

megszervezni. Ettıl eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 
A mővészeti tagozat tanórai foglalkozásainak idıbeosztását az éves munkaterv alapján határozzuk 
meg. 

 
17.8. Szorgalmi idıben  a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik  

8 óra és 1600 óra között. 
 
 
17.9. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a 
tanulók, és a nevelık tudomására 

     hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni. 

17.10. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni.  

   Az iskola helyiségeinek használói felelısek: 
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- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért 

-  az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért 

-  a tőz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

- az iskolai SZMSZ-ben és házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért 

17.11. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják, tanítási 
órák közti szünetekben sem maradhatnak felügyelet nélkül!      Ez alól csak az iskola igazgatója 
adhat felmentést. 

17.12. Az iskola épületébe érkezı szülık illetve idegenek belépését a tanulói ügyeletesek ellenırzik. Az 
iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık 
tartózkodhatnak. 

17.13. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 
elismervény ellenében lehet. Telefont csak hivatalos ügyek intézésére lehet használni. Magán jellegő 
beszélgetés csak kivételesen indokolt esetben, a felhasznált impulzus díjának megfizetése ellenében 
lehet. A fizetés módjáról a gazdaság-vezetı dönt. 

17.14.  Az iskola helyiségeit a hivatalos  nyitvatartási idın túl és a tanítási szünetben külsı 
           igénylınek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha  az iskolai  
           foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavar. Az iskola helyiségeit használó külsı  
           igénybe vevı csak a megállapodás szerinti idıben és helyiségekben tartózkodhat. 

17.15. Az iskola berendezéseiben, felszereléseiben, eszközeiben keletkezett kárért a használó / tanuló, 
közalkalmazott, bérlı / kártérítési kötelezettséggel tartozik. A tanuló által okozott kárról 
haladéktalanul értesíteni kell az igazgatót és a szülıt. 

17.16. A 17 óra után programot szervezı intézmény vagy közösség, bérlı ügyeletet köteles biztosítani az 
épület bejárati ajtajánál. 
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18.1. Helyi tantervünk a fenntartó 
helyi közoktatási koncepciójának 
megfelelıen az iskola 

hagyományainak és a tantestület 
szakmai tapasztalatára és 
konszenzusára épülve, az 

iskolahasználók véleményére 
támaszkodva tervezıdött, az 
irányadó szakmai és jogi 

dokumentumok alapján.¶
Iskolánk helyi tantervének 

felülvizsgálatát és módosítását az 
Oktatási Minisztérium által 
kiadott NAT-ra épülı kerettanterv 
szerint végeztük.¶

Helyi tantervünk elkészítésénél 
figyelembe vettük azokat az 
elvárásokat is, amelyek a 

COMENIUS 2000. 
Minıségbiztosítási program I. 
MODELL -jének kiépítése során 

megfogalmazódott a fenntartó, 
szülık, tanulók és következı 
iskolafok részérıl.¶ ... [2]
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BEVEZETİ 
 
 A fennmaradt írásos emlékek arra utalnak, hogy településünkön három évszázados múltra tekint vissza 
az iskolai oktatás. A legutóbbi fél évszázadban két általános iskola mőködött, melyet Szeghalom Város 
Önkormányzata 1999-ben integrált és létrehozta az Általános Iskola Szeghalom nevet viselı jogutód 
intézményt. Három évvel késıbb 2002-ben iskolánkhoz rendelte (61./2002. (VI. 24.) ökt.sz. határozatával) 
az alapfokú Mővészeti oktatás és gyermekélelmezés feladatát is. Az elızı döntésekkel Békés megye egyik 
legnagyobb iskolája lettünk. 
 Városunkban jelenleg mőködik még egy bölcsıdei feladatokat is ellátó óvoda, egy gimnáziumi és 
szakképzı feladatokat is ellátó önkormányzati fenntartású középiskola, melynek keretein belül szervezıdik 
a 6 osztályos gimnázium is.  
Városunk közmővelıdési és közgyőjteményi intézményei: 

 városi könyvtár 
 múzeum 
 mővelıdési- sport- és szabadidı központ 

 
Pedagógiai programunk felülvizsgálatát, módosítását az ágazati irányításban bekövetkezı szabályozások 

és a fenntartói döntések alapján szinte minden esztendıben végre kellett hajtani. 
 

 Az 1999. évi iskolai integrációval szinte egy idıben kezdtük meg a pedagógiai program 
felülvizsgálatát és a minıségfejlesztési programunk kidolgozását. Az utóbbi törekvésben 
pályázati úton elnyertük az Oktatási Minisztérium támogatását a COMENIUS 2000. I. sz. 
MODELL-jének kísérleti jellegő kiépítésére. 
 

 Új Pedagógiai programunk elkészítésénél, az alapelvek, fı célkitőzéseinek és feladatainak 
meghatározásánál már érvényesült a minıségorientált szemlélet és gyakorlat. 
 

 Céljaink, feladataink megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy a korábban megteremtett 
értékeket, hagyományokat megırizve, egy olyan iskolát teremtsünk és mőködtessünk, amely 
minıségügyi szempontok alapján is figyelembe veszi a törvényesség és szakszerőség 
követelményeit, a település sajátos körülményeit, s leginkább szolgálja a helyi közösséget. 
 

 Programunk elkészítése során ezért kértük ki a helyi társadalom széles körének véleményét. 
(tanulók, szülık, pedagógusok, fenntartó, következı iskolafok), és minıségfejlesztési 
szempontból ezért dolgoztuk ki a partnerközpontú mőködés alapvetı szabályait. 
 

 Iskolánkban jelenleg valamivel több, mint ezer tanuló vesz részt az általános iskolai 
nevelésben, oktatásban. Szegregnáltan történik az enyhe értelmi fogyatékos tanulók (34 fı) 
oktatása, de integrált nevelésben, oktatásban vesznek részt a tanulási, magatartási, 
beilleszkedési zavarral küzdı, a szocio-kultúrálisan hátrányos helyzető tanulók. 
 
 

 Az alapfokú mővészeti oktatásban közel 400 tanuló kapcsolódik be a jelenlegi tanulói létszám 
az általános iskolai oktatásban várhatóan 900 körül stabilizálódik, s a jelenlegi létszámnak 
megfelelıen tervezhetı az alapfokú mővészeti oktatásban résztvevık száma. 
 

 Az iskola vonzáskörzete kiterjed városunk szomszédos településeire is, elsısorban a 
kistelepülésekre, ahol nem biztosítottak az iskolánkhoz hasonló feltételek (tárgyi, személyi, 
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szakmai). 
 

 Iskolánkban a jövıben is meghatározó szerepe lesz a pedagógus közösség szakmai 
felkészültségének, az iskolavezetés céltudatos és következetes irányításának. 
 

 Az intézmény pedagógus-továbbképzési rendszere, a humánerıforrás, és az infrastrukturális 
fejlesztés irányai megerısítik iskolánk „bázisiskolai” szerepét az OM. RKPSZ kísérletében. 
(Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban.) 
Intézményünk koordinációs szerepe várhatóan növekedni fog a szakmai szolgáltatások és 
szakszolgálatok feladatellátásában. (Továbbképzések, versenyek szervezése, logopédiai, 
pszichológiai, nevelési tanácsadás …) 

 
Pedagógiai szemléletünket a pedagógiai programunk alapelveiben rögzítettük, s ennek megfelelıen 
határoztuk meg fı célkitőzéseinket, feladatainkat, s ennek alárendelten dolgoztuk ki nevelési programunkat, 
helyi tantervünket. 
Pedagógiai programunk megvalósításához Szent-Györgyi Albert bölcs gondolatai adnak útmutatást: 
„ Az iskola dolga, 

hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, 

              hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

              hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára., 

  hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és  

  hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.” 

 

 

 

Szeghalom, 2004-05-10 

        Fekete László 

                              ig. 
Hasábtörés

Az iskola mőködésének törvényi feltétele 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2004. (III. 29.) Ökt.sz. 
határozatával elfogadta az Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Alapító Okiratát: 
 

Az intézmény neve: 
Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola Szeghalom 
 
Pecsétjének lenyomata 
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 Székhelye: Szeghalom Tildy u. 15-21. (Felsı tagozat épülete) 
 
Telephelyei: 
 - Szeghalom Dózsa u. 13-17. sz. (Alsó tagozat épülete) 
 - Szeghalom Dózsa u. 9. sz. (Tanyasi kollégium épülete) 
 - Szeghalom Széchenyi u. 13. sz. (Eltérı tantervő kistagozat épülete) 
 - Szeghalom Újtelep XIII. u. 1. sz. (Újtelepi iskola épülete) 
 - Szeghalom Ady E. u. 2. sz. (Konyha és ebédlı épülete) 
 
 Mőködési területe: 
Szeghalom Város közigazgatási területe 
Észak-Békési Kisrégió 
 
 Törzsszáma: 344-498-000 
Adószáma: 15344492-2-04 
OM azonosító száma: 028292 
 
Alapító szervezet neve: 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
 
Alapítás éve: 
  2002. 

Hasábtörés

 Jogelıdje: Általános Iskola Szeghalom 
  Alapfokú Mővészeti Iskola 
 

 
 

 Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz. 
 
 Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati költségvetési szerv 
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 Gazdálkodási jogköre: 
Önálló költségvetési szerv 
 
 Az intézmény vagyona: 
 
Szeghalom Tildy u. 15-21. hrsz: 992/2) 
Szeghalom Dózsa u. 13-17. (hrsz: 472) 
Szeghalom Dózsa u. 9-11. (hrsz: 472) 
Szeghalom Széchenyi u. 13. (hrsz: 734) 
Szeghalom Újtelep XIII. u. 1. (hrsz: 2736) 
Szeghalom Ady E. u. 2.sz. (hrsz: 510/1) nyilvántartott 
Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok, valamint a mindenkori 
vagyonrendeletben meghatározott ingó és egyéb vagyon kezelése, és használata. 
A vagyoni állapot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a 
mindenkori mérleg tartalmazza. 
 
 A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szeghalom 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége sérelme nélkül, a 
szabad kapacitásait hasznosíthatja, bérbeadással vagy kölcsönzéssel. 
 
Az intézmény típusa: 
Többcélú közös igazgatású oktatási intézmény 

Hasábtörés

Az intézmény tevékenységi köre: 
 
Alaptevékenysége: 
801214  Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó oktatási   feladatok 
 
 
805113 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás 
801225 Fogyatékkal élı gyermekek nappali rendszerő általános     
   mőveltséget megalapozó iskolai oktatása 
55231-2 Óvodai étkeztetés 
55232-3 Iskolai étkeztetés 
55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
751768 Intézményi vagyon mőködtetése 
751922 Önkormányzati elszámolás 
75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás, benne:  
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  a Sárréti Iskolaszövetség vonatkozásában bázisintézményi funkciót lát el az 
RKPSZZ    (Régió és Kistérség a Pedagógiai Szolgáltatásban) projekt keretében. Ennek 

         rendszerében szakmai információkat biztosít, szervezési feladatokat lát el. 
801313 Alapfokú mővészeti oktatás 
  1. Zenemővészet 
       Zongora tanszak 
   Rézfúvós tanszak (trombita, kürt, harsona, tuba) 
   Fafúvós tanszak (furulya, klarinét, fuvola, fagott) 
   Gitár, ütı tanszak  
   Magánének tanszak 
  2. Képzı- és iparmővészet 
   Szobrászat 
   Festészet 
   Grafika 
  3. Színmővészet és bábmővészet 
   Színjáték tanszak 
   Bábjáték tanszak 
  4. Táncmővészet 
   Társastánc tanszak 
   Néptánc tanszak 
   Balett tanszak 

Hasábtörés

 Alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészítı tevékenység: 
- Alaptevékenység sérelme nélkül, a szabad kapacitások hasznosítása 
 bérbeadással. 
 
 
 Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 
Maradvány érdekeltségő költségvetési szerv 
 
 Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 
Általános Iskola: 1050 fı 
 1-8. évfolyam 40 + 3 osztály 
Napközi otthon 400 fı 
 1-4. évfolyam 15 csoport 
 5-8. évfolyam tanulószoba 2 csoport 
Alapfokú M ővészeti Iskola 500 fı (benne az egyéni képzésben résztvevık száma, 
nem több mint 30%) 
 2 évfolyam élıképzı 
 6 évfolyam alapfok 
 4 évfolyam továbbképzı 
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 Az intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: 
A magasabb vezetıi állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A megbízást 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testülete adja, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. alapján. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Szeghalom Város polgármestere gyakorolja. 
 

Az alapító okirat hatályossága: 
- Hatályos 2004. szeptember 1-tıl 
- Az alapító okiratot elfogadó határozat száma: 27/2004. (III.29.) Ökt.sz. 
- Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a 65/2002. (VI.24.) Ökt. sz. határozat 
 

Oldaltörés

 
 

41. oldal: [2] Törölt Piroska 2010.12.03. de. 10:27 

18.  Helyi tanterv 
 
18.1. Helyi tantervünk a fenntartó helyi közoktatási koncepciójának megfelelıen az iskola 
 hagyományainak és a tantestület szakmai tapasztalatára és konszenzusára épülve, az 
 iskolahasználók véleményére támaszkodva tervezıdött, az irányadó szakmai és jogi 
 dokumentumok alapján. 
 Iskolánk helyi tantervének felülvizsgálatát és módosítását az Oktatási Minisztérium  által kiadott 
NAT-ra épülı kerettanterv szerint végeztük. 
 Helyi tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük azokat az elvárásokat is, amelyek a 
 COMENIUS 2000. Minıségbiztosítási program I. MODELL -jének kiépítése során 
 megfogalmazódott a fenntartó, szülık, tanulók és következı iskolafok részérıl. 
 Tantervépítı munkánk során több tantervjavaslatot tanulmányoztunk, elsısorban az  általunk 
használt tankönyvek kiadóinak javaslatait / Nemzeti, Apáczai, Mozaik … /, s  azokat elemezve 
alakítottuk ki helyi tantervünket. 
 Az 1-4. évfolyamon az iskola korábbi tanterve adta az alapot, míg az 5-8. évfolyamon  a 
Nyíregyházi Tantervcsaládra építkeztünk. A technika és ének-zene helyi tanterve a szakmai közösségek 
által tervezett. 
 A speciális tagozaton az alacsony létszámok miatt 2-3-as összevonású tanulócsoportokra tervezünk. 
Helyi adottságainknak leginkább a Bárczi Gusztáv  Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola Gyakorló 
Általános Iskolájának tanterve felel  meg, ami szakmai alapot ad a helyi tantervünk kidolgozásához. 
 
 A tantárgyi struktúra és óraszám tükrözi a helyi elvárásokat, amely az anyanyelv, matematika, 
számítástechnika és idegen nyelv magasabb szintő oktatását célozza meg.  
 A számítástechnika oktatása már az 5. évfolyamtól önálló tantárgyként megjelenik, amely az emelt 
színtő oktatás alapja. 
 Idegen nyelv esetében / angol – német / az ötödik évfolyamtól kezdıdıen csoportbontásban történı 
oktatás biztosíthatja a magasabb színtő oktatást, amely kiegészül a választható órakerettel, 7-8. évfolyamra 
pedig a második idegen nyelv felvételének lehetıségével. 
 A tantárgyi modulok az egyes tantárgyakba integrálódtak, illetve önálló tantárgyként szerepelnek. 
 Az informatika 1-4. évfolyamon az  anyanyelvbe, késıbb önálló tantárgyként tervezett. Önálló 
tantárgyként jelenik meg a Mozgókép és médiaismeret (8. osztály) Egészségtan” (7-8. osztály) az „Ember és 
társadalomismeret, etika” (7. osztály) a „Tánc és dráma – Hon- és népismeret” (5-6. évfolyam). 
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 A választható tanórák további lehetıséget adnak az idegen nyelvi és számítástechnikai  ismeretek 
elmélyítésére, a mővészeti, technikai, egészségvédelmi és egyéb nem tanórai programok megszervezésére, 
megvalósítására. 
 A tanórai foglalkozások mellett biztosítjuk a mindennapos testnevelés és gyógy- testnevelés 
lehetıségét. 
 Az alapfokú mővészetoktatás a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium által kiadott tantervi 
programja alapján történik. 

Hasábtörés

 
Alkalmazott tantervek 

18.2. 
Évfolyam / óraszám Tanév 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2004/05 NAT HT K K HT HT K K 
2005/06 NAT NAT HT K HT HT HT K 
2006/07 NAT NAT NAT HT HT HT HT HT 
2007/08 NAT NAT NAT NAT HT HT HT HT 
2008/09 NAT NAT NAT NAT NAT HT HT HT 
2009/10 NAT NAT NAT NAT NAT NAT HT HT 
2010/11 NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT HT 
2011/12 NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT 

 
Alkalmazott tantervek alapján a heti kötelezı óraszámok alakulása 

 
Általános tanterv esetén 
18.3. 

Évfolyam / óraszám Tanév 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2004/05 20 20 22,5 22,5 22,5 22,5 27,5 27,5 
2005/06 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 27,5 
2006/07 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
2007/08 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
2008/09 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
2009/10 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
2010/11 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
2011/12 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

 
 
 
Magyarázat: 
 
K:  kerettantervnek megfelelıen 2001-ben felülvizsgált 
 
 
HT:  2003. évi költségvetési tv. 103.§ (4) bekezdésében elıírt óraszám- és  
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  tananyagcsökkentés alapján felülvizsgált helyi tanterv 
 
 
NAT:  2003. évi törvénymódosítás és a NAT 2007 alapján felülvizsgált helyi  
                         tanterv 
 

Szakasztörés (új oldal)
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TANTÁRGYI ÓRATERVEK 
 18.4. 
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Tantárgyi 

rendszer 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Magyar nyelv 
és irodalom 

8,5 8,5 8 8 8,5 8,5 8 8 8,5 8,5 8 8 8,5 8,5 8 7.5 

Idegen nyelv    2    2    2    2 

 
Informatika 

           0.5   0.5 0.5 

Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 4,5 4 4 

Környezetisme
ret 

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és 
életvitel 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
sport 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezı 
óraszám 

20 
 

20 
 

22,5 22,5 
 

20 
 

20 
 

20 
 

22,5 
 

20 
 

20 
 

20 
 

22,5 
 

20 
 

20 
 

20 
 

22,
5 
+0
,5 

Választható 
órák: 

2 2 1,8 1,8 2 2 2 1,8 2 2 2 2,3 2 2 2 1,8 

Szakasztörés (új oldal)
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18.5 
 TANTÁRGYI ÓRATERVEK 

  
Szakasztörés (új oldal)

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Tantárgyi 

rendszer 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv és 
irodalom 

4 4 4,5 4,5 4 4 4 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Történelem és 
állampolgári ism. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3,5 3,5 4 3 3 3,5 4 3 3 3 4 3 3 3 

Informatika 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 

Természetismeret 1,5 2   1,5 2   1,5 2   1,5 2   

Fizika   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika és 
életvitel 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 
sport 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Osztályfınöki 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Tánc és dráma 0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   

Hon- és népismeret 0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5   

Ember és társ. ism. 
Etika 

  1    0,5    0,5    0,5  

Mozgókép és 
médiaismeret 

   0,5    0,5    0,5    0,5 

Egészségtan  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5    0,5   

Kötelezı 
óraszám 

22,5 22,5 27,5 
 

27,5 22,5 22,5 25 
+0,5 

25 
+0.5 

22,5 22,5 25 
+0,5 

25 
+0,5 

22,5 22,5 25 
+0,5 

25 
+0,5 

Választható 5,6 5,6 6,5 6,6 5,6 5,6 7 6,6 5,6 5,6 7 7 5,6 5,6 7 7 
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18.6. Tantervi modulok beépítése:  
  

Osztály Modul Heti óraszám 
A tantárgy neve / 

jellege 

5-6. 
 

Tánc és dráma 

Hon és népismeret 
0,5+0,5 = 1 óra 

Hon- és népismeret 
Önálló tantárgy  

 

6. 

 

Informatika 

 

0,5+0,5 = 1 óra 
Informatika  

Önálló tantárgy 
 

7. 

Ember és 

társadalomismeret-

etika 

0,5+0,5 = 1 óra 

Ember és 
társadalomismeret-

etika 
Önálló tantárgy 

6. 

 

Egészségtan 

 

0,5 óra 
Egészségtan 

Önálló tantárgy 

8. 
Mozgókép és média 

ismeret 
0,5 óra 

Mozgókép és média 
ismeret 

Önálló tantárgy 
 
18.7.  Azokat a követelményeket, melyekhez nem rendeltünk önálló tantárgyat vagy  
      teljesítésükhöz heti 0,5 óránál kevesebb idıtartam szükséges, a tantárgyi  
      tantervekbe építettük be (családi életre nevelés, katasztrófa elhárítás, közlekedés,  
      egészségvédelem, fogyasztóvédelem).  
      Az 1-4. évfolyamon külön tantervben fogalmaztuk meg a Közlekedésre nevelés cél-,  
      követelmény-, tananyagrendszerét. A követelmények teljesítésére Környezetismeret  
      ill. Technika és életvitel tantárgyak biztosítanak lehetıséget. 
 
 
18.8. Választható tanórai foglalkozások 
 
18.8.1.  Törvényi lehetıségek: 
 a közoktatási törvény 52.§. (7) heti idıkeret 
 a kerettantervi rendelet 8.§. (2) a tanulók terhelésének felsı határa 
 
18.8.2.  A választható tanórai foglalkozások szervezésének alapelvei: 

 az a programmal rendelkezı foglalkozás indítható, melynek cél -  
feladat – követelmény – tananyag – taneszköz rendszerrel legalább 2 
tanítási évre elıre ki van dolgozva (1-4. 5-8. évfolyam ill. 1-8. évfolyam)  
 a program az elızı tanév végéig meghirdetésre kerül 
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 a tanulóknak szüleiken keresztül megfelelı számban (15 fı!) írásban 
kell jelentkezni 
 a csoportok szervezése több osztályból is lehetséges 
 „a foglalkozást az értékelés és minısítés, a mulasztás, a magasabb 
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell kezelni, mint a kötelezı tanítási 
órát” kerettantervi rendelet 7.§ (1) 
 a választott tantárgy tanév végéig kötelezı 
 a felvételnél figyelembe vesszük az osztályfınök véleményét, ill. az 
adott programban megfogalmazott sajátos feltételeket 
 a programok heti idıkerete kötött 
 a program ellenırzése folyamatos, értékelése, minısítése minden tanév 
végén írásban történik 
 a programhoz kapcsolódó kiadásokat évenként tervezni kell 
 

18.8.3.  Kiemelt helyen kezelt választható tantárgyak 
 
  5-8. osztályban 
 idegen nyelv (német-angol) 
 számítástechnika 

 
1-8. osztályban 

 technika és életvitel 
 
 

Hasábtörés

  
 

18.9.  A speciális tagozat óraterve a Kerettanterv és az Irányelvek alapján 
 

Tagozatunk a NAT bevezetésekor a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskola Gyakorló 
Általános Iskolájának NAT-os tantervét adaptálta a helyi sajátosságoknak megfelelıen. / A 
tanterv címe: Iskola elemekbıl / 
A NAT-ra épülı Kerettanterv bevezetésekor szintén a BGGYF Gyakorló Ált. Iskolájának 
átdolgozott tantervét kívánjuk alkalmazni. Természetesen újból figyelembe vesszük a helyi 
adottságokat, sajátosságokat.  
Az óraterv önálló tanulócsoportokra készült. Az ott megadott óraszámok az összevonás 
szabályai szerint változnak.  
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskola Gyakorló Általános Iskolájának tanterve az új 
szabályzóknak megfelelıen átdolgozás alatt áll. Várhatóan a 2004-2005-ös tanévkezdésre 
készül el, amely alapján iskolánk helyi tanterve is módosul. A tantervi program megjelenéséig 
a jelenlegi tantervet alkalmazzuk, a kötelezı óraszámok felmenı rendszerben történı 
bevezetésének megfelelıen. 
 
 
A speciális tagozat tantárgyi rendszere és heti óraterve 2004-2005. tanévre 
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 4. oldal 

Tantárgy / évfolyam 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 8 8 8 5 4 5 5 

Matematika 4 4 4,5 4,5 4 4 5 5 
Környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz-kézmővesség 1 1 2 2 3 2 3 3 
Életvitel- gyakorlati ismeretek 1 1 2 2 3 2 3 3 
Idegen nyelv - - - - - - 1 1 
Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
Osztályfınöki - - - - 1 1 1 1 
Történelem és társadalmi 
ismeretek 

- - - - 2 2 2 2 

Természetismeret - - - - 2 2 3 3 
Biológia-Egészségtan     - - -  
Fizika-Kémia     - - -  
Földrajz      2 2 2 
Informatika     - - 1 1 

Tanulói órateher 
hetente 

20 20 22,5 22,5 22,5 22,5 27,5 27,5 

Rehabilitáció 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

 

 

 

A speciális tagozat tantárgyi rendszere és heti óraterve 2005-2006. tanévre 
 

Tantárgy / évfolyam 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 8 7 8 5 4 4,5 5 

Matematika 4 4 4 4,5 4 4 4 5 
Környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz-kézmővesség 1 1 1 2 2 2 1 1 
Életvitel- gyakorlati ismeretek 1 1 2 2 3 2 2 3 
Idegen nyelv - - - - - - 1 1 
Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
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 5. oldal 

Osztályfınöki - - - - 1 1 1 1 
Történelem és társadalmi 
ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret     2 2 3 3 
Biológia-Egészségtan - - - - - - - - 
Fizika-Kémia - - - - - - - - 
Földrajz      2 2 2 
Informatika       1 1 

Tanulói órateher 
hetente 

20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 27,5 

Rehabilitáció 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
A speciális tagozat tantárgyi rendszere és heti óraterve 2006-2008.tanévekre 
 

Tantárgy / évfolyam 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 8 7 8 5 4 4,5 4,5 

Matematika 4 4 4 4,5 4 4 4 4 
Környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz-kézmővesség 1 1 1 2 2 2 1 1 
Életvitel- gyakorlati ismeretek 1 1 2 2 3 2 2 2 
Idegen nyelv       1 1 
Testnevelés 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
Osztályfınöki     1 1 1 1 
Történelem és társadalmi 
ismeretek 

    2 2 2 2 

Természetismeret     2 2 3 3 
Biológia-Egészségtan         
Fizika-Kémia         
Földrajz      2 2 2 
Informatika       1 1 

Tanulói órateher 
hetente 

20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Rehabilitáció 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

Hasábtörés

MODULOK beépítése a tantárgyi rendszerben: 
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 6. oldal 

1. 2. osztály   Rajz – kézmővesség - Életvitel összevonása a tananyag  

szempontjából. 

3. 4. osztály  Informatika modul beépítve a Matematikába. 

5. 6. osztály   Hon és népismeret modul beépítve a Történelmi és társadalmi ismeretek  

tantárgyba. 

Informatika beépítve a Matematika tantárgyba. 

Tánc beépítve az Ének-zenébe. 

7. 8. osztály   Hon és népismeret modul a Történelmi és társadalmi ismeretekben. 

   Dráma modul a Magyar nyelv és irodalomban. (7.o.) 

   Médiaismeret a Magyar nyelv és irodalomban. (8.o.) 

18.10.  Az Alapfokú Mővészetoktatás óratervét az 6. sz. 

melléklettartalmazza 

19.  A pedagógiai program megvalósításának feltételei 
 
19.1. Személyi feltételek 
 
19.1.1. Az iskolában 77 határozatlan idıre kinevezett pedagógus dolgozik. 

A nevelı oktató munkát közvetlenül segíti: 
   1 pszichológus 
   1 logopédus 
   1 könyvtáros tanító 
   1 fıállású gyermek és ifjúságvédelmi felelıs 
   2 fı pedagógiai asszisztens  

A Közoktatási törvényben elıírt szabadidı szervezıi állás fejlesztéseink között 
szerepel. 
Nem pedagógus közalkalmazottak: 43 fı 

    
19.1.2. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírások alapján végzik . A munkaköri 

leírások az SZMSZ mellékletében találhatók . 
 
19.1.3.  A pedagógus továbbképzést az iskola 5 évre érvényes (2003-2008) középtávú 
 továbbképzési terve, valamint az éves beiskolázási tervek szabályozzák.  
 
19.2.    Az intézmény finanszírozása 
 
19.2.1. Intézményünk finanszírozása – jellegének megfelelıen – az önálló költségvetési szerv 
 szabályai szerint történik az éves költségvetési törvény alapján. 
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 7. oldal 

  

19.3. Tárgyi feltételek 
 
A nevelı-oktató munka két egymástól eltérı jellegő és felszereltségő – oktatási egységben 
folyik. 
 
19.3.1. A Tildy Zoltán úton mőködik a felsı tagozat 16 tanulócsoporttal, szaktantermi  
        rendszerben. 
    A szaktantermek felszereltsége változó, a bútorzat elavult, folyamatos csere indokolt. 

A korszerő számítástechnika szaktanterem Internet csatlakozással kiépített. 
A két épülethez kapcsolódó udvar szilárd burkolata erısen rongálódott, a kézilabda 
pálya borításával együtt szintén felújítást igényel. 
Az épület legnagyobb hiányossága: a tanulók számára nem biztosított a ruházat és 
váltócipı biztonságos elhelyezését szolgáló öltözıszekrények és a tantermekben a 
kézmosási és ivóvízvételi lehetıség. A parkettás helyiségek erısen kopottak. 
Ebben az oktatási egységben mőködik az alapfokú mővészetoktatáson belül a 
zenemővészet oktatása (zongora, rézfúvós, fafúvós, gitár, ütı, magánének). 
A szaktantermek felszereltsége megfelelı az oktatáshoz, de a folyamatos korszerősítés 
indokolt. 
Lehetıség: az alapfokú mővészetoktatás egy azonos oktatási egységben (Dózsa út) 
történı mőködtetése, ahol folyamatos korszerősítéssel speciális tantermek állnak majd 
a tanulók rendelkezésére. 
Ezen a telephelyen megtalálható a gyakorlásra alkalmas helyiség és az oktatáshoz 
szükséges könyvtár is.  
A nevelıi könyvtár felszereltsége (TV, CD, DVD, Számítógépek stb.) az elméleti 
tantárgyak oktatását segíti elı /Tánctörténet, viselkedéskultúra stb.).  

 
19.3.2. A Dózsa György úton mőködik az alsó tagozat 14 tanuló- és 10 napközis csoporttal.  
 A tantermek felszereltsége jó, az iskolapadok folyamatos pótlással megfelelık. Az 

épületben egy felszerelt tornaterem mellett az „ifiházas” nagyterem is alkalmas 
testnevelés órák és egyéb kulturális rendezvények megtartására (8x4 m-es színpad). 
Az épülethez szilárd burkolatú, tágas sportudvar kapcsolódik. A „kollégiumi” szárny 
felsı szintje a vizesblokk felújításával, megfelelı bútorzattal 40-50 fıs szálláshellyé 
alakítható,  
Az épületegység legkritikusabb területe az ebédlı jelenlegi állapota.  
A Dózsa György úton mőködik már az alapfokú mővészetoktatáson belül a képzı- és 
iparmővészet (szobrászat, festészet, grafika), a színmővészet-bábmővészet oktatása, 
valamint a néptánc tanszak,a társastánc és a balett ,ill. a zenemővészeti tanszakok .A 
tanszakok tárgyi feltételei a helyi tantervben szerepelnek. A fejlesztésekrıl külön 
tervezet készült. 
Ugyancsak itt kapott helyet az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ( fejlesztı 
szobák,gyógy-testneveléshez tanterem, védınıi vizsgáló és a pszichológusi szoba . 

19.3.3..Az épületek kivétel nélkül korszerő gázfőtéssel, s megfelelı vizesblokkal vannak 
felszerelve. 
Az iskola taneszközökkel való felszereltsége közepesnek mondható, de 
szakterületenként jelentısen eltérı. Az elmúlt években csak pályázati úton 
gyarapíthattuk eszközeinket. Középtávú taneszköz-fejlesztési tervünket Szeghalom 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta.  
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 8. oldal 

 
 
 
 
 
20. A pedagógiai programra vonatkozó érvényességi rendelkezések 

 

20.1.    A pedagógiai program érvényességi ideje: 2004-20 05-ös 
tanévt ıl 
 
20.2.    Érvényességi kör: A Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében foglalkoztatottak köre, az 
intézménybe járó tanulók. 
 
 
20.3. A pedagógiai program felülvizsgálatának mechanizmusa 
 
 

A bevezetés után a gyakorlati megvalósítás és tapasztalatok tanévenkénti vizsgálata, a  
program egészét nem meghatározó kisebb korrekciók elvégzése. 
Az alapozó pedagógiai szakasz eredményességének függvényében négy évenként  
átfogó elemzés, értékelés, szükséges korrekciók végrehajtása. 

 
 

20.4. A pedagógiai program bevezetése  
 
 

A pedagógiai program elkészítése: 2004-2005-ös tanév 
Tantestületi jóváhagyás: 2004. 05. 11. 
Véleményeztetés: 2004. 05. 12. 
Elıterjesztés fenntartói jóváhagyásra: 2004. 05. 24. 
A program nyilvánossá tétele: 2004. 06. 19. 
A program felülvizsgálata:2007.12.31-ig 
Korrekció:2008.11.30-ig 
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HÁZIREND 

Tildy Zoltán Általánosa Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 



TARTALOM 
 
Bevezetı rendelkezések 
 
1. A házirend hatálya 
2. A házirend elfogadása 
3. A házirend és a pedagógiai programunk kapcsolata 
4. A házirend tartalma 
5. A házirend érvényessége 
6. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása 
 
A tanulói jogok gyakorlása 
 
1. A jogok megismerése 
2. A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése 
3. Tanulói jogok 

3.1. Jogok a közös tevékenység megszervezésére 
3.2. Jog a véleménynyilvánításra, az érdekképviseletre, az érdekegyeztetésre  
3.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátáshoz való jog 
3.4. A személyiségéhez főzıdı jogainak tiszteletben tartása  
3.5. Az iskolai munkarendhez kötıdı egyéb tanulói jogok 
3.6. Jogorvoslati eljárás 

3.6.1. Véleménynyilvánítás 
3.6.2. Jogsértés 

4. A tanulói kötelességek teljesítése  

5. Az egészségvédelem, baleset – megelızés, munkavédelem védı, óvó elıírásai 

6. Az iskola munkarendjével, mőködésével kapcsolatos szabályok 

6.1. Az iskola nyitva tartása 
6.2. Tanítási órák és a szünetek rendje 
6.3. Választható tanórai foglalkozások 
6.4. Fogadóórák 
6.5. Tanórán kívüli foglalkozások 
6.6. A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítı, hagyományırzı tevékenységek 
6.7. Az étkezés rendje 
6.8. Napközis ellátás 
6.9. Hetesek és a tantárgyi felelısök feladata 
6.10. Oktatás nélküli napok felhasználásának elve 
6.11. Az ellenırzı könyv vezetése 
6.12. A mulasztások és igazolására vonatkozó helyi rendelkezések 
6.13. A tanulók jutalmazásának helyi formái  
6.14. Fegyelmi és kártérítési felelısségre vonás  
6.15. Osztályozó, javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi szabályai 
6.16. Térítési díj befizetése 
6.17. Egyéb mőködési szabályok 
7. A házirend nyilvánosságra hozatala 
8. A házirend hatályba lépése 
9. A házirend felülvizsgálati rendje  
10. Mellékletek: 

1.sz. Tildy úti iskolatelep belsı szabályzata 

2.sz. Dózsa úti iskolatelep belsı szabályzata 

3.sz. Pedagógiai Szakszolgálat belsı szabályzata 

4.sz. Az alapfokú mővészetoktatás speciális szabályai 

5.sz. Speciális tagozat belsı szabályzata 
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 Bevezetı rendelkezések  
 

1. A házirend hatálya:  
 

Szabályai, mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belsı jogi normák kiterjednek az 
iskolával jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra (függetlenül attól, hogy jogait saját 
maga vagy szülıje gyakorolja), pedagógusra, óraadó tanárra, és az intézmény más 
alkalmazottaira egyaránt.  
 

2. A házirend elfogadása: 
 

Ezt a szabályzatot az iskola igazgatója készíti el, majd az igazgató elıterjesztése alapján a 
nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolai 
diákönkormányzat és a szülıi közösség egyetértési jogot gyakorol. 
 A nevelıtestület által elfogadott házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
 

3. A házirend és a pedagógiai programunk kapcsolata 
 

Házirendünk a pedagógiai programban megfogalmazott nevelési célok ill. az alapelvekben 
rögzített értékek közvetítését szolgálja. 
 
1. Iskolánk nevelı – oktató munkáját az európai humanista értékrend hatja át, melyben a 

 demokrácia keretein belül kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti értékeinkre, az egyéni 

 és közös érdekek harmonikus érvényesülésére, az emberiség elıtt álló közös 

 problémákra, s nyitottak vagyunk a különbözı népek és kultúrák megismerésére. 

2. Nevelési – oktatási programunk azokra a tartalmakra összpontosított, amelyek erısítik 

 Európához való tartozásunkat, s figyelembe veszik a fejlett Európában érvényesülı 

 trendeket (gyakorlatias, alkalmazható ismeretek, idegen nyelv oktatása, korszerő 

 informatikai; kommunikációs ismeretek; globalizáció; multikulturális és mővészeti 

 nevelés…) 

3. Fontos szerepet szánunk a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, a közös nemzeti 

 értékek és hagyományok tiszteletének, a helyi értékek megismerésének, a 

 hagyományok ápolásának. 

4. Mindennapi tevékenységünket a demokrácia elemei kísérik, amelyben az egyéni 

 szabadság a köz érdekeinek függvényében érvényesül, s olyan magatartásformák 

 gyakorlására van lehetıség amelyek alapjai lehetnek egy demokratikus társadalomba 

 való beilleszkedésnek, az egyéni képességek kibontakoztatásának. 

 

Törölt: 1
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5. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink egészséges és kulturált körülmények között, 

 képességeiknek megfelelıen fejlıdnek az iskolában, s közvetlen környezetük 

 alakításának maguk is részesei legyenek. 

6. Nevelı – oktató munkánk sikerkritériumának tekintjük a jó munkahelyi (iskolai) 

 légkört, az iskolafenntartó, az „iskolahasználók”, a helyi társadalom elégedettségét. 

7. A mővészet oktatásban törekszünk arra, hogy a tanulókban alakítsuk ki kultúra iránt 

 nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet és ezáltal neveljen a mővészetek 

 befogadására, értésére, valamint az amatır mővészeti tevékenységek mővelésére. 

 
4.   A házirend tartalma:  

 
4.1.  A házirend nem ismétli meg a törvényben és egyéb jogi szabályzókban foglaltakat. 
  A házirend szabályozásának célja hogy: 

o meghatározza a jogok és kötelességek gyakorlásának, érvényesítésének 
módozatait, 

o ezek végrehajtásának sajátos rendjét, 
o szabályozzon olyan kérdésköröket, amelyet a Kt. 40. §. (7) bek. a házirend  
      szabályozási körébe utal, 
o olyan problémák megoldásánál, amelyrıl sem jogszabály, sem az intézmény  
      szervezeti és mőködési szabályzata, sem a házirend nem rendelkezik, minden  
      esetben a tanuló hosszú távú érdekét legjobban képviselı döntést kell hozni,  
o kivéve, ha ez károsítaná a tanulók többségének érdekeit. 

4.2. Iskolánk pedagógiai programja, házirendje, mőködése, tevékenysége, irányítása a 
vallási és  világnézeti tanítások igazságáról nem foglal állást, vallási és világnézeti 
kérdésekben  semleges. (Kt. 4.§ (2)) 
4.3. Iskolánk gondoskodik az alapvetı erkölcsi ismeretek elsajátításáról, a tananyagok 
 biztosítják a vallások erkölcsi és mővelıdéstörténeti tartalmának tárgyszerő és 
 elfogulatlan ismertetését. (Kt. 4. § (3)) 
4.4. Iskolánk lehetıvé teszi, hogy a tanulók az egyházi jogi személy által szervezett hit- és 
 vallásoktatásban részt vegyenek a Kt. 4.§ (4) bekezdése szerint. 
 

5. A házirend érvényessége: 
 
E szabályzat hatálya kiterjed a helyi pedagógiai program megvalósítását szolgáló minden 
iskola területén és iskolán kívül megtartandó programra, tevékenységre.  
 

6.  A tanulók nagyobb közösségének meghatározása: 
  
A tanulók nagyobb közösségét érintı ügyekben az iskolavezetés lehetıvé teszi, hogy a 
diákönkormányzat és a szülıi szervezet, tájékoztatást kapjon, véleményezési jogot 
gyakoroljon, illetve képviselıje tanácskozási joggal részt vegyen az adott témával foglakozó 
nevelıtestületi értekezletén.  
E szabályzat szerint a tanulók nagyobb közösségének minısül, ha az ügy az iskolába  
/ tagozatra ! / beírt tanulók legalább 50 %-át érinti. 
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 A tanulói jogok gyakorlása 
 
1. A jogok megismerése 
 
Az osztályfınökök minden tanév , elsı osztályfınöki óráikon kötelesek feldolgoztatni 
tanítványaikkal a Házirend szövegét, és az életkori sajátosságoknak megfelelı szinten 
ismertetni azokat a magasabb jogszabályokat, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak (ezek 
a jogszabályok az iskola könyvtárában mindenki számára elérhetõek).  
A Házirend szövegével minden pedagógus rendelkezik. A tanulók illetve szüleik iskolába 
való beiratkozáskor nyomtatott formában is megkapják 
 Hozzáférhetı aziskolai faliújságon, az iskolai könyvtárban és az iskola honlapján. 
 
2. A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése  
 
A tanulói jogok gyakorlása csak az elsı tanév megkezdését követıen illetik meg a tanulót.  
A Közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei, az iskola Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata részletesen tartalmazzák a diákok, pedagógusok, és szülık egyéni és kollektív 
jogait. Ezek a dokumentumok az iskolai könyvtárban és a honlapon bármelyik tanulónak és a 
diákönkormányzatnak rendelkezésére állnak.  
A tanulók legfontosabb egyéni jogai:  

• a közös tevékenység megszervezése 
• a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog  
• a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog  
• nyilvánossághoz való fordulás joga  
• a teljes biztonsághoz való jog 
• a tájékoztatáshoz való jog 
• a szociális támogatáshoz való jog 
• a különbözı részvételi és választási jog  
• az iskolai munkamegosztásban intézményesített együttmőködési 

jog.  
 
3. Tanulói jogok 
 
3.1.  Jog a közös tevékenység megszervezésére 
  
A tanuló joga, hogy kezdeményezze diákkörök létrehozását, és részt vegyen azok 
munkájában, tagja legyen iskolai, mővelõdési, mővészeti, ismeretterjesztõ, sport- és más 
köröknek. E diákkörök lehetnek szakmai jellegőek (szakkörök) és (politikai párt és a párthoz 
alapszabálya szerint kötıdõ ifjúsági szervezet kivételével) társadalmi–társas jellegőek. 
 A diákkörök megszervezésének feltételei: legalább 12 fõs létszám, 
                                                                     a tárgyi és személyi feltételek megléte. 
 A diákkörbe való bekapcsolódás feltétele az adott diákköri szabályzatban kerül rögzítésre.  
Ha a tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákkört hoznak létre, ezt írásban 
kötelesek bejelenteni az intézmény vezetıjének, a diákkör céljának, mőködési rendjének, 
tagjainak, tisztségviselıinek, pedagógus segítıjük pontos megjelölésével. A diákkör 
munkájával kapcsolatban a nevelıtestület véleményezési joggal rendelkezik, ha az igazgató 
ezt a véleményt kéri. 
 A nevelıtestület kötelessége, hogy az iskola általános céljaival megegyezı minden törekvést, 
amely a diákok szándékát fejezi ki, segítı javaslataival támogasson, minden nevelınek joga a 
diákkörrel egyeztetett formában tevékenyen részt venni annak munkájában. 
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3.2.. Jog a véleménynyilvánításra, az érdek képviseletre, az érdekegyeztetésre  
 
A tanulók törvényben biztosított joga , hogy érdekeik képviseletére osztály és iskolai szintő 
diákönkormányzatot hozzanak létre . A diákönkormányzat osztály szintő szervezete az 
osztály-diákbizottság, (ODB), melynek 2-2 képviselıje a negyedik évfolyamtól kezdve ellátja 
az iskolai szintő diákönkormányzatot (IDÖK). A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat 
érintı valamennyi kérdésre kiterjed.  
 
A tanuló joga ezzel kapcsolatosan:  

� az iskolai élettel, saját személyével kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az 
     osztályfınökhöz , szaktanárhoz ,az ifjúságvédelmi feladattal megbízott tanárhoz, vagy 
      az  iskolavezetéshez fordulni  
 
� érdekei sérelme esetén panasszal a diákönkormányzathoz fordulni. 

 
� véleményt nyilvánítani, javaslattal élni az iskola mőködésével, az iskolai élet 

      valamennyi kérdésével kapcsolatosan ( ennek fóruma lehet osztályfınöki óra, 
      iskolagyőlés, ötletláda vagy elégedettségi kérdıív) 
 
� a diákközgyőlés nyilvánosságát használni közérdekû javaslatai elıterjesztésére, 

      jogsérelem bejelentésére  
 
� véleményt nyilvánítani az osztály tanulmányi munkájáról, az osztályban tanító tanárok 

     oktató-nevelı munkájáról .Ezt többségi vélemény esetén ,az  osztály-diákbizottsága 
     írásban nyújthatja be az osztályfınök, a diákönkormányzat vezetı vagy az 
      iskolavezetés felé.  
 
� panaszaira, felvetett kérdéseire, kulturáltan megfogalmazott bírálataira a lehetı  

      legrövidebb idın belül érdemi választ kapni.  
 
3.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátáshoz való jog  
 
A tanév elején kihirdetett rendelési idıben a tanulóknak iskolaorvoshoz, fogorvoshoz és 
védõnõhöz lehet fordulni egészségi probléma esetén. 
 Az iskola közremőködik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében.  
Az osztályfınök kötelessége felhívni a szülı figyelmét arra, hogy a gyermek orvosi 
vizsgálaton való megjelenése kötelezı. 
 Indokolt esetben az osztályfınöknek, az iskola gyermekvédelmi felelıséhez kell fordulnia, 
aki köteles értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot. 
Az egészségügyi szolgálat az osztályfınökök közremőködésével értesíti a szülıket a 
vizsgálattal kapcsolatban. 

 
3.4.  A személyiségéhez főzıdı jogainak tiszteletben tartása  
 
A tanulót megilleti: 
 

 A családi élethez és a magánélethez való jog.  
      Ennek értelmében az iskola valamennyi alkalmazottja köteles elfogadni a tanulóra 
      vonatkozó valamely családhoz való tartozását igazoló közokiratban foglalt tényeket.  
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      Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami az egyes tanulók családi életének  
      megkérdıjelezésére, kigúnyolására irányul. 
 

 A magántitokhoz és a levéltitokhoz való jog.  
Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami az egyes tanuló személyiségi jogait,  
önrendelkezési jogát, a levelezéshez való jogát (a házirendben meghatározott levelezési  
jog gyakorlásával kapcsolatos korlátok kivételével) megsérti.  
A levelezési jog gyakorlásával kapcsolatos korlátok:  

A tanítási órán a tanuló levelezést nem folytathat. Ennek értelmében a pedagógus a 
tanulótól a tanórán írt levelet elveheti. 

 A névviselés joga. 
Ennek értelmében az iskola tartózkodni köteles attól, hogy a tanuló családi, vagy 
utónevét bármilyen módon megváltoztassa. Ha valamely okiratra hibásan vezette fel a 
tanuló adatait, akkor köteles az újra, javított formában kiállítani. 

 A tanuló joga, hogy számára munkavégzést csak a tanulmányokkal összefüggésben, a 
pedagógiai programban meghatározottak szerint lehet elıírni. 
A tanuló joga, hogy a projektmunkák során megjelenítse a nemzeti, etnikai 
hovatartozásának, kultúrájának saját elemeit. 

 
 A tanulmányok folytatásához való jog. 

Ennek érdekében a tanulót és a szülıt az osztályfınök és a mindenkori pályaválasztási 
felelıs, pályaválasztási tanácsadó tájékoztatja a választási lehetıségekrıl és különbözı 
programokkal segíti az iskolaválasztást. 
Azok a tanulók , akik az általános iskolát követıen nem tudnak továbbtanulni, a Ktv. 87. § 
(1) bekezdése alapján a jegyzıhöz fordulhatnak segítségért. 

 
 A különleges gondozáshoz való jog. 

A sajátos neveléső tanulót, illetve a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdı tanulót 
a szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértıi véleménye 
alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbıl az értékelés és 
minısítés alól.  
A tanulmányokkal összefüggı mentesítés iránti kérelmeket, a szakértıi vélemények, 
szakvélemények alapján, az osztályfınökkel történı egyeztetés után a szülı  írásban kéri 
az igazgatótól. 
A halmozottan hátrányos helyzető tanulókat, szülıi beleegyezés mellett megilleti az a jog, 
hogy az IPR programjaiba bekapcsolódjanak. 
 

 A személyes adtainak védelméhez való jog. 
Ennek értelmében senki nem adhat tovább rábízott személyes információt szóban sem, 
kivéve, ha ezzel egy közösség elımenetelét szolgálja. Ennek elbírálása iskolán belül a 
vezetés feladata. A tanulók személyi adatait, az iskola-vezetésen  és a titkárságon kívül az 
osztályfınök ill. a tanuló nevelı-oktató munkájában közremőködı pedagógusok 
kezelhetik. Ezeket az adatokat mindegyikük köteles titkosan kezelni. 

 
 A tanuló mulasztásairól, elımenetelérıl információt továbbadni a szülınek, gondviselınek 
minden korlátozás nélkül lehet, egyéb személyeknek, beleértve a szaktanárokat is, csak a 
nevelési cél elérése érdekében szabad. A tanulónak (szülınek) az iskola- vezetéshez kell 
fordulnia, amennyiben betekintést szeretne nyerni, azzal kapcsolatban, hogy az iskolában hol 
és milyen adatait tartják nyílván.  
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 A kedvezményes juttatáshoz való jog. 
A tanuló családjának anyagi helyzetétıl függıen, írásban benyújtott kérelmére joga, hogy 
kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá részben vagy egészben 
mentesüljön a tanulókat terhelı költségek megfizetése alól. 
A kedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmet a szülınek írásban kell benyújtani az 
iskola igazgatójához. A kérelemben fel kell tüntetni a család anyagi helyzetével 
kapcsolatos adatokat, illetve csatolni kell azokat az iratokat, igazolásokat, melyek a 
kedvezményre való jogosultságot megalapozzák. A kérelem elbírálásáról az igazgató  a 
befizetési határidı elıtt írásban értesíti a szülıt.  
A tankönyvekkel kapcsolatos támogatások iránti kérelmeket a tankönyvpiac rendjérıl 
szóló törvény 8. §-a alapján nyújthatják be a tanulók. 
Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyveket a kölcsönzési határidıt betartva 
használhatja. 
 

3.5.Az iskolai munkarendhez kötıdı egyéb tanulói jogok: 
 
� A diáknak joga van a tanítási órán való részvételhez, tanítási óráról ki nem küldhetı.  
� Egy napon csak két összefoglaló, vagy témazáró dolgozatot lehet íratni, ennek idıpontját 

elıre, legkésıbb az összefoglaló órán közöli a tanító /szaktanár az osztállyal. 
�  A témazárókat, összefoglaló dolgozatokat 15 napon belül ki kell javítani. 
�  Az eredmények közlése elõtt nem íratható újabb dolgozat. 
       Az un. röpdolgozatok egy-két órai tananyagot felölelõ, írásbeli számonkérésnek 
       minõsülnek, számukat a szaktanár határozza meg, idõpontját elõre nem köteles  
       bejelenteni. Újabb röpdolgozat csak az elõzõ eredményeinek ismertetése után íratható.  
� A diáknak joga van az óraközi szünethez. A tanórák becsengetéstıl - kicsengetésig 

tartanak. A csengetés tanárnak-diáknak egyaránt szól. 
 
3.6. Jogorvoslati eljárás 
 
3.6.1. Véleménynyilvánítás  
 
A tanulók véleménynyilvánítási jogukat írásban, az igazgatónak címezve gyakorolhatják. 
 A véleményben pontos, tényszerő indoklásnak, a jellemzı esemény(ek) részletes leírásának 
kell szerepelnie, végül keltezés, aláíró(k). 
 Amennyiben a vélemény a tanulók nagyobb csoportját hátrányosan érintı,  az igazgató, vagy 
az általa felkért személy , a vizsgálat eredményeirıl, megoldásáról, javaslatairól köteles 30 
napon belül a Diák-önkormányzati  győlésen tájékoztatást adni.  
Nem kell külön tájékoztatást adnii, ha a vélemény-nyilvánítók számára kedvezı változás elıbb  
bekövetkezik, mint 30 nap. 
 
 
3.6.2. Jogsértés 
 
Ha bármely tanulót , az iskolában bárki , általános emberi-állampolgári, gyermeki, tanulói 
jogainak gyakorlásában próbál korlátozni, a tanuló errıl írásban a tények pontos feltárásával 
tájékoztathatja az intézmény vezetıjét. 
 Az intézmény vezetıje a probléma jellegének megfelelıen helyettesei, a munkaközösségek, 
szaktanárok, osztályfınökök, dolgozók segítségével érdemi választ köteles adni a felvetésre.  
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4. A tanulói kötelességek teljesítése  
 A tanuló kötelessége:  

� A tanórán pontosan  megjelenni, és részt venni a kötelezõ és a választott 
foglalkozásokon, beleértve a rehabilitációs bizottságok által javasolt rehabilitációs 
foglalkozásokat, valamint a mővészeti oktatás foglalkozásait is. 

� Eleget  tenni – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeinek 
megfelelõ tanulmányi kötelezettségének. A nemzeti, etnikai hovatartozás, ill. sajátos 
kultúra sem mentesíti a tanulót a projekt munkában való részvétel alól. 

� A halmozottan hátrányos helyzető tanulók a szülıkkel együtt, az osztályfınökkel 
elıre egyeztetett idıpontban, kötelesek megjelenni az IPR programjában rögzített 3 
havonkénti, kompetencia alapú értékelésen. 

� Tanulótársai tanuláshoz való jogát magatartásával nem korlátozhatja (a tanórai 
fegyelmezett munka kötelme) 

� Tanulótársai tanuláshoz való jogát magatartásával nem korlátozhatja (a tanórai 
fegyelmezett munka kötelme)  

� Tanórai felszerelését és Tájékoztató füzetét naponta az iskolába magával  hozni. 
� Becsengetés után, amíg a tanár az osztályba nem érkezik fegyelmezetten viselkedni, a 

pedagógust belépéskor felállással üdvözölni.  
� Egymás közötti érintkezésben az elvárható , kulturált viselkedést tanúsítani: a 

napszaknak megfelelõen köszönni a nevelõknek és az iskola alkalmazottainak, az 
iskolába érkezı felnıtteknek . 

� Az iskolai ünnepségeken az alkalomnak megfelelı ruházatban (sötét szoknya –nadrág 
és fehér felsı ) megjelenni , azon a  kultúrált magatartás szabályait betartani 

� A tanítási idõ alatt az iskolában tartózkodni, az épületet csak külön engedéllyel 
hagyhatja el! 

� A közös tulajdont (az iskola épületét, berendezéseit és felszereléseit) védeni, azokat 
kulturáltan és szakszerően használni.  

� A tisztaságra fokozottan vigyázni, a váltócipõ használatának kötelezettségét betartani. 
Tilos az iskola területén szemetelni, rágógumizni, szotyolázni,    
dohányozni, a tanítási órán mobiltelefont bekapcsolni . Tilos a falakra, padokra, 
szekrényre ill. egyéb szabad felületre firkálni. 

� Személyes holmijára , személyes felelõsséggel, fokozott gonddal ügyelni.  
      Értékes ékszer, szórakoztató elektronika saját felelısségre sem hozható az iskolába, 
     A tiltás ellenére behozott értékek elvesztése , ellopása  az iskolának nem róható fel ! 
�  A kerékpárral érkezık jármővüket a kijelölt helyen , lezárva tárolni. A tárolókban 

elhelyezett kerékpár esetleges megrongálódása , elveszése az iskolának nem róható 
fel . 

� Magántanulóként a tanév helyi rendjében meghatározott idõben osztályozóvizsgán 
tudásáról számot adni  

� Iskolai és egyéb (területi, országos) versenyeken iskoláját legjobb tudása szerint 
képviselni,  

� A rábízott eszközöket (tartós tankönyvek, szertári eszközök, az oktatás 
segédeszközei) a tıle elvárható legnagyobb gondossággal, szakszerően kezelni.  

� Az iskolai könyvtárból ingyenes jogcímen átvett/kölcsönzött tartós tankönyveket a 
tanév utolsó hetébenill. ha tanév közben távozik a tanuló az iskolából, a távozás elıtti 
napon a könyvtárosnak leadni! 
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5. Az egészségvédelem, baleset-megelızés, munkavédelem védı, óvó elıírásai  
 

� Minden tanuló köteles óvni saját és társai épségét, egészségét, továbbá köteles 
elsajátítani és alkalmazni az egészségét és biztonságát védõ ismereteket.  

� Ha valaki saját magán vagy  iskolatársán betegség tüneteit észleli jelentenie kell azt 
osztályfınökének/szaktanárának., akik a lehetı legrövidebb idın belül értesítik a 
szülıt, szükség esetén gondoskodnak a társaktól való elkülönítésrıl is . 

� Minden tanuló köteles jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 
alkalmazottnak saját magát vagy társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat 
veszélyeztetı állapotot, tevékenységet, illetõleg ha balesetet , sérülést  szenved vagy 
észlel.  

      A sérült ellátásával kapcsolatos intézkedések megtétele annak a pedagógusnak, 
alkalmazottnak a  kötelessége ,aki elıször tudomást szerez róla.  
Az osztályfınök/a felügyeletet ellátó nevelı a lehetı legrövidebb idın belül értesíti az 
iskolavezetést ill .szükség esetén a sérült hozzátartozóit . A 3 napon túl gyógyuló 
balesetrıl az érintettek  jegyzıkönyvet készítenek. 

� Kapcsolók, konnektorok meghibásodását, az észlelést követõen azonnal jelenteni kell 
az iskola valamelyik tanárának vagy technikai dolgozójának.  

� Repedt, betört ablak esetén az osztályfınöknek- szaktanárnak kell szólni.  
� Lépcsõre, folyosóra került elcsúszás veszélyét jelentı anyagot fel kell takarítani, vagy 

az ügyeletes tanárnak jelentve a takarító segítségét kell kérni.  
� Az iskolában és iskolai rendezvényeken szigorúan tilos kábító hatású szert terjeszteni 

és fogyasztani, szeszes italt fogyasztani, dohányozni!  
� Az iskolai tőz- és bombariadót a csengı megszólalása vagy a hangosbemondó jelzi. 

Riadó esetén a diákok fegyelmezetten hagyják el az épületet az osztálytermekben 
kifüggesztett vonulási terv szerint. A bombariadó miatt elmaradt órákat pótolni kell, 
az iskolavezetés döntése szerint: meghosszabbított tanítási nappal vagy munkaszüneti 
napon tartott pótló órákkal.  

 
 

� Balesetveszély miatt tilos:  
� Az iskola  ablakaiba állni, kihajolni, onnan tárgyakat kidobálni, kikiabálni.  
� Az emeleti korlátoknak támaszkodni, a folyosón, lépcsõn rohanni, verekedni,  
      lökdösıdni,  
� Az iskolába, iskolai rendezvényekre tőz- és robbanásveszélyes anyagokat, 
       valamint szúró-, ütı- vágóeszközt, fegyvernek látszó tárgyat, lıfegyvert behozni,  
� Felügyelet ill. engedély nélkül a tantermekben tartózkodni, használni a 

számítógépeket, a tornaterem eszközeit, az elektromos berendezéseket. 
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6. Az iskola munkarendjével, mőködésével kapcsolatos szabályok  
6.1. Az iskola nyitva tartása 
- Az iskola épülete tanítási idıben 7-17.00 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt 

elızetes egyeztetés alapján az épületek ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és 
vasárnap is nyitva tarthatók.  
Az eltérı nyitva tartás elsısorban az alapfokú mővészeti képzésben lehet indokolt. 

-  Tanítási szünetek idején az iskolatelepek nyitva tartását szükség szerint az iskolavezetés 
határozza meg! 

 
6.2.A tanítási órák és a szünetek rendje a következı:  
 
- Az órák 45 percesek, elsı tanítási óra nyolc órakor kezdıdik, az utolsó 13 .30 órakor 

végzıdik. 
- A  tanulók reggeli érkezéskor a folyosón ill.  a tanteremben , az óraközi szünetekben,  jó 

idı esetén az udvaron, rossz idı esetén, a folyosón tartózkodhatnak. Kivételt képez a 
tízórai szünet, amikor tanári felügyelettel az osztályteremben /ebédlıben fogyaszthatják el 
ennivalóikat. 

-  Szünetekben a felügyeletet ügyeletes nevelık biztosítják, munkájukat 
gyermekügyeletesek segítik. 

- Az iskolatelepek eltérı belsı szabályzatát a mellékletek tartalmazzák. 
6.3. A választható tanórai foglalkozások elıkészítése minden tanév februárjában kezdıdik az 

osztályfınökök bevonásával. Az igazgató a választható foglalkozásokat március 15-ig 
hirdeti meg, a foglalkozást várhatóan vezetı tanár nevével. 

      A tanuló május 20-ig, a leendı elsıosztályos beiratkozáskor adhatja le írásban a  
      tantárgyválasztásával kapcsolatos döntését. A tanuló csak az igazgató engedélyével  
      módosíthatja választását. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelezı tanítási órára, 
     a tanítási év végéig köteles azon részt venni. 
 
6.4.Fogadóórák 
A szülık az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgıs esetben pedig idıpont-egyeztetés után 
kereshetik fel az iskola tanárait.  
A fogadóórák rendjét a Tájékoztató főzetekbe rögzíteni kell ,ill. minden iskolatelep 
bejáratánál elhelyezésre kerül. 
Szorgalmi idıben a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár/iskolai adminisztrátor  irodájában 
történik 8 óra és 16 óra között. 
 
6.5.    A tanórán kívüli foglakozások  
 -    Külön órarend szerint kerülnek megszervezésre. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, sportkör  stb.) a diákok az ellenırzı könyvben 
a szülı aláírásával jelentkezhetnek.  

- A felvett tanulóknak a foglalkozáson való részvételét a foglakozást vezetı tanárok 
naplóban rögzítik. 

  
- Az iskolai könyvtár állományával és szolgáltatásaival az olvasóterem ajtajára 

kifüggesztett nyitva tartási idı alatt minden tanuló rendelkezésére áll. Használatára a 
könyvtáros vagy a szaktanárok jelenlétében, a könyvtári elıírások betartásával van 
lehetıség.  
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- A tanórán kívüli foglalkozások rendjét a Pedagógiai Program 13. fejezete és az SZMSZ 
XV. fejezete szabályozza!  
 

6.6 A  nevelési és oktatási célok megvalósítását hagyományırzı tevékenységek segítik: 
 
- Iskolai ünnepséget tartunk tanévnyitáskor-tanévzáráskor és a 8. osztályosok ballagásakor 

  -Megemlékezéseket október 6-a, október 23-a, március 15-e évfordulóján 
  -Külön forgatókönyv szerint kerül megrendezésre a Családi nap, Gyermek nap, 

 Karácsonyiprojekt nap, Diák-önkormányzati nap, az İszi-utcai futónap,  
a farsang és a Mővészeti bemutatók. 
 

 
6.7 Az étkezés rendje:  
 
A tanulók étkezési rendjét  az adott tanév elején készülı „Ebédlıi rend  „ szabályozza  
 

6.8. Napközis ellátás 
 11.40-16.00-ig tart, szülıi igényre 16.30 óráig meghosszabbítható.  

A napközis foglalkozásról csak rendkívüli és indokolt esetben lehet távol maradni. A 
távolmaradást a hiányzásnál leírtak szerint igazolni kell. 

 
     A napközis felvételnél elınyt élvez (a szülı írásos kérelme alapján): 

- a hátrányos helyzető tanuló, 
                                                          - aki csak így tudja teljesíteni tanulmányi kötelezettségét  
               - akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezi, 
                                                          - egyéni méltányosság alapján. 

A napközis felvétel elutasítható: - az Önkormányzati Minıségirányítási Program által  
                                                      meghatározott létszámhatár miatt,   
                                                    - a tanuló a többi tanuló tanulmányi munkáját        
                                                      akadályozza. 
     - a tanuló a házirendet rendszeresen megsérti 
 
A tanuló napközis felvételével kapcsolatos kérelmét a tanévnyitón szóban jelezheti 
osztályfınökének, melyet az elsı tanítási nap reggelén írásban lead  
Év közben írásban benyújtott kérelem alapján lehet a napközis ellátást igényelni. A 
felvételrıl az iskola igazgatója dönt .  Elutasítás esetén 3 napon belül    írásban értesíti 
döntésérıl a szülıt.  
 

6.9. A hetesek és a tantárgyi felelısök feladta 
 
 Jelentik a tanárnak a hiányzó tanulókat, a tanítás végén összeszedetik osztálytársaikkal a 
 szemetet. A külön iskolatelepen tanuló felelısök konkrét feladatait a melléklet tartalmazza. 
  
6.10 Oktatás nélküli napok felhasználása: 
  
   Nevelési értekezletek, minıségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti   
   továbbképzések tanulókkal, szülıkkel szervezett pedagógiai célú programok. 
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6.11. Az ellenırzı könyv vezetése: 
 
Az ellenırzı könyv hivatalos okmány, tanulóink minden tanítási napon kötelesek azt 
magukkal hozni, azt folyamatosan vezetni, adataikat és tanáraik nevét fogadóóráikat beírni, a 
bejegyzéseket aláíratni. Állapotát az osztályfınökök rendszeresen ellenırzik. 
Ha a tanuló ellenırzı könyvét nem hozza magával, vagy azt hanyagul, nem a valós adatoknak 
megfelelıen vezeti, elveszíti, felelısségre vonható.  
 
6.12.  A mulasztások és igazolására vonatkozó helyi rendelkezések 
     

Ha a tanuló az iskolai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 
 
6.12.1. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni 
        - ha a tanuló elızetes engedélyt kapott távolmaradásra 
        - 1-1 tanítási óráról, elengedi az osztálytanító, szaktanár 

- 1-3 tanítási napról az osztályfınök engedélyével volt távol 
- ennél több napról  / pl.üdülés esetén /...... az igazgató adhat engedélyt  

 
6.12.2.A távolmaradásról az elızetes engedélyt a szülınek írásban kell kérni a  
 Tájékoztatófüzeten keresztül.  
 
6.12.3. A tanuló elızetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai 

foglalkozásokról. Pl.: betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek, élısdivel 
való fertızöttség , stb. A szülı ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az 
osztályfınöknek, a napközis nevelınek lehetıleg még a hiányzás elsı napján. 
A bejelentés elmaradása esetén az osztályfınök intézkedik  a mulasztás okának 
felderítésérıl. 
Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi bizonyítvánnyal, igazolással kell igazolnia 
mulasztását. Az igazolást köteles a tanuló az iskolába jövetelének elsı napján ,de 
legkésıbb az elsı osztályfınöki órán be kell mutatni. 
A tanuló órái igazolatlannak minısülnek, ha az elıirt határidı alatt nem igazolja 
távolmaradását, illetve kötelezettségének az osztályfınök felszólítására sem tesz 
eleget. 

 
6.12.4. Eljárások az igazolatlan mulasztás esetén: 
 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Az osztályfınök írásban 
értesíti a szülıt a tanköteles tanuló elsı igazolatlan mulasztásáról. Az értesítés egyben 
felhívja  szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire is. Az 
osztályfınök az elsı igazolatlan mulasztásról tájékoztatja az iskola gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelısét is. 
Ha az iskola értesítése eredménytelen marad és a tanuló ismételten igazolatlanul 
mulaszt az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremőködését igénybe véve megkeresi a 
tanuló szülıjét, gondviselıjét. 
Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója 
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt és a 
gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával 
haladéktalanul intézkedési tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztetı és azigazolatlan hiányzást kiváltó 
helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá 
a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 
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Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri a 30 órát az iskola ismételten 
tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, mely közremőködik a tanuló szülıjének az 
értesítésében. 
Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri az 50 órát az iskola igazgatója 
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt. 

 
6.12.5. Mulasztások miatti lemaradás pótlása 
     
      Ha a folyamatos mulasztás1-1 tantárgyból eléri az évi órakeret 15%-át, akkor  
           a tanulónak tudáspróbát kell tennie az osztálytanító/szaktanár utasításai szerint. Ennek 
           eredményérıl és várható következményeirıl a szülı értesítést kap. 

tudáspróbát kell tennie az osztálytanító/szaktanár utasításai szerint. Ennek 
eredményérıl és várható következményeirıl a szülı értesítést kap. 
Az elızıekkel kapcsolatos rendelkezésekrıl az érintett szülık fogadórákon, illetve 
személyes megbeszélés alapján tájékozódhatnak. 

6.12.6. Tanítási óráról való késés 
 
 Ha a tanuló a tanítási óra kezdetére nem érkezik meg, a késés okát igazolnia kell. 

Többszöri késés esetén a mulasztott idı összeadódik és  tanítási órában kerül 
kifejezésre, melyet a mulasztott órákhoz, napokhoz számolunk. 
Ha a tanítási óra több mint felérıl késik a tanuló azt mulasztott órának tekintjük.  
Az elkésı tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
A késések igazolása megegyezik az egyéb mulasztások igazolásával. 
 

6.13. A tanulók jutalmazásának formái  
      
6.13.1. Jutalmazás elvei: 

      -  kiemelkedı tanulmányi munka 
      -  példamutató magatartás 
      -  közösségi tevékenység 
      -  társadalmi és közhasznú munka 
      -  versenyen elért eredmény 
      -  egymás segítése 
       

6.13. 2. Jutalmazás formái: 
Egyéni:      erkölcsi: dicséret /osztályfınöki, szaktanári, igazgatói, tantestületi, stb./ 

                          anyagi: oklevél, jutalomtárgy, jutalomkönyv 
Csoportos: egyénivel azonos 
 

6.13.3. A jutalmazást javasolhatják: 
        - osztályfınökök 
        - szaktanárok 
        - csoportvezetık 

 
6.13.4. A jutalom átadásának helye, idıpontja: 
          

       -  tanítási órák 
       -  osztályfınöki órák 

- iskolai ünnepek 
- iskolagyőlések 

Törölt: 1
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¶
¶
¶
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 6.14. Fegyelmi és kártérítési felelısségre vonás: 

A felelısségre vonás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
 
 
6.14.1. Elmarasztalás jár az alábbiakért: 

      - házirend megszegése 
      - tanórai, szüneti fegyelemsértés 
      - társadalmi tulajdon elleni vétség 
      - vállalt feladatok hanyag végzése 
      - igazolatlan mulasztás 
  - közösséget, tanulótársakat sértı magatartás 

 
6.14.2. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit 
       szándékosan vagy gondatlanul  megszegi: 
       -  fegyelmezı intézkedésben 

-  fegyelmi büntetésben részesül 
Fegyelmezı intézkedések: 
 -szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfınöki szóbeli figyelmeztetés (automatikusan jár, legalább két 
 szaktanár által beírt 3 szaktanári figyelmeztetés után) 
- osztályfınöki írásbeli figyelmeztetés 
- igazgatói figyelmeztetés (automatikusan jár, 3 osztályfınöki figyelmeztetés 
után) 
- igazgatói intés 

A tanév során bejegyzett igazgatói intés a bizonyítványban rossz (2) magatartást von 
maga után. 
Ez a nyolcadik osztályos tanulók esetében azt jelenti, hogy a ballagási ünnepségen 
ballagóként nem vehet részt. 
 

6.14.3. Fegyelmi eljárás kezdeményezhetı: 
      
         - osztályfınöknél 
         - igazgatónál 
6.14.4. Kezdeményezheti: 

      - nevelı 
      - szülı 
      - tanulóközösség 

 
6.14.5.  Fegyelmi eljárást az un. fegyelmi bizottság folytathat le. 

Fegyelmi bizottságot az igazgató hívja össze, melynek három napon belül össze kell 
ülni és meghozni a határozatot. 

 
6.14.6. Fegyelmi büntetés lehet: 

      - megrovás 
      - szigorú megrovás 
      - áthelyezés másik csoportba vagy osztályba,  
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6.15. Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának helyi szabályai: 
 
6.15.1. A kötelezı tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett  tanuló az igazgató 

által meghatározott idıben , a nevelıtestület által meghatározott módon ad számot  
tudásáról.  

  A mindennapos iskolába járás alól felmentett /magán/ tanuló osztályozó vizsgáját 
           augusztus 21.-e és 28.-a között teheti le. 
                       
6.15.2. Az iskola igazgatójának engedélye szükséges ahhoz, hogy az iskola két vagy több 

évfolyamára megállapított tanulmányi  követelményeket a tanuló az elıírtnál rövidebb 
idı alatt is teljesítse  

 
6.15.3. A tanuló minısítésérıl, magasabb évfolyamba lépésérıl a  nevelıtestület dönt.  

- Ha  a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi idıben nem teljesíti csak akkor 
léphet magasabb évfolyamba ha a javítóvizsgán megfelel. A javítóvizsga idıpontja 
augusztus 21.-e és 28.-a közötti idıszak. 

- Amennyiben a nyolcadik osztályos tanuló zárja eredménytelenül a tanévet (valamely 
tantárgyból/tantárgyakból nem felelt meg) a ballagási ünnepségen ballagóként nem vehet 
részt. 
 
6.15.4. Ha a tanuló mulasztása a tanévben a 250 órát elérte, ill. egy adott tantárgyból a tanítási 

órák 30%-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhetı a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület 
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelıtestület az osztályozó vizsga 
letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az 
igazolt mulasztások számát. 
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyam ismétléssel 
folytathatja.  
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a 250 órát és 
emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı, félévkor osztályozó vizsgát 
kell tennie. 

 
Az osztályozó és javító vizsgák bizottság elıtt folynak. A vizsgabizottságot az iskola 
igazgatója bízza meg. 
  
6.15.5. Ha a tanuló a kijelölt idıpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát a 

tárgyév október 1-ig leteheti. 
 
6.15.6. Osztályozó és javítóvizsgák helyi szabályai  
 

- A javító- és osztályozó vizsgára kötelezett tanulók szüleit az iskolavezetés legalább, 
  2 héttel  korábban írásban értesíti a vizsga napjáról és helyérıl. 
- A javítóvizsgák az éves rendben meghatározva aug.21-e és 28-a között kerülnek  

kijelölésre. 
    -  A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki. 

- Azt a tanulót, aki a vizsgát megszakítja, vagy azon indokolatlanul nem jelenik meg 
úgy kell tekinteni, mint aki nem felelt meg a követelményeknek. 

- Az osztályozó és javítóvizsgák nem nyilvánosak. 
   - A vizsgák eredményérıl a szülık, tanulók a vizsga napján tájékoztatást kapnak. 
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6.16. Térítési díj befizetése 

Az elıre megállapított napközis és menzás térítési díjakat a tanulók minden hónap 6-18-ig 
fizethetik be az élelmezési irodában.  
Az étkezési jeggyel étkezık minden hónap 25-30-a között vásárolhatják meg az ebédjegyüket.  
Az étkezési díj befizetését elmulasztó tanulók írásos felszólítást kapnak hátralékukkal 
kapcsolatban, illetve a befizetés végsı határidejérıl. Ennek elmulasztása esetén az étkezési 
jogosultságot a tanulók elveszítik. Az étkezést mindaddig nem vehetik igénybe, míg 
tartozásukat nem rendezik.  
 
6.17. Egyéb mőködési szabályok 
 
- A talált tárgyakat az osztályfınöknek adják le a tanulók.  
- Az iskola területén a diákok számára  hangos játékok használata tilos. 
- A szaktantermek, szertárak felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelıs 

tanár engedélyével lehetséges.  
- A szertárban, nevelıi szobában tanuló csak a nevelı jelenlétében tartózkodhat 
- A kárt okozó diák (szülõje) a jogszabályokban meghatározott mértékben kártérítési 

felelõsséggel tartozik a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétõl függõen.  
- Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, 

átvételi elismervény ellenében lehet. 
- Az iskolai telefon készülékeket csak hivatalos ügyek intézésére lehet használni. 
- Az iskola munkarendjével, mőködésévvel kapcsolatos egyéb szabályokat  az  
      SZMSZ  IX. fejezete tartalmazza. 
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7. A házirend nyilvánosságra hozatala 
 
A házirend az iskola faliújságján, az iskola honlapján, könyvtárban, nevelıi szobában  
megtekinthetı. Az elsı osztályosok beiratkozásuk alkalmával nyomtatott formában vehetik 
azt át. 
 
8. A házirend hatályba lépése  
 
Az elfogadás napja: 2010. november 25. 
A fenntartó által jóváhagyott házirend intézményi jogszabály, amelynek betartása a tanulókra 
és foglalkoztatottakra nézve egyaránt kötelezı. Betartására vonatkozóan az iskola az SZMSZ 
jutalmazásra és büntetésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. A Kt. 83. §. (8) bekezdése 
szerint: megsértése esetén a másodfokú döntés ellen-a 76. §. (2) bekezdés a)-b) és a 76.§. (5) 
bekezdés a)-b) pontjában meghatározott fegyelmi ügyek kivételével-harminc napon belül 
jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre való 
hivatkozással a törvényességi, és felül bírálati kérelem bírósági felülvizsgálatát kérheti a 
tanuló, illetve a szülı. 
 
9. A házirend felülvizsgálati rendje 
 
Jogszabályi és egyéb változások alkalmával, valamint minden nevelési év kezdete elıtt. 
 
 
 
 
 
A Házirenddel egyetértünk: 
 
Szeghalom, 2010. november 29.     
        
             Szülıi szervezet képviselıje  
 
 
Szeghalom, 2010. november 29.   Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna 

 DÖK képviselıje 
 

 
 
Szeghalom, 2010. november 30. 
      P.H. 
            Fekete László 
                igazgató 
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Tildy úti iskolatelep belsı szabályzata 
1.sz. melléklet 

 
 
 

1. Az iskolai munka rendje 

1.1. Az iskolai munka és a tanórák rendje: 

 A tanítás kezdete 8 óra 00 perc. 

 A tanulók 07.30 - 07.45 óra között, de a tanítás kezdete elıtt legalább 15 perccel érkeznek meg az 

iskolába. 

     A tantermeket az ügyeletes nevelık nyitják ki 7:30-kor, a tanulók itt várják a tanítás kezdetét. Az 

órák a tanulók osztálytermeiben, illetve a szaktanteremben folynak. 

A tanóra 45 perces, becsengetéstıl kicsengetésig tart (a kicsengetés elıtt 5 perccel jelzı csengetés 

figyelmeztet). Becsengetéskor a tanulók a teremben tartózkodnak, ott várják a tanárt. Kicsengetésig 

az osztálytermet elhagyni nem lehet. Ha a becsengetés után 10 perccel a tanár még nem érkezett meg, 

a hetes ezt a tanáriban vagy az igazgatóhelyettesnek jelenti. 

 

Az iskola nevelıi 07.30 - 13.30 óra között az iskola területén ügyeletesi feladatokat látnak el. Ennek 

rendjét a folyosón illetve a portaszolgálati fülkében jól látható helyen ki kell függeszteni. 

 

A tanítási órákat zavarni nem lehet. Hirdetést csak az igazgató engedélyével lehet felolvasni. 

A tanítási órák rendjének biztosítása érdekében, azok, akiknek már nincs órája, hagyják el az iskola 

területét, kivéve a bejárók. 

A tanuló az órai munka, vagy annak egy része alól, megfelelı indoklással, a szaktanártól kérhet 

felmentést. A munka alól felmentett tanuló a teremben marad (a tornatermet sem hagyhatja el). 

 

A tanulók a testnevelés órákra való felkészüléshez az öltözıhelyiséget vehetik igénybe. Ott kötelesek 

csendben, rendben, fegyelmezetten várakozni az órakezdésre. Azt elhagyva - biztonsági okokból - a 

testnevelı tanár köteles bezárni. 

A testnevelés órákra a tanulók megfelelı tornaruhát hozzanak: fehér póló, tornanadrág, tornacipı. 

A testnevelés órák a jelzı csengetéskor érnek véget, hogy a tanulók át tudjanak öltözni, és esetleges 

késéssel ne zavarják a következı órát. Az átöltözések idején (az óra kezdete elıtt és végén a rendért, 

fegyelemért az órát tartó testnevelı tanár a felelıs. 

 



 2 

A szaktanár kicsengetéskor fejezi be az órát, ezután a tanulók, ha idıjárás megengedi, a szünetet az 

udvaron vagy a tanterem elıtti folyosórészen, illetve a tantermekben  töltik  . Errıl minden esetben 

az ügyeletes nevelı(k) dönt(enek). Kivétel a 2. óra utáni 20 perces szünet, amikor a tanulók a 

szünetet a tízórai elfogyasztásával az osztályteremben töltik (a nem étkezık is). 

1.2. Az óraközi szünetek: 

 Az óraközi szünetek 10 percesek, kivétel a 2. óra utáni szünet, amely 20 perces. 

A szünet végét jelzı csengıre a tanulók 

� ha az udvaron tartózkodnak: a kijelölt helyen osztályonként, 

� ha a folyosórészen tartózkodnak: a tanteremben várják a szaktanárt 

            

Az iskola folyosóin, lépcsıin rohangálni, futni, kiabálni nem lehet. Az intézmény területén a tanulók 

fokozottan ügyeljenek a saját és a társaik testi épségének megóvására, a tartózkodási hely 

tisztaságára, állagának meóvására. 

 

1.3. A termek rendje: 

Az iskola, a tantermek rendjének, tisztaságának megóvása minden tanuló kötelessége. A tanulók és 

nevelık törekedjenek arra, hogy termüket kellemessé, esztétikussá alakítsák. 

A helyiségek felszereléséért, berendezéséért a tanulók felelısséggel tartoznak. A szándékos 

károkozást a tanulók ill. a csoportok kötelesek megtéríteni. 

A hetes minden tanítási óra után - az órát tartott nevelıvel együtt - köteles ellenırizni a terem rendjét, 

a padok, székek tisztaságát. Az ablakokat bezárja, a világítást lekapcsolja. Az utolsó óra után a 

tanulók a székeket a padokra rakják. 

Felszerelésüket a tanítás befejezése után a tanulók nem hagyhatják a teremben. 

 

1.4. A tanulók felszerelése:  

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges felszereléseit (ellenırzı, könyv, tankönyvek, szöveg- 

és feladatgyőjtemények, szótárak, füzetek, atlaszok, torna- és rajzfelszerelés) köteles magával hozni. 

Más, az oktatáshoz, a tanórákra nem szükséges eszközöket (rádió, magnó, kártya stb.) az iskolába 

behozni tilos! 

A tanórához szükséges felszerelést a szaktanár határozza meg. 
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1.5. A tanulók megbízatásai: 

A tanulókat hetesi, ezenkívül a 7-8. évfolyamosokat portaszolgálati és ügyeletesi feladatokkal lehet 

megbízni. A megbízások rendjéért, az azzal járó feladatok ismertetéséért az érintett tanulók 

osztályfınökei felelısek. 

A hetesi megbízatás: 

� munkája 07. 30 -kor kezdıdik és az osztály utolsó órájáig tart, 

� a feladat ellátási idején szünetekben köteles az osztályteremben tartózkodni, 

� gondoskodik arról, hogy a tábla tiszta legyen és legyen elegendı kréta, filctoll, táblatörlı az 

órához, 

� minden óra elején jelenti a tanárnak a hiányzókat, 

� ha a tanár 10 perc elteltével sem megy órára, jelenti a tanáriban vagy az igazgatóhelyettesnek, 

� ügyel az osztály rendjére, tisztaságára, 

� a szünetekben megkéri társait a terem elhagyására és kiszellızteti a termet, 

� órák után becsukja az ablakokat, lekapcsolja a világítást, ellenırzi a terem rendjét, tisztaságát. 

 

A portaügyeletesek feladatai: 

A portaügyelet 07.30 órától 12:35 óráig tart, melyet minden esetben két 7-8. évfolyamos tanuló lát el. 

Az évfolyamok az osztályok betőrendjében hetenként váltják egymást. A portafelügyeletet ellátó 

tanulókat a osztályfınök jelöli ki. A kijelöléskor meghatározó szempontnak kell lenni a felügyeletet 

majdan ellátó tanuló 

� példamutató magatartásának 

� megbízhatóságának 

� határozottságának 

� általános tanulmányi elımenetelének 

� az iskolai házirend részletes ismeretének. 

� Az ügyeletet ellátó tanulók az ügyeleti idejükben - az aznapi óráik taneszközeivel - kötelesek a 

portásfülkében tartózkodni,  önállóan tanulni ,azt engedély nélkül el nem hagyhatják.  

� Az iskolába érkezı társaikat, nevelıiket, szülıket, felnıtteket kötelesek a napszaknak megfelelı, 

udvarias köszönéssel üdvözölni. 

� Az iskolai személyzethez nem tartozó érkezése esetén kötelesek az üdvözlést követıen 

megszólítani, megkérdezni kit keres, a egyikıjük köteles a keresett személyhez kísérni. 

� A szolgálati naplót kötelesek tisztán, rendesen, az abban található rovatok értelemszerő kitöltésével 

vezetni, majd váltáskor a következı 2 szolgálatosnak átadni. A nap folyamán utolsóként 

felügyelıknek a szolgálati naplót az akkor ügyeletes nevelınek le kell adniuk. 
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� Tanácstalan, váratlan helyzetekben az ügyeletes vagy bármely nevelı, felnıtt segítségét kell 

kérniük. 

� A becsöngetéseket követıen - egymás közti megegyezés alapján - egyikıjük minden esetben 

köteles végigjárni a folyosókat, a mellékhelyiségeket, s a villanyokat lekapcsolni, a tapasztalt 

esetleges szemetelésrıl, rongálásról az ügyeletest, vagy osztályfınökét értesíteni. 

� Kötelesek mindazon tanulókat név szerint jelenteni, akik - akár az órák közti szünetben, akár az 

órák alatt - a portafelügyelethez tartozó részen az iskolai házirend ellen vétettek. 

� A nevelı, osztályfınök, vagy az ügyeletes pedagógus  kilépı kártyája nélkül az iskola  épületébıl 

tanulót nem engedhetnek ki 

� A tanulási idı alatt az iskola épületét elhagyók nevét kötelesek a szolgálati naplóba beírni, az 

engedély nélkül távozókat azonnal jelenteni az ügyeletes (vagy bármely, a legközelebb 

megtalálható) nevelınek. 

� A portaszolgálati fülkét kötelesek tisztán tartani, s tisztán átadni. Ott, de annak elıterében sem, 

rajtuk kívül más nem tartózkodhat. 

� Mindazon tanulókat, akiknek már tanítási órájuk nincs, meg kell kérniük, hogy az iskola épületét 

hagyják el, s még a bejárat elıtti utcai részen sem tartózkodhatnak. 

A portafelügyelet nem megfelelı ellátása fegyelmi vétség. A vétséget elkövetı tanuló felelısségre 

vonandó, s annak eredményétıl függetlenül a tanév folyamán szolgálati feladatot nem láthat el! 

 

A tanulói ügyeletes feladatai: 

 

Az ügyelet 7.45-kor kezdıdik és 12.45-ig tart. 

A szünetben megfelelı számban jelen vannak a folyosókon, ott: 

1. Vigyáznak a folyosók, tantermek, öltözık rendjére. 

2. Segítenek a zökkenımentes teremváltásban. 

3. A szünetekben a társaikat kiküldik a folyosóra vagy az udvarra. 

4. A hosszú szünetet bent töltı társaik kultúrált uzsonnázásra és megfelelı viselkedésre ügyelnek. 

5. Becsöngetéskor segítenek a folyosói sorakozónál, majd társaikat összevárva együtt mennek a saját 

óráikra, lehetıség szerint. 

6. Az udvarról való bevonuláskor a szinteken ügyelnek a csendre, rendre. 

7. Figyelmeztetik a heteseket a munkájuk elvégzésére. 

8. A rendbontókat figyelmeztetik, az ügyeletes nevelınek jelentik. 

Ha az ügyeletes tanuló magatartásával probléma merül fel, a továbbiakban nem láthatja el ezt a feladatot. 
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A Dózsa úti  iskolatelep belsı rendje 

2.sz. melléklet 
 
 

⇒ A tanulók indokolt esetben a szülı írásos kérelme alapján 7oo órától tartózkodhatnak az iskola épületében,  
⇒ Az iskolatelepen 730 – tól kapu ügyeletei feladatokat ellátó felnıtt várja az iskolába érkezıket. 

Utasításainak betartása minden tanuló és szülı számára kötelezı. 
⇒ 730 – ig a számukra kijelölt helyen az ügyeletes nevelı felügyelete mellett kulturáltan várakoznak,  

majd 730 – tól az osztályterembe vonulnak. 
⇒ A tanuló legkésıbb 745 - re köteles az iskolába érkezni . cCsengetés után a tanulók a tantermekben 

tartózkodnak , s kulturáltan beszélgethetnek , készülhetnek a tanórára . 
⇒ A váltócipı használata kötelezı. A kabátok, cipık elhelyezése a kijelölt szekrényekben történik.  

Az öltözı- és cipıs szekrények állapotáért használója a felelıs. Rendben tartása a tanulók feladata, 
melyet a hetesek naponta, az osztályfınökök hetenként ellenıriz és értékel. 

⇒ A tanulók a szünetet jó idı esetén az udvaron , rossz idı esetén a tanteremben, vagy a szintjüknek 
megfelelı folyosókon töltik, ügyeletes nevelık felügyelete mellett. Az osztályteremnek megfelelı szint 
elhagyása csak tanítói engedéllyel lehetséges. 

⇒  Esıben az udvaron nem tartózkodhatnak.  
⇒ Sáros idıben nevelıi felügyelettel, cipıváltás után az udvar betonozott területét használhatják.  

Errıl az ügyeletes nevelı határoz.Becsengetéskor az udvaron tartózkodók részére a kijelölt helyen 
kötelezı a sorakozás. 

⇒ Szünetben is be kell tartani az általános magatartási szabályokat. Errıl az ügyeletes nevelık ill. a 
kapuügyeletet ellátó személy gondoskodik. Utasításaikat be kell tartani.  

⇒ Az elsı és a harmadik osztályosok az elsı szünetben tízóraizhatnak.   Az elsısök az ebédlıben, a 
harmadikosok az osztályteremben. A másodikosok az ebédlıben, a negyedikesek az osztályteremben a 
második tanóra után fogyaszthatják el a tízórait. 
A napközis tanulók tízóraiját a hetesek viszik el az ebédlıbıl elıre egyeztetet módon. 

⇒ A tantermek elhagyásakor minden tanuló köteles saját padját, annak környékét tisztán átadni. 
⇒ A tantermek váltása során törekedni kell a fegyelmezett vonulásra . A folyosókon a " futva közlekedés " 

nem megengedett . A folyosón nem használhatók udvari játékok (pl. sport és játékeszközök). 
⇒ A tanulók csak a nevelıvel együtt mehetnek be a szaktanterembe  (tornaterem, technikaterem, 

nagyterem). 
⇒ Minden tanulónak fokozott figyelmet kell fordítani a mellékhelyiségek tisztaságának megırzésére. A 

mellékhelyiségbe étel, ital bevitele nem engedélyezett.  
⇒ Az iskolatelepen és környékén a dohányzás nem engrdélyezett. 
⇒ A tanítás végén a hazajárók nevelıi engedéllyel hagyhatják el az iskolát, sorakozás és köszönés után. 
⇒ A menzás és napközis tanulók a csoportvezetı tanár utasításainak megfelelı helyen és módon 

gyülekeznek .  
⇒ A tanórán kívüli /délutáni foglalkozások rendjére a foglalkozásvezetı által meghatározott rend érvényes. 
⇒ Általános szabály, hogy délután csak a napközis tanulók tartózkodhatnak az iskola területén, kivéve azok, 

akik valamilyen délutáni foglalkozásra érkeznek . İk a foglalkozásra, annak megkezdése elıtt 5-10 
perccel hamarabb jöhetnek csak. 

⇒ A tanulók az iskolába kulturáltan öltözködve, tisztán jelenjenek meg!  Az iskolai ünnepeken az 
alkalomnak megfelelı öltözetben  kell részt venni (sötét szoknya/nadrás és fehér felsı). 

⇒ Testnevelési órákon a váltóruha használata kötelezı (Lányoknak tornamez/póló, fiúknak 
tornanadrág+póló ill. sportcipı, rossz idı esetén melegítı) 

⇒ A szülık az iskola területére hivatalos ügyben jöhetnek be.  A kapuügyeletet ellátó felnıtt segítséget 
nyújt az ügyintézés lebonyolításában. A bejárathoz hívja az érintett pedagógust vagy elkíséri a vendéget a 
megfelelı helyre. 

⇒ A szülık gyermeküket csak az iskola bejáratáig kísérhetik és délután, ill. órák után is csak az iskola elıtt 
várhatják. 
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osztálytermekben .
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⇒ A nevelıi ügyelet tanítási napokon 715-tıl 730 - ig, az iskola bejáratára és a földszinti folyosór, 730 – tól 
az emeletio folyosóra ill. szüneteben az udvarra  vonatkozikA tanulók kerékpárjaikat az arra kijelölt helyre 
helyezzék el (lezárva). . Az iskola épülete elıtt még a délutáni órákban sem engedélyezett a kerékpárok 
tárolása. Felnıttek is csak a számukra kijelölt helyen tárolhatják kerékpárjaikat! Az iskola udvarára 
kerékpárt a kaputól tolva, gyalogosként hozhatják be a tanulók/felnıttek! 

⇒ Az iskola nem vállal anyagi felelısséget a kerékpárokért. 
⇒ Ablakot csak a nevelı nyithat/csukhat. tanuló nyitott ablak elıtt nem tartózkodhat, azon semmilyen 

tárgyat ki nem dobhat, ki nem kiabálhat! 
⇒ Tanítási órán tea, tejet és  üdítı fogyasztása – az indokolt esetet kivéve (pl. cukorbetegség . . . stb. nem 

engedélyezett. 
⇒ A tanítási órára bekapcsolt telefont a tanulók nem vihetnek be. 
⇒ A tanítási órákat hirdetéssel (kivéve igazgatói engedéllyel!!!), hangoskodással és egyéb módonzavarni 

nem szabad. 
⇒ Iskolarádió vezetését a mindenkori 4. évfolyam látja el. 
⇒ Az intézmény területén ügynökök, árusok nem tartózkodhatnak! 
⇒ Tőz- és bombariadó esetén az épület elhagyása rendben, fegyelmezetten az elıre kijelölt /begyakorlott/ 

útvonalon felnıtt vezetésével történik. 
 

 
A Dózsa úti iskolatelep heteseinek feladatai  

 

∗ Gondoskodik arról, hogy a tábla enyhén nedves szivaccsal le legyen törölve. 

∗ Naponta jelenti a nevelınek a hiányzókat. 

∗ Ha a tanár becsengetésre nem érkezik meg a terembe jelenti az igazgatóhelyettesnek vagy az 

adminisztrátornak.  

∗ Ügyel az osztály rendjére, tisztaságára. 

∗ Reggeli jelzıcsengetés után ellenırzi az osztályához tartozó cipıs/ kabátos szekrény rendjét, tisztaságát, a 

szekrények elıterét. Tapasztalatait az elsı tanítási óra elıtt megbeszéli tanítójával.  

∗ Ha az osztály valamelyik órán nem a saját termében tartózkodik, segít ellenırizni, hogy rongálás, 

szemetelés  nem történt-e az adott helyiségben. 

∗ 730-kor a hetes, vagy felelıs a tejet felviszi a terembe és 3. szünetben visszaviszi a rekeszt és a hulladékot. 

∗ A 3. és 4. osztályos hetesek elıre egyeztetett idıben és módon elhozzák a napközis tanulók tízóraiját, 

majd az étkezés után az edényeket rendben visszaviszik az ebédlıbe. 

Tanítási órákon közremőködnek a taneszközök, segédeszközök kiosztásában – összeszedésében. 
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A napközis tanulók viselkedésével kapcsolatos normák, elvárások 

 

 A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra kicsengetésével kezdıdik és 16 óráig tart. 
   A 16 óra utáni felügyelet indokolt esetben 1630-ig írásban a tájékoztató füzeten keresztül kérhetı. 
 

 Az év elején kialakított csoportok, az elıre egyeztetett foglalkozási terembe vonulásával kezdik 
foglalkozásukat. 
 

 A napközis foglalkozások idıbeosztása: 
1140 – tıl 1400 óráig irányított és szabadfoglakozások 

1400 – 1550 – ig terjedı idıszakban a csoport heti rendje szerint /1445 – 1505 – ig terjedı 
idıszakban lehetıség szerint szabad levegın tartózkodva /önálló tanulás 
1550 – órától sorakozó az elıre egyeztetett helyen és módon 

 
 Az ebédelésig terjedı idıszakot, illetve az ebédelés utáni szabad foglalkozást csoporttársakkal 
együtt, nevelıi felügyelettel töltik. Jó idı esetén az udvaron, rossz idı esetén a foglalkozási 
teremben. Ha a csoport a nevelıvel az udvaron tartózkodik a csoport tagjai nem maradhatnak a 
foglalkozási terembenill. ha a nevelı a foglalkozási teremben van, a csoport tagjai nem mehetnek 
az udvarra. 
 

 Az udvarra az évszaknak/idıjárásnak megfelelı öltözetben, kizárólag kinti cipıben mehetnek a 
tanulók. 
 

 Az udvari játékok használatánál be kell tartani a kulturált játszás szabályait és a balesetvédelmi 
elıírásokat. 
 

 Az udvarról csak a nevelı engedélyével lehet az épületbe bemenni. A csoport a bejövetel elıtt a 
kijelölt helyen sorakozik majd fegyelmezetten vonul be az épületbe.  

 
 Az „Ebédelés rendje” által meghatározott sorrendben a csoport együtt ebédel a számukra kijelölt 
helyen. A menzás tanulók az osztályuk napközis csoportjával ebédelnek. (Az „Ebédlés rendje” a 
tanév elsı napján kerül kifüggesztésre az ebédlı elıterébe!) 

 
 Az ebédlıbe a nevelı engedélyével 5-6 fıs csoportokban vonulnak. 

 
 Kézmosás után önkiszolgáló rendszerben, fegyelmezetten fogyaszthatják el ebédjüket a nevelı által 
kijelölt asztaloknál. 

 
 Az ebédlıbıl étel csak a nevelı engedélyével vihetı ki. 

 
 Az ebédlı asztalok, terítık meghibásodását, az étel esetleges kiborulását azonnal jelentik a 
nevelınek. 

 
 Az ebédlıbıl csak a nevelı engedélyével távozhatnak az elıre megbeszélt módon és helyre.  
 
 A csoport által megválasztott/kijelölt felelısök ebédelés után vihetik el a csoport uzsonnáját. 
 A tároló edények ebédlıbe történı visszavitele szintén a felelısök kötelessége, melyet 1545 óra 
után kell elvégezniük. 

 
 Labdákat kizárólag az udvaron lehet használni. A kiadott labdáért felelısséggel tartozik a tanuló. 
Elvesztését, meghibásodását jelenti nevelıjének. 
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 Rossz idı esetén a tanteremben tartózkodik a csoport, használhatja a csoport társasjátékait, melyek 
megóvásáért felelısséggel tartozik. A játék végével, rendben  a kijelölt helyre kell rakni. 

 
 Nevelı engedélyével 13.45 óráig az iskolai könyvtár olvasó termében töltheti a szabadfoglalkozást. 
 
 A tanuló a padjában, táskájában, a ruhák, cipık tárolására szolgáló helyeken mindig rendet tart, 
illetve tartat. 
 

 A rendszeres délutáni foglalkozásokról/elfoglaltságokról a szülı a tájékoztató füzeten keresztül 
értesítse a napközis nevelıt. 

 
 Az iskolán kívüli rendezvényeken, a szülı írásos kérelmére, nevelıi felügyelettel, szervezett 
formában vehetnek részt a tanulók. 

 
 A napközis foglalkozásról történı távolmaradást indokolt esetbena szülı írásban, a tájékoztató 
füzeten keresztül kérheti. Távolmaradás / a foglalkozásról történı eltávozás esetén a házi feledatok 
elkészítését a tanulónak otthon kell pótolni.Az iskolából busszal távozó gyerekek, 5 perccel a busz 
indulása elıtt a számukra kijelölt helyen gyülekeznek. 

 
 A napközis foglalkozások után a foglalkozási termek, tanulópadok, cipıs és kabátos szekrények 
rendben, tisztán történı átadása minden tanuló kötelessége. 
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3. oldal: [1] Törölt Piroska 2010.11.23. du. 4:02 

 
A kapuügyeletesek feladatai 

 
 

 Az ügyeletet mindig 2 tanuló látja el . 
 Munkájuk 745  - 1245 – ig tart. Du. 1245-1600-ig  napközis tanulók látnak el ügyeletet. 
 Ügyeletet csak olyan 3. vagy 4. évfolyamos tanulók láthatnak el, akik magatartási - 
tanulmányi eredményük alapján élvezik az adott osztály bizalmát. 
 Az ügyeletet ellátó osztályok hetenként váltják egymást. 
 Tanév kezdéskor az elsı ügyelete a mindenkori 4. a osztály kezdi, majd a többiek abc 
sorrendben követik ıket. 
 Az ügyeleti szobában idegenek nem tartózkodhatnak . 
 Az ügyeletesek kötelesek minden távozó tanulót az ügyeleti-füzetükbe feljegyezni , akik a 
tanítási idı alatt hagyják el az épületet . 
 Vigyáznak arra , hogy a kerékpárral érkezı tanulók csak a hátsó udvaron lévı tárolóban 
helyezzék el jármőveiket . 
 Az épület elıtt csak a nevelık-hivatalsegédek tárolhatják kerékpárjaikat. Az ügyeletesek 
ezt ellenırzik, szükség esetén segítséget kérnek az osztályfınököktıl, ill. ügyeletes 
nevelıtıl. 
 800 - kor bezárják a hátsó kaput , amit csak 1140 - kor nyithatnak ki ismét . Egyéb 
esetekben csak felnıttek utasításaira . / A kulcsot a hivatalsegédektıl kapják meg . / 
 Segítenek az iskola elıterének, földszinti folyosójának tisztaságát megırizni, ellenırzik a  

     mosdók ,folyosók világítást , vízcsapok elzárását. 
 Földszinti cipıs-szekrények kulcsait a kijelölt tárolóban ırzik, igény szerint a tanulók 
rendelkezésére bocsájtják. 
 A délutáni ügyeletesek munkájuk befejezése elıtt ellenırzik a cipıs-szekrények zárását , 

     a kulcsok meglétét. 
 Felelısséggel tartoznak az ügyeleti szoba rendjéért, berendezési tárgyaiért.  
 Minden érkezı felnıttet a napszaknak megfelelıen köszöntnek, ill. az igény szerint 
útbaigazítanak, esetleg egyikıjük elkíséri a kívánt helyre. 
 Ügyeleti helyüket csak indokolt esetben hagyhatják el. 
 A kapuügyeletet ellátók csak munkájuk befejezése után, de soron kívül ebédelhetnek. 
 A kapuügyeletesek munkáját az osztályfınök/napközis nevelı naponta ellenırzi. 

 
Hasábtörés

 
 

3. oldal: [2] Formázott Piroska 2010.11.23. du. 3:44 

Grafikus listajeles felsorolás + Szint: 1 + Igazítás:  1 cm + Tabulátorhely:  1,5 cm + Behúzás:  
1,5 cm, Túllógó írásjelek engedélyezése, Az ázsiai és latin betős szöveg közötti térköz 
beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz beállítása... 
 

 



A Pedagógiai Szakszolgálat házirendje 

3. sz. melléklet 

 

A házirend biztosítja: 

§ a mőködés kereteit, 

§ elısegíti az intézmény szakmai programjának megvalósítását, 

§ szabályozza a belsı rendet 

§ betartása mindenki számára kötelezı. 

A házirend határozza meg: 

§ a gyermeki, tanulói munkarendet 

§ az intézményben elvárt magatartást (gyermekek, tanulók, kísérık) 

§ a gyermeki-tanulói jogokat és kötelességeket 

§ a helyiségek használatának szabályait 

§ a kártérítési felelısségeket 

 

MUNKAREND 

Nyitva tartás: 

Az intézmény hétfıtıl csütörtökig 8.00–16 óráig, pénteki napokon 8.00– 14 óráig tart nyitva. 

A nyári szünet ideje alatt heti egy alkalommal (minden héten csütörtöki napokon),biztosítjuk 

a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét. Az ügyeleten lévı szakember erre a napra éves 

szabadságát megszakítja. Ezen nap idıpontját a helyben szokásos módon közzétesszük. 

 

Foglalkozások, terápiák rendje: 

A szakemberek (pszichológusok, logopédusok, gyógypedagógusok) az 

intézményvezetı által elfogadott órarend szerint dolgoznak. A foglalkozás megkezdése elıtt 

10 perccel köteles a pedagógus  a munkahelyén/foglalkozás helyén megjelenni .Az órarend az 

óvodák, iskolák napi tevékenységeit figyelembe véve és tiszteletben tartva év közben 

változhat. A foglalkozások 45 percesek,ettıl indokolt esetben el lehet térni,(pl.a gyermek 

állapota,kora miatt) A változtatást minden esetben köteles a dolgozó a vezetıvel egyeztetni, 

engedélyeztetni. 
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JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

Gyermeki, tanulói jogok és kötelességek: 

• A gyermeknek, tanulónak joga, hogy biztonságos és egészséges környezetben kapja 

meg a számára szükséges fejlesztést, terápiát. 

• A gyermek, tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 

védelmet kell számára nyújtani a fizikai / lelki erıszakkal szemben. 

• A gyermek, tanuló joga, hogy nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelıen 

részesüljön nevelésben, fejlesztésben. 

• A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók joga, hogy különleges gondozás 

keretében képességének, érdeklıdésének, adottságának megfelelı 

pedagógiai,gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai fejlesztésben, terápiában 

részesüljön attól kezdıdıen, hogy igényjogosultságát megállapították.  

• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek, tanuló joga,hogy a 

közösségi életbe való beilleszkedését elısegítı fejlesztı foglalkozáson vegyen részt. 

• A gyermek, tanuló joga, hogy (a szülı képviseletével) az intézmény vezetıségéhez 

forduljon kérdéseivel, javaslatával, véleményével. Javaslataikra 30 napon belül érdemi 

választ kell kapnia az illetékes személytıl, szervtıl. 

• A gyermek, tanuló joga, hogy adatait az intézmény biztonságos körülmények 

      között kezelje, tárolja. 

• hogy a szakma szabályait figyelembe véve a legmagasabb színvonalú ellátásban 

részesüljön, 

• felügyelet mellett igénybe vegye az intézmény létesítményeit, 

• ügyeit a titoktartás kötelezettségével kezeljék, 

• az intézmény vezetıjét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, egyéni-, közösségi 

problémái megoldásához kérje az intézményvezetés segítségét. 

Az igénybevevık kötelessége, hogy:  

• betartsa az intézményi Házirendet, az intézmény szabályainak rendelkezéseit, 

• ne zavarja hangoskodással, bekopogással a foglalkozásokat, 

• a higiénés szabályokat tartsa be, 

• tartsa be a berendelés pontos idejét (nap, óra, perc), 20 perc késés után újabb idıpont 

jelölhetı ki a foglalkozásokra, vizsgálatokra egy alkalommal, 

• a fejlesztı szobákban és a mozgásfejlesztıben csak az ott dolgozó pedagógussal 

tartózkodhatnak, 
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• tartsa tiszteletben az intézmény vezetıit, alkalmazottait, társait, emberi méltóságukat, 

jogaikat ne sértse 

• Az óvodásokat a szülık kötelesek elhozni a foglalkozásokra,a foglalkozások után 

visszavinni az óvodába. A szülık kötelesek gyermeküket tisztán hozni az intézménybe 

foglalkozásra, a megadott idıben, a kért felszereléssel együtt. 

• A tanulók a foglalkozásokra a tanuláshoz szükséges felszereléseiket (ellenırzı, könyv, 

tankönyvek,tolltartó,stb) kötelesek magukkal hozni  

•  A gyermekekért hazavitelkor csak a szülı/gondviselı valamelyike, (a megadott 

idıben) vagy a szülı/gondviselı által meghatalmazott személy jöhet. 

• Lázas, fertızésgyanús gyermek az intézménybe nem hozható. Amennyiben a gyermek 

a foglalkozás közben megbetegszik és errıl a szülı/gondviselı értesítést kap, köteles a 

gyermek hazavitelérıl azonnal gondoskodni. 

• Az alsós tanulók foglalkozásai lehetıség szerint az 5.6.órában,a felsıs tanulók 

foglalkozásai pedig a 7.8.9.órában történnek.  

• A  tanulóknak az iskola fıbejáratán lehet a foglalkozásokra,terápiákra bejönni. 

• A tanuló kötelessége, hogy pontosan megjelenjen a foglalkozásokon, valamint az elıre 

egyeztetett vizsgálati idıpontokon, illetve terápiákon. Amennyiben akadályoztatva 

van, köteles azt idıben jelezni. 

Hiányzások, igazolások rendje: 

Amennyiben a szülı nem hozza gyermekét az intézménybe betegség, vagy egyéb ok miatt, 

köteles azt az intézmény dolgozóinak idıben jelezni. 

A tanuló elızetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol a 

foglalkozásokról. A szülı ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát a foglalkozás 

vezetıjének 

A bejelentés elmaradása esetén a foglalkozás vezetıje intézkedik a mulasztás okának 

felderítésérıl. 

Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi bizonyítvánnyal, igazolással kell igazolnia 

mulasztását. Az igazolást köteles a tanuló a következı foglalkozás napján ,de legkésıbb az 

elsı osztályfınöki órán bemutatni. 

A tanuló órái igazolatlannak minısülnek, ha az elıirt határidı alatt nem igazolja 

távolmaradását, illetve kötelezettségének a felszólítására sem tesz eleget. 

 

Az intézmény használatára vonatkozó szabályok: 

Az intézmény termeinek, felszerelésének használata: 
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Az intézmény helyiségeit berendezéseit köteles mindenki rendeltetésnek megfelelıen 

használni, állagát, berendezését megóvni.  

A vizsgálóhelyiségek eszközeiért, berendezési tárgyaiért az ott dolgozó pedagógusok felelnek.  

A mozgásfejlesztı teremben a váltócipı használata kötelezı  

A tanulók a nevelıvel együtt mehetnek be a termekbe. 

A fejlesztıszobákban, mozgásfejlesztı teremben a gyermeket felügyelet nélkül hagyni nem 

szabad. Az esetleges balesetekért az ott foglalkozást tartó pedagógus felel. A fejlesztı szobák 

elhagyásakor minden tanuló köteles saját padját , annak környékét tisztán átadni.  

.A pedagógiai szakszolgálat fejlesztı szobáiban étkezni tilos! 

Foglalkozásokon tea, tej és  üdítı fogyasztása sem engedélyezett. 

Minden tanulónak fokozott figyelmet kell fordítani a mellékhelyiségek tisztaságának 

megırzésére. A mellékhelyiségbe étel, ital bevitele nem engedélyezett.  

A vizsgálatra érkezı gyermek testi épségéért a szülınek való átadásig a pedagógus tartozik 

felelısséggel. A vizsgálatra várakozó gyermek felügyeletérıl a szülı köteles gondoskodni.  

A vizsgálatra érkezı kliensek a várószobában várakoznak, a vizsgálatot és terápiás 

foglalkozásokat sem a dolgozók, sem a hozzátartozók nem zavarhatják. 

A terápiák és vizsgálatok idejét pontosan be kell tartani! 

A gyermekek, tanulók az intézményben csak a foglalkozási, terápiás, valamint 

vizsgálati idıpontokban tartózkodhatnak.  

A foglalkozás végén a tanulók   nevelıi engedéllyel hagyhatják el az iskolát.  

Mindazon tanulóknak, akiknek már foglalkozása nincs, az iskola épületét el,kell hagyni. 

Az intézmény közalkalmazottaira vonatkozóan: a mobiltelefon készülékek 

használatát a foglalkozások idıtartama alatt mellızni kell. 

Az intézménybe látogató személyeket (szülı, gondviselı, stb) tájékoztatni 

szükséges a mobiltelefonok  kikapcsolásáról. 

Az intézmény minden dolgozója felelıs:a közösségi tulajdon védelméért, állagának 

megırzéséért,az épület rendjének, tisztaságának megırzéséért;az energiafelhasználással való 

takarékoskodáséra tőz – és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. 

Vagyonvédelmi okok miatt az intézmény területén idegen személy csak a dolgozók 

tudomásával tartózkodhat. 

A pedagógiai szakszolgálat dolgozóinak joga az intézmény valamennyi helyiségének a 

rendeltetésszerő használata. Használatkor a helyiség felelısének engedélye szükséges. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseinek, felszereléseinek épségéért, rendjéért a 

használatba vevı a használatbavétel ideje alatt anyagilag felelıs. A szobák felszereléseit, 

eszközeit átvinni csak a helyiségfelelıs engedélyével szabad. 
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A pedagógiai szakszolgálathoz behozott értéktárgyakért felelısséget nem vállalunk. 

A pedagógiai szakszolgálat intézményében dohányozni TILOS! 

A vagyonvédelem és saját testi épségük miatt a gyermekek, tanulók az intézmény tárgyait, 

berendezéseit a használati elıírásoknak megfelelıen kezelhetik. Kötelesek óvni az intézmény 

eszközeit, berendezési tárgyait. 

Amennyiben rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet tapasztalható, minden 

dolgozó köteles azonnal jelezni az intézmény-vezetınek. 

Ha a gyermek, tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz, a kárt meg kell 

téríteni. A tanulók által okozott károkról az iskolai osztályfınököt is  értesíteni kell. A kár 

mértékét a gazdasági vezetı állapítja meg. 

A házirend betartási minden dolgozó és az intézményben tartózkodó 

szülı/gondviselı, gyermek/tanuló számára kötelezı! 

 

Szeghalom,2010-11-11                                 Szabóné Holló-Vámos Tünde 

                                                               A Pedagógiai szakszolgálat vezetıje 
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Az alapfokú mővészetoktatás speciális szabályai 
4. sz. melléklet 
 
 
Az alapfokú mővészetoktatás speciális mőködési rendje eltérı szabályokat tesz szükségessé 
az iskolai házirendben is. 
 
BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 
 
2. Az iskolai diákönkormányzatba az alapfokú mővészetoktatásban résztvevı tanulók, a 
Szülıi Munkaközösségbe a szüleik, ill. a 18 éves kort betöltött tanulók képviselıt 
delegálhatnak. 
 
 
A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA 
 

1. Az osztályfınöki szerepet a fıtárgyi tanszak nevelıi látják el. 
 
3.2. Az alapfokú mővészetoktatásban az egyes tanulók tanszaki-diákbizottságot (TDB) 
hozhatnak létre, melynek vezetıi az Iskolai Diákbizottságba (IDÖK) delegálhatók. 
 
A tanuló jogaival kapcsolatban az „osztály” alatt a tanszak értendı. 
 
3.3. Az e pontban megfogalmazottak csak azokra vonatkoznak, akik az iskolával kettıs 
tanulói jogviszonyban állnak (általános iskola  is). 
 
3.4.Az alapfokú mővészetoktatásban az „osztályfınök” helyett „fıtárgyi tanár” értendı. 
 
A különleges gondozáshoz való jog nem érinti az alapfokú mővészetoktatást. 
 
A kedvezményes juttatások eltérı szabályai: 

• Az alapfokú mővészetoktatásban való tanulói részvétel térítésköteles.                          
/ Önkormányzati rendelet szerint/. Térítésmentességrıl és kedvezményrıl külön 
belsı szabályzat rendelkezik (1.sz.mell.) 

• Az iskola - szükség esetén - a tanulók számára hangszert kölcsönöz, amiért 
„hangszerhasználati” díjat kell fizetni. 
A kölcsönzött hangszerek, (eszközök) szakszerő használatáért, karbantartásáért, 
épségéért a kölcsönzı (vagy szülıje) teljes anyagi felelısséget vállal. 

 
      4. A tanuló köteles a tanóra kezdetére pontosan megjelenni. A tanórára való pontos     

érkezésrıl a szülı, vagy  a tanuló önállóan gondoskodik. 
 

• A tanulótól elvárják, hogy az óra kezdetén (elsı találkozáskor) illendıen 
köszöntse tanárát, diáktársait. 
• A váltócipı használatának szabályai itt nem érvényesek. 
• A magántanulókra vonatkozó szabályok a mővészetoktatásban résztvevıkre 
nem vonatkoznak. 

 
      5. Az „osztályfınök” helyett fıtárgyi tanár” értendı. 
 

• A mővészeti képzésben résztvevı tanuló felügyelet nélkül is tartózkodhat a 
tanteremben egyéni gyakorlás címén, a fıtárgyi tanár engedélyével. 
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6.1. A mővészetoktatás céljára az iskola (saját) épülete hétköznapokon 12-19 óráig tart nyitva, 
a tanórák ez idıben szervezhetık.  Hétköznapokon az egység  12 :oo-tól 15: 45 óráig a 
Dózsa úti fıbejáraton, 16: 00 órától a Fáy úti bejáraton közelíthetı meg . Hétvégén és 
tanítási szünetekben csak rendkívüli esetben szervezhetı foglalkozás / Pl : versenyekre , 
bemutatókra való felkészülés / 

6.2. A tanítási órák és óraközi szünetek rendje az alapfokú mővészetoktatásra nem 
vonatkozik. A tanórák egyéni képzés esetén 30, csoportos képzés esetén 45 percesek. 

• Tanítási órán idegen személy (szülı, hozzátartozó) csak nyílt napon, ill. igazgatói 
szaktanári engedéllyel tartózkodhat. A tanítási órák megzavarása nem engedélyezett. 

6.8.- 6.10. Annak a tanulónak, aki beiratkozott egy tanévre az alapfokú mővészetoktatásra, a 
foglalkozások látogatása kötelezı, s mulasztásai következményekkel járnak. 

• Abban az esetben, ha a tanuló mulaszt, azt igazolni köteles. Az elsı igazolatlan 
mulasztásról a szaktanár írásban értesíti a szülıket és felhívja figyelmüket (vagy a 
nagykorú tanulóét) a mulasztások lehetséges következményeire. A versenyen 
bemutatón résztvevı tanulók távolmaradása nem tekintendı mulasztásnak. Az iskola 
növendéke csak a fıtárgyi tanár engedélyével vehet részt külsı rendezvényeken. Az 
általános iskolai versenyen való részvételt a felügyelı pedagógus vagy az 
osztályfınök igazolja a mővészeti iskolás ellenırzı könyvében.  Amennyiben az 
igazolt és igazolatlan mulasztások száma együttesen meghaladja a tanítási órák 30%-
át, s emiatt a tanuló teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhetı akkor a tanítási év 
végén nem osztályozható. Kivételes esetben a nevelıtestület engedélyezheti , hogy a 
tanuló osztályozó vizsgát tegyen. A tanuló jogviszonya év közben csak indokolt 
esetben szüntethetı meg (pl. lakóhely változása, hosszabb külföldi tartózkodás, súlyos 
betegség, korlátozottság). 
Az indokolatlanul történı jogviszony megszüntetés  a tanuló (vagy szülı) részérıl, az 
államilag igényelt „normatív támogatás” összegének visszafizetése kötelezettséget 
vonja maga után! 

6.11. Az „osztályfınök” helyett „fıtárgyi tanár” értendı. 
A tiltott eszközök természetesen nem vonatkoznak a tanórán használt és a szaktanár 
által engedélyezett eszközökre. 

6.12. Az alapfokú mővészetoktatás térítési díját ill. a hangszerhasználati díjat félévenként             
( okt.15-ig. ill. febr.15-ig) kell befizetni az iskola pénztárába. 
Az a tanuló akinek térítési díja az adott határidıre nincs rendezve, a tanórai foglalkozásokat 
nem látogathatja, s a „normatív támogatás” visszafizetésére kötelezhetı. 
A térítési díjak félévkor és év végén újra megállapításra kerülnek a tanulmányi eredmények 
függvényében. 
6.13. A beiratkozások rendje. 
Az alapfokú mővészeti iskolába való, beiratkozás az iskola által meghirdetett helyen és 
idıben történik minden év május 20. és 31. között. A beiratkozás alkalmával a fıtárgyi 
tanárok tájékoztatják a szülıket (tanulókat) a pedagógiai programról, a tanulók, szülık 
jogairól, kötelezettségeirıl. Férıhely esetén szeptember elsı hetében pótbeiratkozást tartunk. 
Egy tanuló csak egy tanszakra íratható be, további (második) tanszak csak tandíjfizetés 
mellett lehetséges. 
A dokumentált beiratkozás (beíratás) egyben az iskola házirendjének elfogadását is jelenti. 
6.14. Amennyiben a tanuló magatartásával rendszeresen zavarja az órai munkát szaktanári , 
tanszakvezetıi , igazgatói figyelmeztetés után elutasítható a mővészeti oktatásból . 
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A speciális tagozat házirendje 
 
5.sz melléklet 
 
 
 
 
• A speciális tagozat tanulói a kollégium bejáratán jöhetnek be az iskola épületébe. A bejáratot  reggel 

7.30-kor kell kinyitni. 
• A tagozat tanulói csak az elsı emeleten tartózkodhatnak  .Az ezen a szinten lévı mellékhelyiséget 

használhatják. 
• A váltócipı használata  kötelezı .  A  kabátok , cipık elhelyezése a kijelölt helyen történik  
• A tanuló legkésıbb 745 - re köteles az iskolába érkezni . Jelzı csengetés után a tanulók a 

tantermekben tartózkodnak , s kulturáltan beszélgethetnek , készülhetnek a tanórára . 
• A tanulók a második szünetet jó idı esetén az udvaron , rossz idı esetén a tanteremben, vagy a  

folyosókon töltik.  
• Szünetben is be kell tartani az általános magatartási szabályokat.  
• . A tanulók a második óra után saját tantermükben tízóraizhatnak.  
• A tantermek elhagyásakor minden tanuló köteles saját padját , annak környékét tisztán átadni. 
• A folyosón nem használhatók udvari játékok (pl. sport és játékeszközök). 
• Minden tanulónak fokozott figyelmet kell fordítani a mellékhelyiségek tisztaságának megırzésére. A 

mellékhelyiségbe étel, ital bevitele nem engedélyezett.  
• A tanítás végén a tanulók  nevelıi engedéllyel hagyhatják el az iskolát, sorakozás és köszönés után. 
• A menzás tanulók az osztályfınök vagy az ebédlıben tartózkodó pedagógus  felügyelete mellett 

ebédelhetnek.  
• A tanulók minden iskolai ünnepre megfelelı öltözetben jelenjenek meg (fehér felsı, fekete alj). 
• Minden tanuló az iskolában kultúráltan öltözködve, tisztán jelenjen meg. 
• A szülık az iskola területére hivatalos ügyben jöhetnek be. Gyermekük kisérése az iskola bejáratáig 

tartson és órák után is gyermeküket az iskola elıtt várják. 
• A nevelıi ügyelet 730-tıl, az elsı emeleti részre vonatkozik. 
• A tanulók kerékpárjaikat az arra kijelölt helyre helyezzék el (lezárva). Az iskola nem vállal anyagi 

felelısséget a kerékpárokért. 
• Tanítási órán tea, tej és  üdítı fogyasztása nem engedélyezett. 

 
A speciális tagozat heteseinek feladatai  

 

• Gondoskodik arról, hogy a tábla enyhén nedves szivaccsal le legyen törölve és legyen elegendı 

kréta, táblatörlı a teremben. 

• Naponta jelenti a nevelınek a hiányzókat. 

• Ha a tanár becsengetésre nem érkezik meg a terembe jelenti  az igazgatóhelyettesnek.  

• Ügyel az osztály rendjére, tisztaságára. 

• Ha az  osztály valamelyik órán nem a saját termében tartózkodik, segít ellenırizni, hogy rongálás, 

szemetelés  nem történt-e az adott helyiségben. 
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JEGYZOKONYV

Kész ü lt: Szü|ői Munkaközósség értekezletén

ldeje: 2O1O. november 29' L63a óra

Helye: Dózsa úti iskola (nagyterem)

lelen vannak: az osztály szülői közösségek Választott képviselői (jeIenléti ív meIlékelve)

az iskolavezetés rész ről Fekete László igazgató

Csa rkó 'lá nos igazgatóh e lyettes

Ta kács lstvá n n é igazgatóh elyettes

Napirend: az iskoIa Pedagógiai programjának módosítása

az is kola i Házirend módosítása

SZM K vezetőség választása

Fekete LásZló igazgató Úr a koszöntés után röviden tájékoztatja a szÜlőket a tanéV fő cé|kitűZéseiről,

fe|adatairól. Felsoro|ja azokat a dokumentumokat, me|yek aIapvetően meghatározzák az iskola

jogszerű és szakszerű működését' Ismerteti a Kozoktatásról szóló 1993. évi LXX|X' törvény 2010. éVi

vá|tozásait és az ebbő| adódó intézményi feladatokat'

Elmondja, hogy a nevelőtestÜ|et meghozta szakmai döntését a tanu|ók értékelésével és a nem

szakrendszerű oktatássaI kapcsoIatban és a pedagógiai programot annak megfeIelően módosította.

Tájékoztatja a szülőket a Házirend fe|ülvizsgálatának szükségességérő|'

EZt köVetően részIetesen kifejti a nem szakrendszerű oktatás lényegét, e|őnyeit, ma'id kivetítő

segítségével ismerteti a pedagógiai program ide vonatkozó fejezetét.

A nem szakrendszerű oktatással kapcsoIatban egy kérdés merülfe|: miért nem lehet magasabb

óraszámban csinálni a nem sza|<rendszerű oktatást, ha a neve|ők többsége eredményesnek ítélte?

lgazgató Úr megvá|aszoI a szü|őnek, ma.|d tÖbb kérdés, vélemény híján szavazásra bocsátja a

módosított fejezetet '

A sz Ü lők egyhangúan e |fogadjá k.

A következőkben Csarkó ]ános igazgató h elyettes kivetítő segítségéveI részletesen bemutatja a

neve|őtestület által kidolgozott értékelési rendszert'

E témában kérdés nincs' Az előterjesztést a szÜlői közösség egyhangú|ag e|fogadja.



A Házirend módosított vá|tozatát igazgató Úr mutatja be szintén kivetítő segítségével' Felhívja a

figyelmet a módosított részek fontosságára, elemzi azok szükségességét'

Az előterjesztéssel a szü|ők egyetértenek, a szavazás során egyhangúlag elfogadják azt.

Végül az SZMK vezetőség tagjai közül megerősítik elnöki pozíciójában lvicevic Máriát egyhangú

szavazással.

Ugyancsak megerősíti tisztségében (elnökségi tag) Nagyné Bakucz Mártát a tel.jes szülői kozösség. Az

SZMK elnök kérésóre jelöltként mutatja be igazgató Úr Hegyesiné Ambrus llonát, akit szintén nyílt

szavazással egyhangú|ag eIfogad a szü|ői közösség.

lgazgató úr megk(iszöni a szÜ]ők érdek|ődését, aktjvitását, majd bezárja az értekezletet.

K. m.f.

lt
'\rr(;r,,=- ALiiJ
Ta kács lstvá n n é igazgatolíe lyettes

jegyzőkönywezető
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 Tel: 66/371 232  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a  Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat nevelőtestületi értekezletén, 2010. november 25-én 1615 órai kezdettel. 

Jelen vannak: a nevelőtestület tagjai (jelenléti ív mellékelve). 

 

Fekete László igazgató úr köszönti a tantestület tagjait, majd bevezető gondolatai között emlékeztet 

a közoktatásról szóló 1993. évi XXLIX törvény 2010. évi módosításából adódó iskolai 

kötelezettségekre a 2010/2011-es tanév fő célkitűzéseire, feladataira. 

Ezek között hangsúlyozza a tanulók értékelésével, az 5-6. évfolyamon alkalmazott nem 

szakrendszerű oktatással kapcsolatos feladatokat, valamint a Házirend felülvizsgálatával, 

aktualizálásával összefüggő teendőket. 

Összegzi az említett dokumentumok előkészítésének előzményeit, az egyes pedagógusok, szakmai 

közösségek, iskolavezetés felelősségét, az őszi szünetre ütemezett egyéni feladatok elvégzésének 

eredményeit. 

Ezt követően ismerteti a szakmai fórum napirendjét, megnevezi azokat a témákat, melyekben a 

nevelőtestületnek határozatokat kell hoznia. 

A jelenléti ív alapján megállapítja a tantestület határozatképességét. 

A nevelőtestület határozathozatali kötelezettségét a nem szakrendszerű oktatás (továbbiakban 

NSZO) témakörével kezdi. 

Elmondja, hogy minden érintett kollégának írásos véleményt kellett adnia az NSZO előnyeiről, 

hátrányairól, továbbvitelének lehetséges módjairól,  mely véleményeket az iskolavezetés 

összegezte. A  jelentős többséggel támogatott formát terjeszti a tantestület elé, miszerint vigyük 

tovább az NSZO-t csökkentett időkeretben. 

Kivetítő segítségével mutatja be a Pedagógiai program ide vonatkozó fejezetét, majd vitára bocsátja 

az előterjesztést. Kérdés, más vélemény híján a tantestület nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja 

az előterjesztést. 

 



 
 

Igazgató úr ezt követően felkéri Csarkó János igazgatóhelyettest, hogy a kivetítő segítségével 

ismertesse az alsós szakmai közösség állásfoglalását a tanulók értékelésével kapcsolatban. 

Igazgatóhelyettes úr prezentálja az alsós közösség által kidolgozott rendszert, majd javasolja, hogy a 

pedagógiai programba annak megfelelően épüljön be a tanulói értékelés. Külön vélemény, 

hozzászólás nincs. 

A szavazás során a tantestület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 

Ezt követően igazgató úr a Házirend felülvizsgálatának szükségességét indokolja, majd kivetítő 

segítségével mutatja be hogyan épültek be a tantestület módosító javaslatai az egységes szerkezetű 

Házirendbe. Az előterjesztést a nevelőtestület a egyhangúlag támogatja. 

Igazgató úr összegzi az elhangzottakat, tájékoztatásul elmondja, hogy mielőtt a Képviselő-testület 

elé kerülnek a módosított dokumentumok, a szülői közösség, valamint a Diákönkormányzat 

véleményét is kikéri. 

Megköszönve a figyelmet bezárja az értekezést. 

 

K.m.f. 

     Takács Istvánné igazgatóhelyettes 

               jegyzőkönyvezető 

      

      Fekete László 

          igazgató 
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NYILATKOZAT

Alulírott Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna, az iskolai Diákönkormányzat

Diáktanács választott vezetői 2010. november 29-én tartott ü|ésén

a Pedagógiai program tanulói értékelésse|, valamint az 5-6.

szakrendszerű oktatással foglalkozó fejeZet módosításait;

a Házirend m ód os ított Változatát.

]eIenléti ív meIlé kelve,

Szeghalom, 2010. november 29.

Tel: 66/371232
Fox: 66/473 610
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Szakértıi vélemény 
Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményi  

Pedagógiai programjának és házirendjének 
változásairól 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Korponai Sándor 
Ig. száma: SZ024847 

 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselıtestület! 

Tisztelt Bizottság 
 
 
 
 

Szeghalom Város, mint közoktatási intézményfenntartó a jogszabályban elıírt jóváhagyási 
határidı (2010. 12. 31.) figyelembe vételével határozta meg intézménye: 
- Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményi Pedagógiai Program Módosítás beterjesztését, fenntartói 
jóváhagyásra. 

 
A polgármesteri hivatalban kapott tájékoztatás szerint az intézmény a  helyi önkormányzat, 
mint fenntartó, által meghatározottak szerint elkészítette és határidıre (2010.12.05.) 
jóváhagyásra a képviselıtestület elé terjeszti a pedagógiai dokumentumát.  
A Polgármesteri hivatalban végzett elızetes formai ellenırzések eredményeként biztosítottak 
a legitimációs záradékokhoz tartozó dokumentumok, az érdekképviseleti egyeztetések 
jegyzıkönyvei.  
 
Szeghalom Város Polgármesterétıl és Jegyzıjétıl kapott megbízás alapján a fentiek 
figyelembe vételével készítettem el az alábbi összegzı szakértıi véleményezést a beterjesztett 
dokumentumról. 
 
Általánosan megállapítható, hogy a beterjesztett dokumentum, az intézményben, nem csak a 
jogszabályi kötelezettségeiknek megfelelı módosító javaslataikat tartalmazza, hanem saját 
nevelési oktatási rendszerükbıl következı változásokat is. Az egységes szerkezető 
dokumentum, a Pedagógiai Program, változásainak elkészítésekor a nevelıtestület 
jogforrásként használta a közoktatásról szóló törvények és más a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl szóló  rendeletek 2010-ben hozott legutóbbi módosításainak 
megfelelı §-ait.  
A beterjesztett dokumentumban elvégeztem a Jogszabályi kötelezettség  szerinti 
vizsgálatokat, amelyekrıl megállapítható, hogy az elıírásokat sértı megoldást nem találtam.  
 
Az intézmény a Pedagógiai Programjában szabályozta az esélyegyenlıségi feladatait és ezzel 
kapcsolatosan az IPR mőködtetés tapasztalatait is tartalmazó területeket. 
A vizsgálat fontos szempontja volt a szabályozásokból következı fenntartói kötelezettség 
változás vizsgálata. Az általam megismert, szöveg változat szerint, jelentıs változás az 
osztályozás rendszeréhez való visszatérés, és a nem szakrendszerő oktatás folytatása az 5-6. 
évfolyamokon. 
A megbízás nem igényelte a részletes tartalmi elemzést, de a beterjesztett szövegváltozatokat 
a jelzett szempontok szerint megvizsgáltam, ezekben jogszabállyal ellentétes szabályozást 
nem találtam. 
Összességében a dokumentumra vonatkozóan megállapítható, hogy egyes területek tételesen 
szabályozottak, szakszerőek, elfogadása javasolt.      
A megvalósításához kitartást és eredményes munkát kívánok! 
 
Nagyrábé, 2010. december 8.                     
                                                                                    Korponai Sándor 
                                                                                  Közoktatási szakértı  



 
Tisztelt Képviselıtestület! 

Tisztelt Bizottság 
 
 
 

Szeghalom Város, mint közoktatási intézményfenntartóhoz intézménye a 
- Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézménye beterjesztette, fenntartói jóváhagyásra az intézményi 
házirendjét. 

 
A polgármesteri hivatalban kapott tájékoztatás szerint az intézmény a  helyi önkormányzat, 
mint fenntartó, által meghatározottak szerint az intézmény elkészítette és véleményezte 
határidıre (2010.12.01.) a dokumentumokat. Jóváhagyásra a képviselıtestület elé terjeszti a 
Házirend dokumentumait. A Polgármesteri hivatalban végzett elızetes formai ellenırzések 
eredményeként biztosítottak a legitimációs záradékokhoz tartozó dokumentumok, az 
érdekképviseleti egyeztetések jegyzıkönyvei.  
 
Szeghalom Város Polgármesterétıl és Jegyzıjétıl kapott megbízás alapján a fentiek 
figyelembe vételével készítettem el az alábbi összegzı szakértıi véleményezést a beterjesztett 
Házirendek dokumentumairól. 
 
Általánosan megállapítható, hogy a beterjesztett dokumentum, az intézményben, nem csak a 
jogszabályi kötelezettségeiknek megfelelı módosító javaslataikat tartalmazza, hanem saját 
nevelési oktatási rendszerőkbıl következı pontosításokat, aktuális nevelésügyi kérdések 
szabályinak újragondolását is. Az egységes szerkezető dokumentum, telephelyenként és így 
feladatonként és célonként tartalmazza a Házirendek, változásait. 
A beterjesztett dokumentumban elvégeztem a Jogszabályi kötelezettség  szerinti 
vizsgálatokat, amelyekrıl megállapítható, hogy az elıírásokat sértı megoldást nem találtam.  
 
Az intézményegységek és intézményi területek szabályozása az esélyegyenlıségi feladatok és 
ezzel kapcsolatosan az IPR mőködtetés tapasztalatait is tartalmazó területek szabályozottak. 
Új terület Pedagógiai Szakszolgálat belsı szabályzata, és a Speciális tagozat belsı 
szabályzata. 
A vizsgálat fontos szempontja volt a szabályozásokból következı fenntartói kötelezettség 
változás vizsgálata. Az általam megismert, szöveg változat szerint, jelentıs változás nincs. 
 A változtatások a mőködés mindennapi faladatait pontosítja pld. a Dózsa György úti 
tízóraiztatás szabályai, kapuk használata, igazolások rendszere  stb. 
A megbízás nem igényelte a részletes tartalmi elemzést, de a beterjesztett szövegváltozatokat 
a jelzett szempontok szerint megvizsgáltam, ezekben jogszabállyal ellentétes szabályozást 
nem találtam. 
Összességében a dokumentumokra vonatkozóan megállapítható, hogy egyes területek 
tételesen szabályozottak, szakszerőek, elfogadása javasolt.      
A megvalósításához kitartást és eredményes munkát kívánok! 
 
Nagyrábé 2010. december 8.                     
                                                                                    Korponai Sándor 
                                                                                  Közoktatási szakértı  
 



 
Határozati javaslat: 

  
Szeghalom Város Önkormányzata a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás– a határozati javaslat 
mellékletét képezı –Társulási megállapodás módosítását jóváhagyja. 
 
 
Határdió: azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 



 
 
 
 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízmin ıség-javító Önkormányzati Társulás 
 

Társulási Megállapodás 
Módosítása 

 
 

A Társulási Megállapodás módosítása válik szükségessé – figyelemmel az idıközi 
jogszabályváltozásra valamint a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételeire- a 
következık szerint: 
 

1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3., pontjában foglalt szabályozás oly módon változik, 
hogy a Társulás önálló jogi személyiségő, melynek mőködésére a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.   

 
2. A Társulási Megállapodás I.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia bekezdésének 

bevezetı szövegébıl törlésre kerül „A Társulási Tanács” kifejezés.  
 

3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplı „átruházott hatáskör” helyett 
„kijelölt keretek között” szövegrész kerül be. 

 
4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal lehetısége) 

hatályon kívül kerül. 
5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g. és q. pontja törlésre 

kerül.  
 
 
A fenti módosítást a Társulás tag önkormányzatainak minısített többséggel szükséges 
elfogadtatnia a képviselıtestületi ülésén. 
 
 
Békéscsaba, 2010. november 22. 
 
 
 
                                                                Készítette:  
 
 
                                                                                       Dr. Farnas József ügyvéd 
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,,KOZEP.BEKEST TERSE6" IVóVÍZMINÓsÉ6_JAVÍTó
ÖtrtKoBititlNyznrt TlRsULl5 ö konnzi]lyzati kcpviselő-testületei
(továbbiakban: Tagok) - a Magyar Köztalsaság Alkotmányaról szóló 1949' évi XX'
tcirvény 44/A $ (1) bekezdés h) pontja' a he1yi önkományzatokról szóló 1990. évi
LxV' töl1ény (Öt\'.) 41'$ (1) bekezdésében fogla]t felhatalmazás' \,a]ami t:

- AZ Álanüáztar1ásÍó] szóló ] 992' évi xxxv]ll' Tórvfuy (Áit')
- Az álianüáztar1ás mÍiköclési rendjéről szóló 292l2009'(xTI' 19') I(omán\.rende1et

(Am.)
- a helyi öntományzatok tarsulásáról és eg}'iittmiíködéséről szóló 1997. évi

CXXXV. tv. l6-lE. .6-a,- a költségvetésí szervek jogt lásfuól és gazdálkodásáról Íendelkező 2008' óvi C\r'
Tv.

- illetve rlrás hatályos jogszabályok alapjrin - abból a célból, 1rogy a Dé1_alfö1dí
Régió I\'ó\'íZminőség-javító Programjának tr' ' megvalósítási - szakaszáb.in
erednényesen vegyenek részt' :z ivóvízminőség'javító be házásokhoz a
megfelelő mér1ékií önerejük biztosítása me]lett a Magyal Köztfusaság
költségi,_etése és az Európai Unió által biztosított vissza nem té tendő támogatás
lehívására jogosultságot szel.ezzenek, 1]1ajd a mííködtetést, az egységes'
lrú.osságbalát díjpolitikán a1apuló egészséges ivóvíz'Szolsá]tatást biztosítani
n dJú.

,.KÓzéP-BÉKÉ;I' TÉRsÉ6' IVóVÍZMIN Őséc-J AvÍÍó ÖNKoRMÁNyzÁTI TÁRsULl5
néven Önkomláuyzati TaÍsulást (továbbiakban: TiíIsLllás) hoz1ak 1étre.
A Tagok rógzítjk, hogy társulásukat szabad e]hatiÍozásukból, eg-venjogúság k
tiszteletbeD tafiásá1'3l, .l kőlcsönös előnyök és az alánvos teher_r,ise1és alapjan, a közös
cé] és feladat megva1ósítása érdekében lrozták létre' s hogy az ebben vállalt
kötelezettségeiket együttesen és egyenként is tiszteletben tafiják, aZ i\'óvízminőség
.javítása céljából vállalt leladataikat végTehajtiák. és a beruházással megvalóSu]t
objektunokat, bcrcndezéseket a tánogatási szelzoalésükben e1óirt rdci1artamig
fcr,nta.r'tják. a vá]]alt szolgáltatások ellátáSáró1 kö1tsésvetésiik és táIsulási szeúőCléStik
keretébet goncloskodnak'

I
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I. Á Társulás létÍehozása

l'1' A Társulás tagjai, alapvető adatai és nűködési szabálvai:

1.

2.
Békés Város Önkormányzata (5630 Békés Petőfi u' 2. sz.)
Békéscsaba Megyei Jogú \rrÍos Ónkormán}zata (560o Békéscsaba Szent István tér
'7)

10 sz.)

'3

3. Bélmegyer Község onkolmányzata (5643 Bélmegyer- Petőji u' 2 sz.)
'1' Bucsa I{özség Önkományzata (5527 Bucsa Kossuth tér 6 sz')
5' C.:ba"zabcr Kö,.igi Ön\olnranV7al (5o0q ascoa.,:lor.li +pac,"i u. o -,'1
6' CsanádaÉca Községi Örrkonrrán1zat (5662 Csanádapáca Szcnt Ge11ért ílt j 1)
7' csfudaszállás KöZségi Önkoraláriyzat (5621 csaldas;alás Petőfi rr' 17 sz'J
8. Csorvás Község Öntományzata (592o csoruás Rákóczi u' 17 sZ')
9. Dévavárrya Város Önkom1ányzat (55l0 Dévaványa Hőscik tere 1 sz')
10. Doboz Nagyközségi Önkormányzat (562:l Doboz Kossuth tér 3 sz'j
11. Ecsegfa1va Közsóg Ön]<olnan}'Zata (5515 Ecseglalva Fő út 67 sz')
12' Füzesgyamat Válos Örrkomályzata (5525 Füzes$annat szabadság té1 t Sz')
] 3' Gelendás Község Önkonnán]'zat (5925 Gerendás Éetőfi S' u' 2 sz l -
l_l' Ce.zr (öz.e;i Önl'o-nony. n |5-j'1 !es,l' Ko.,Lrt\ r'' l sz't
l 5' GyonaendÍőd_ Város Ön]íolrnányzat (5500 cyonacndlod sZclrads3J ter t sZ )
16. G1u1a Vmos Önkonnányza1a (5700 G}üla Petófi tér 3 sZ.)
17. Kamut Község onkomfuryzata (5673 Kamut Petőfi u' 106 sz.j
8' Ke1es' 5/igel Kd.,.egi Önkonn,ny.l| { 552Ö Ke1e '75ligel Ko.slllll L] i ., ']

i9' Kéteg}.heza Kőzségi ÓnJ<ormányzat (5741 Kétegyháza Fő téI 9 sZ')
20' Kétsoprony KöZség Örrkonnányzata (567,1 Kéts;plony Dózsa cy. ir. t t sz''l
21' KöIöSladány város Ö_nkonnanyzata ( 5516 KöIöaladá;ry Dózsu óy' u' u sz'j
22. Kö1östalcsa Község ÖIí<oml]ínyzata (5622 Köröstalcs;Kossuth tér 7 sz.)
23. KöIösújfalu Községi Önlrományzat (5536 Köósújfa]ü Fő u. 14 sz')
24. KötegyfilKöZségi Önkonnanyzat (5725 Köteg-vá1rKossuth u. 33 s;.)
25. Lőkösháza Község Ö11konnáoyzata (5743 Lőkosháza Eleki rr. 28 sz'j
26. Medgyesbodzás Kozségi Öntonrrányzat (5ó63 Medqvesbodzás s;échenvi Ll jx

27' Méhkelék Közsési Ö.tomlányzat (5726 MéhkeléL Kossuth u' E0 sZ')
28' Mezőberény \ráros Ö (omanyzata (5650 Mezőbelény Kossrlth L téi1 sz')
29 Vc,,dg\á r közsc5Ön\om án),,J|a {5-jE Vc og)Ja Afp;o L' ]- -')
30' Murony I(özség 

_Ó1r]<onnan.vzata (5672 Mwony Foldvári rL' t sz.)
31. okány Községi Önkormányzat (5534 okány l(ossuth u' 16 sz-)
32' Pusztaottlaka Községi Öltományzat (5665 Pusztaottlaka Felizabadrrlás u.
33' sarkad valos onkonnán}zata (5720 sarkad Kossrrth u. 27 sz')
34' Sarkadkeresztrtr. Kozségi Öd<orrnányzat (573 1 Salkadkelesztílr Völősmartv u' 7

35. Szabac1kígyós Község Önkormlrrr1zata (5712 Szabadkígyós Kossuth téI 7 sZ')
36. Szeglralon Város Önl(olmanyzata (5520 Szegha1om Siábarlság tér,1-6 sz')
37' Tarhos l(özség Önlio]mányzala (5641 Tarhos PetőÍi u' 29 sz')
38. Telekgerendás Községi Önkorrrrányzat 15o75 Telekgerendás Dozsa G-r,' 1j sz')l: I'']:'9 o jli Kc]z.-gi Ö'Lorn;n; at |5-2_ t i.za ortJ Be'e u' J5.z J
40' Ujir'áz Községi Önkományzat (4146 ÚjirM szabadság téI ] sz.)
4] ' Vésztő Városi Önkom]ányzat (5 53 0 vésztő Kossuth;62 sz')
42. Zsadárry Kózségi Öntonnányzat (5537 Zsadány Béke ü' 82 s;')

B
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a továbbiakban a Társu1ás Tagjai ' az egyes önkonnányzati kepviselőtestületek
határozata a1apján tartott talsulásí ;Llakuló lilésükön hozott döntésükke]
ellutarozták' hogy létrehozzák a tag önLon!á]yzatok telületén negvalósu]ó
ivóvízminőség-javító plogram kef etében önkornáüyzati társulásukat'
anely öntományzatj tálsulás az ivóvízminőség-javító progranr rrregvalósításara,
azaz: a beÍLlházás fel1ntafiás _ nÍíködtetés cé1jábó1 öná11ó jogi szenélyise$l
költségvetési szervet hoz létre a hatá1yos jogszabályok, Lülönösen az 1997' é\i
Cxxxv' töNény a hel1.i önkomárryzatok társulásfuól és egyiittniíködéséról' cs a
2008' évi CV' töNény ,,a költségvetési szervek jogá11ásaról és gazdá1kodáSáIó]''
alapj án.
A társulásban lésztvevők megállapodnak abban, hogy a TáÍsulási Tanács ü1ésén a
l]atározatképességhez legalább a Társulás Tagjainak több, nitt fele keil jelen
1egyen, akik szavazata eléd a leadható szavazatok több, L1int felét'
A Társulásí Tanács iilésén ha a döntés meghozatalál.]oz egyszení többseg
sziikségcs' akkor aje1enlévő szavMatok száBának több, mint fele ke11 egyetéfise a
javaslattal. Ha a Társulási Megá1lapodás ninősített többséget ír elő valamely
dö tés meghozataliíhoz' úgy a táÍsulás tagiai száDá]ak löbb, mint fele és a társulás
tagjai szavazatának tóbb, mint féle egyetó1ése sziiksóges.
A tarsu1ásban részt vevő képviselő{estületek nindegyiké[ek minősített tóbbséggel
hozott döntése sziikséges:

a) a negallapodás jóválagyásához;
b) a megállapoclás módosításál-roz;
c) a megáliapodás megszüntetéséhez;
d) a t]fusuláshoz töfiénő csatlakozáshoz való hozzájárrrláshoz;
e') a táIsu]ási negállapodás év közbeni felrnondásiihoz'

A társu1ási megá]lapodást felmondani - kivéve, ha a fe1mondás minősitett
többséggel l]ozott határozattal töfiénik, vagy ha a felnondás a társulási
megállapodás alap ár eLlátott áilamieazgatási hatósági hatáskőr ellátásához
sziikséges' jogszabá1}óan e1őíIt feltétel teljesülésének olegszűnése fol)'tán
bekövetkező hatáskőrmegszíínés miatt válik é\' köZbe11 szükségessé - a naptári é\'
utolsó n.Lpjával ]ehet' A felrnondásról szóló minősített többségíí szavazataráru'rya1
hozott - döntóst a képviselő testület lega1ább a tárgy é\' jÍmius 30. napjáig köteles
meghozni és a társulás tagjaival köZólní' A ncgszűüés jogszabály vagy a talsulás
e]lenkező rendelkezése kivótelével kizfuólag aZ év utolsó napiára szólhat'

T.2' A társlrlás neve:
'.KÖZÉP-BEK}sl . iRrfu l'ór zm'noseg-jar ito Ör^orntán),/ali T;r"L j'

I.3' A Társulás jogallása| önálló jogi személyiségű köZszolgáltató önkormányzati társulás,
amely önállóan működő és gazdálkodó kö]tségvetési szen'(1997. évi CXXXV' Tv' a helyi
ö1]kormányzatok társulásairó1 és együttrniíködésérői 16-18.6)'

i'4. A Társulás nl1vánta1tásba_vételi száma és adószáma:

Nyi1vántartásba- véte1i szám:

l.5. A Tá.sulás képvise1ője: a Társulás Elnöke
I'6' A Tarsulas székhclye: 5600 Békéscsaba Szent lstván tér 7' sZ.
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I'7' A Társulás alapításkofi vagyoDa: 10'000'_ Ft' azaz tízezel fo nt, me]yet a tagok a
szavMati arán}-uk szerint biztosítanak' Az alapításkori vagyont Békéscsaba Megyei Jogú
valos előlegezi meg a tfusulás tagjai helyett'

l'8. A Társulási Megállapodás tenileti hatálya:

A Társulasi Megá1]apodás ledleti lratálya a táIsulasban r-észtvevő telepü1ési önkomanyzatok
köZigazgatásj teniletéIe teded kí'

I'9' A Társu1ási Megá11apodás időbe1i hatálya:

A tfusulási megá]lapodás l]atáozatlan időIe, de legalább a köZös fonásteremtós' majd
sikefes piÍyázás esetén a Tánogarási Szerződésben előíÍt Ivóvízminőség-javító Plogranl
berrrházási és mííködtetési időtar1al]ira.jön létle az e szeződésbe foglalt feltételekkel:

A táÍsulási megállapodás szerződésszegés néIküli módosításál, megszüntetését,
íe1mor'rdását a tarsLllás bánnely tagja csak a T]Ísulási és Tfulogatási. il1etve egyéb
szefződésekben, negá1lapodásokban vállalt feltételek, a tagok hata1ozata' ezek hiányában
a hatá]yos jogszabályok, különösen a hel}j önkonnányzatok társulásairól és
együtLnűködósélő1 szó1ó tőrvény szabályai betaltásá\'a1 keZdeményeZheti'
I' l0' A Talsulás 1étrej ötte

a) A1apitáskol a Társulás tagjaiiak 100 %-os egyotér1ése szükséges a Tá]su]ási
\4ega aDodas jo\ á\ag) a.aho,,'

b) A Tátsulás megalaku1tnak tekíntendő, ha a lésztvevő kép\'ise]ő-testületek mindeg'vike
a saját szeívezeti és múködési szabályai szednti - minősített többségge]|

- jóváhagÍa a negá1lapodást'
- megválasztottaképviselőjét'
- és a Tfusulás alalalló iilése kirnondta a megalakulását a T]fusrL1ási mesál]apodás

ellogo6o'u' '''c) A Társulás létleiöttét kö\'etően a Társulási Tal]ács dönt a tfusu1ási megállapodásban
neghatározott. és a tál.srrlás tagjai által áh1rhazott önkonnányzati feladal és
hatáskór'ökben. Ezt a fe]hatalrnazást a tag önkonnányzat képviselőtestülete adhatja
meg a társulás száma1a, éS az így hozott talsulási döntést ezáltal a képvise1őtestülei
kötelezőne]( fogadja el'

d) A Talsulás Elnöke aZ Alapító okiÍatol és a TáJs ási MegálLapodást egküldiI
_ az aláirástól számított 15 napoí belü1 a székbely szerint illetékes Dé1-allöldi

Regionáts Államigazgatási Hivata1nak' va1írmint'

- a jóváüagyásától számított 8 napoD be]ül a szekie])' szerirrt illetékes Magyar
Ailamkirrcstar Területi Igazgatóságának (MAKJ bejegyzés cellából.

e) A megállapodás melléklete a tag önkolmályzatok minősített többségge] meghozott
egyeléItő képvisclőtesttileti batalozata a társulásba való belépésrő1 és a képviselő(k)
személyérő1.

1) A társulási megállapodást valamennyi te1epü]és képviseletében a polgármestcr ós a
jegyző ída a1á. Atadá1yoztatásuk esetén a saját helyettesítési szabályaikat kel]
alkalmazniuk.

t
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I' 1 1 ' A Tá-sulási tr{egállapodás nlódosítása, j ogok és kötelezettségek:

a) Az összes talsult tag tarsu]ási szerződés szerinti - ninősített szavazattöbbségével
hozott hatá1ozat szükséges:

r a Társulási megá11apodás módosításához;
. a Tfusulási megállapodás, i1letve a Társrrlás megsziintetéséhez;
. a Társulásl]oz töfiálő csatlakozáshoz va]ó ltozzáján:iáshoz

a társ!üási megallapodás egytittes tarsulási feladat teljesítése közbeni

a

,i

felmondásához
b) Tagi jogok és kötelezettségek:

b/1' A tfusult tagságga1jíró feladatok teljesítése:
- A Társulási szeüődésben, a Támogatási szerződésben vagy ezekhez

kapcsolódó szerződésben, határozatban válla]t kötelezettségeket' és aZ ebben
vállalt időtaltam alatti működtetóst köte]ező tcljesíteni, tehát' e teljesítési
kötelezettség időlafiama alatt a tagsági viszony kánédtési és kfu1a]anítási
köte]ezettség nélkül nem mondható fel' nem sziintethető meg. esctleg
kivéte1es esetbe11 _ a Tagok ninősített többségének jór'áhagyása me11ett' a
Támogató clőzetes írásbeli hozzájár.! ásáva1, a társulás további
mríködőképességének fe1nta1tását biztosító 1negál1apodás létrcjöttevel'

- A társu]ási megá11apodást általában a talsulás Tagja részéIől kátéritési és
kfu1alanítási kötelezettség né1kül felmondani akkor lehet' ha a fe]rnondás ne
séfti a t]Ísulási nregá1lapodásban fog1altakat' a hatályos jogszabályokat.
kii]önösen a helyi őnkormányzatokról rendeltrlező 1990. évi LxV' tv't. vagy a
helyi ö.]<omá1}zatok társulásailól és együttmÍíködésóről szóló 1997' évi
CXXXV. tv-t.

- A tilépés engedé1yezésélól szó1ó döntéshez a bentmaladó lagoklak az
elszámolást el kel1 logadni'

5 2' A tx15.t' IJg fi 'clési kö..|., en5e3Éi:
- Teldntettel arra, hogy a talsult ónkormányzatok a jogi szenélyiségű tfusu1ást

fejlesztési' berLrlrázási céllal hozzák létre, rögzítik, hogy az önkormányzatok
á]ta] a fejlesztés, berrüázás vonatkozásában vá1lait fizetési kőt€lezettség nem
teljesítése esetén a társulás székhelye szeriüti önkonnányzat a Íizctési
bataridőt követő 15. naptól azolrnali beszedési megbízás (inkasszó)
ben)'új tásáía j o go sult'

- Amennyiben a székie1y önkonnán}zat nem tesz e1eget a társü1ás feié vállalt
fizetési l<ötelezeltségének, úgy a táIsulási lanács haladékta]anu1' de iega1ább
30 napon beliil ítj székhely önkomfulyzatot jelölhet ki, amelyet a társulási
megállapodás alapján felhatalmaz ana, hogy a korábbi székhely
önkomlányzat e]le11 azonnali beszedési megbízást (intasszót) nyújtsorr be'

- A Tals!Íási Tanács' képviseletében az elnök a Tá1sulás szanara fiZetendő
hozzájárulást' egyéb költséget, kötelezettségel jogosult - kétsze írásbeli
felszó1ítás eredrnényelensége esetén bír.ósági úton behajtani, minl 1ejáft
kötelezettséget, an]ennyiben az ilí(asszó is eredményelen r'olt'

- A Tagok megál]apodnak, hogy íjzetési késedeLem esetéIe a Ptk. szerinti
minden]<ori kanatot és késede1mi kamatot' de 4 hóDapot megha1adó
késedelenr bekövetkezésétő1 emellett még további 3 %-kal emelt késede]mi
k.!lnatot jogosult a T.mács felszámo1ni késedelmi kamatként'_ A Társu]ási Tanács a tfusült tagok mjnősített többséggel hozott határozatával,
a naptali év utolsó napjá\'al kizáÍhatia a társdásból azt a tagot. ame]v a
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Társu]ási szerződésben \'agy a Tifusulási hata1ozatban loglalt
köte]ezettségé ek ismételt felhí\'ásla hatfuidőben nem tett clcget.

- Kizztrási oknak minősül különösen:
. ha a Tag a negállapított párziig}j vagy egyéb kótelezettségének írásbe]i
lelszó1ítás ellenéIe' a felszólítás kéZhezvételét követő 60 napon belü] sent tesz
eieget,
. ba a Tag a Tfusu]ás miíködéséhez szükséges döntési vagy előzetes
egyeztetési kötelezettsógének nem tesz e1eget;
. ha a Tag a TáIsu]ás érdekei e1len cselekszik, l'agy veszé]yezteti a hatékony
együttmÍikö dést '

- A kilépő Tag a Ptk. szelinti kártérítési fclelősséggel taftozik a kilépéséve1 a többi
Tagnak a progran megva1ósításával ősszeliiggésben okozott konlo ét és ](öz\'etlen
karokért, tóbb]etköltségekéfi' (Ide értendő többek között a beruházás átalakítáSi
kényszere, módosított tel'vek, szervezet átalaldtása' üZemeltetés kö]tségeínek
megnövekedése. bentházás elhirzódasa, stb')

A társu]ás megsziínéseI
- A társulás megszifuik a helyi öitonnányzatok táNulásailól és

eg}'ritbnűködésérő1 lendelkező hatalyos jogszabályok szefint és esetekben.
A társulás taáai a társu1ás n]egszilnésekor kötelesek eg]a!ással elszárrrolni'
El1enőrzési és beszá1no1ási kötelezettség:
' A polgámestel legalább évcrrte eg]'szel köteles beszámolni a képviselő-

testiileténeL a társulás tevékenységéIől, pfuziigyi hel1zetéről. a társr ási céi
megr'alósulásrrró1 a képvise1őtestületálek.

- A tarsulás tagjai a negállapodásban meghatiÍozottak szerint célszeníségi és
gazdasági szemporltbó1 e1lenőÚik a tarcu]ás működését'

- A Társulás tagjai léfuehozzák e]lenőÚő szcrvüket, amely csak a Talsulasi
Tanácsnak van alár'endelve és a Tár'srrlási Megállapodás i11' 1ra küldll
elfogadásra kerü1, az SZMSZ keretei kőzőtt, a saját Munkaten'e és Üg}Tendje
szeriít működjt'

- Az E]1enőrző Bizottság minimum 3, maximum 5 tagból ál1ó, a Társulásl
T,üács tagjai által választott szet\''ezet.

t l'12. A Társulásból történő kilépés, kizárás esetén a Társulás tagjával a TaNulásba bevitt vagyona
vagy vagyoni hozzájánúása alapjan kell elsziímolni. A bevitt vagyon kiadására a Társu]ás
tagja csak akkor tafthat igénÍ, ha az nem veszélyezteti a Társuiás feladatanak e11átását,
egyéb esetben a TaÍsulás vo1l tagját a Társulással kötött szcződés alapján használati díj í1leti
meg.

l'13' A Tánulási Szerződés aláírásával minden Tag hozzájáruiását adja' hogy kilépése osetel] a tagi
elszitnolás keretébet neki jutó vagyoüba beszámítható kiilön nyilatkozata né1kiil is a
ki1épéséve] keletkezett, jogszabály, a Támogatási szeződés' a Tárcüasi szerzódés, vagy a tag
egyób vállalasa szerint fe]rneítilt kar és kó1tség' Eg)'be11 a tadozás csök&enthető a társullsbó] ki
nem !üető, maxfutum 2 évi béIleti díj beszámításával.



II. AltáláBos célok, alapelvek és kötelezettségek

'i' Álta1ános cé]

A lő tarsulási cél a döÍtő Észben, várhatóal90 % ban KEoP pé'lyázatoD' az Eulópai UDiótól
és a hazai köZponti köItség\'etésből e1nyerheto, iissza rrem rentend8 támogatással niegvalósuló
r'ízgazdálkodási projektek - az Ötr'i-belr' a Vgtvr-bell. egyéb 1ogszabály_okban előírt, a lrelyi
91koman)zatúat terhelő egészséges ivóvíz_e]látási közfeladat hatékony, de ugyanakko]- a
lakossági díjterhek'jelentős nö\'elése nélkü1i ellátása'

I1.2. Tarsulasi alapelvek

o önLéntesség és szabad elhatárczás;
o egyenjogúság tiszteletben tajtása;
o kölcsönös előnyök;
o alányos teheNiselés'

]1'3. Á1ta]ános köte]ezettségek vá1]a1ása a trísult önkormá]}zatok részé1ő1

A helyi önkonnan}zatok' nint az adott közfeladatok e]1átásáét fe1e]ős szervek:
egyrittműködnek eg}mással és a projektben közreműködó egyéb szervekkel,
Szel'vezetekkel a Proglam \'égrehajtásában, a beruházás nrűködtetésébenl
költségvetésük keletében biztosídák a Pl ogranl megvalósúáshoz szrikseges sa]ít folTást;
gondoskodnak a PIogIam keretében negvalósuló eszközrendszór szabálvszeíí
múködtetéséről és a kapcsolódó közfe]adatok, közszolgáltatások ellátásáró1l
kö]tségvetésiik freletében biztosítják és garantálják áz egészséges ivóvíz szolgáltatás
hosszú távíl, fenntafiható működtctésének és fej]eszté;ének személyi, intéZmenyi,
pénzügyi és gazdasági feltéte1eit;
he1}'i lendeletalkotási jogköriikben e1ján'a, a magasabb sziníí jogszabá1yokka]
összhang]ran, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabál1'i feltétJeit,
eledményes pályMat esetén a pályMati feltételek és finanszírozási célokkal kapcsolatos
köte1ezettségek betaltása.

III. .{ Társulás rósztetes céljai, feladatai

IlI.1. A Tag Önkormányzatok az egészséges ivóvíz biztosítását cé1zó önkomlán1zatr közfeladatú
keletében meghatfuozott kötelezettségük hatékorry ellátása érdekében egyészt saját
közigazgatási tefületüköt belül negvalósítandó inÍiastruktlrra kiépítésére és üZemeltetésére
szo1gáIó létesítnények létrehozásala és lelrntartásala kötnek sz;ődést' Ennek keretében
megvaIósítjak a saját lakosságukat szolgáló ivóvízrninőség_javító plojekt beruháZásait'

Máslészt a Tagok a Társu]ási megá1lapodásuk ker.etében kijelentik és megelősítik' hogy a
Program e1őkészítése során e1fogaclásra kefli]ő dokumeniációba Íbg1a1tatat tisztelelben
lartj]ík, a racioná1isan kialakitott objektum_elhelyezés, irrfrasLruktúia kiépítés, ivóvíz-

A lel' ö üo.Í-r.]' ' ,"|o1. 'l .,,o'o !Ó0' '; \\ ' ö 'enA| 'l,iö- l dl ''lobo| e|de|\-/U ''l0' ' l\\'lll en}
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szoigáltatás érdekében a lnás táIsult vagy Mon kívü]i települések éldekeit is szennrel
latva, a szolgalmi és egyéb jogokat. jogosultságokat biztosítvajámak e]'

]TI'2' A Tagok ezeket a feladatokat o]yan magas müszaki-, techrrikai színvonalon. és a kómvezetel
védő lendszetben kívár,ják mego1dani, amely nregfelel a hazai és rrenrzetközi
jogszabályoknak. szabvfulyoknak és elvárásoknak, a helf viszoltyokrrak, és a lakosság
érdekeit tada szem e1őtt'

III.3' E 1endsze1'ldalakítása éIdckében aZ l' fejezet 1') ponljában neghatározott önkomlán)zatok
i(épviselő{estii1etei célu1 íizik ki pályázat út'ján e]érbető pénziigyi támogatások elrryerését' E
tá]]ogatások elsősorban aZ Európaí Lrnió I(ohéziós Alapjából, a Kcjmyezet és Energia
Program (KEoP) keIctében 2007-2013. kőzött ldíIt pá]yázatokon eJrryer1 vissza nerrr téritendő
tamogatasból származhatnak és várhatóak. A társulas és aZ egyes tagok l(ri]öü is mindent
e]kövctnek annak érdekéberr, bogy az öffészÍe további huai {brrásír, ússza nenr tédtendő
támogatást. esetleg kamatmentes hiíe1t nyedenek el'

ll]'4' A tarsult öúkofflfu]yzatok fe1adata u' önefő biztosítása ]nellett e források rllegszerzése. az
ehhez szükséges palyázatok kido1gozasával, be1rÉjtíisával, véglehajtásá\'a] összefiggő
fe]adatok köZös megoldása a tarsrrlási cél szerinü ivór'íznrirrőség javító tomyezetveoeLli
bcruházás elvégzése' meiyhez a Tarsu1ás az c fe1adat el1átásfua Íbnással nem rendelkező
kiste1epü1ések részére 1ehetőségeihez nrá1en tánogatást biztosít'

iII.5. A megl'a1ósuló kömyezetvéde1mi berulrázás eredménye összességében:
az Európai Unió 98i83 as szárníl EK iranye1vben fos]altaknak megfelelő rninőségű
ege.,/.es.qebb ir ór'z o zto.''asa a l a .t'la. haia".öl ebe aitozo l.]ko.sag.' rl ar..,;
az e]őkészítő szakasz}an fe]néfi al]apotru] len} eBcsenjobb á]la|otú jr ovízháiózat.

11I'6' A Társulási Megállapodást aláíló Tagok valarnennyien részt vettek a Dé]-a]földi
lvóvízminőség javító Konzolcíum keretében a 2005-2009 ben, regioná1is szinten za.jló
plojekt előkészítő szakasz ntunJ<ájában, a megfelelő do]r:rurrentáció létrejöttéhez a telwez8k,
tanulnánykészítők rcndelkezésér.e bocsátottá( a b tokukban iévő adatokat' ismeteteket'
Eg}4ittmiíködtck a tedleti és e]]átási igénÉln]ér.ési feltáráSban' majd a ter\'ezésben'

III'7' A Tfusulás a regiorrális Összhang' a követe1mények és elképzelések negvalóSítása
éIdekébet, il1etve a Dél_Alfö]di lvóvíz.nirrőség-javító Konzolcium Lözös tulajdo;ába kenilt
vagyon (elsődlegesen tervdokumentációk, tanu]rnanyok stb') közös hasznosítása ér<1ekéber'r a
továbbiakban is foly.rnatosan együttműködik a Dél_Alft'ldi lvóvíZminőség-ja\'ító Program
e]őkészítésében Észt\'evő Gesztonal a Déi-Alfö]di Regioná1is Fej1esáési Tanáccsal
(DARFT) -, illetve, a Murrkaszen'ezeteként eljáró DARFÜ Dél-Alföldi Regiorrá1is Fejlesztési
Ügyrrökség Nonprolrt I(ft -vel'

u.8 A Dél'Alfökii lvóvízmirrőség-javító Konzorcium áItal a PlograÍn előkéSzítési szakaszában
elkészíttetett, közös tulajdonú és használaú dokumentumai. egyéb Szc1lemi temókei
használati jogalak biztosítása, i]letve, a tor'ábbi ősszel]angolt negva1ósítás' a Dél-al]ijldi
I\'óűZnírőség-javító Programban Észt\'evő talsulások, illetle, azok tag önkonnan}zalai
érdekében közös fellépés különösen további, az önclő mértékét csökkentő fonáso]( közös
negszeüése cé1'jából ós érdekében a TáIsulás tagja kíván lemi a Dé1_Aiföldi Ivóvízninőség-
javító Önkomanyzati Tfusulások együttnríköclésinek'

t
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1i]'9' A Dél-alftjldi lvóvíznrinőség_javító Pfogram keletében kiépü1t egyiittesen hatékonyabb _
érdekképviselet lrjztosítása érdekében szÍikség esetén együth'űködik a Társulás a szomszédos.
vagy beruházási' miíködtetési stb' sze porltból édntett' társulásokkal. s a többi. a Dé]_allö]dj
Regioban l. Ire'öll l ,rrsu]ás.al. az elokészités\er. ' egre]rajrá.bln. rrl ködlele.be.l res,/I' e' o
szakmai szeryekl<el, szeruezetekkel.

IIl'10' A Társulás a mega1akülását kövelóen az egészséges embei fogYasztásla aIkalnras ivór,íz
biztosítását szolgáló benthazasokhoz forástetemtésle, a berulrázásók kivitelezésére. majd a
]éfuejöYő rendszer mú](ödtetéSe érdekében hozza létfe szcraeit és szer'vezeteit'

III'i1' E szerződés aláírásával a Tarsulás a Dé1_a]fö1di lvóvízminősóg-javitó Program
rnegva1ósításábirn résztvevó önálló költség\''etési sze.r'ként az alábbiai(ban meghatározott
feladatokat r'állalj a:

11I'12'1' Szewezeti, gMdasági_ jogi tefiileten:

a Mun]<aszerveZet 1étlehoZása;
1akosságbarát tájékoztatók' fórumok szervezése' a tölrbilányi jnfomációárarrrlás
megfelelő, elér'hetó biztosítáSa, dokumentálása;

c) egyes civil szen/ezetek' ]akossági szerveződések bevonása a konrmunjkációs
tevókenységbe' a he]yi feladatok végrehajtásába a Plogr:?un lakosság álta]i ónkéntes,
jogkövctő elÍbgadtatásának elősegítése céljábó1;
a lendszer megvalósításához sztikséges saját fonásoL (önkományzati és kü1ső
párzeszköz' nlint hite1. egyéb tőkebevonás stb') biztosítása.
a tfusulási célok és feladatok mentén a helyi jogalkotáS ós döntéshozatal lerl,'szení. de
egyber1 ruga1nas végrel]aj tása,
a hazai és EU s központi foüásokla kiíÍt pályázatokon való lészvÓtell
qrítési, kivitelezési, megvalósítási, üZenreltetési fe]adaloL fo]yarnataiban való
r'és7vétel:

a köZbeszezési pályázatok ]<iírása' a pályázati elja1ások ]efolytatása;
a projekt megva-lósítását szolgáló ingat1allok biztositasr. tiszta jogl helyzetrik
n1egtcrenléSe;

i) a minőségbiztosítás kö\'etelményeinek én'én}ae juttatása;
k) minél Szólesebb köní közmegelégedésse1 elfogadott költségfelosztás a tcleplilések

koTnm

1) a ptojekt megva1ósításához szüksóges adók, díjak, i1letékek' egyéb tfusülási közös
költségek megclcjlegezése. vagy r'ise1ése (ha aZ nem támogatható pályázati lorrásból
vagy kötelező a megelő1egezése);

m) a múködtetés szervezeti és gazdasági feltételrelldszelónek fo1Yamatos biztosítása.
'. ru]r1fl;'.r;

n) monitodng tevékenység a proj ekt negvalósítása során;
o) az aktiválásban lolyamatos együttműködés'

III'] 2'2' Műszaki telii]eten:

b)

a) a Társulás téIségóben aZ ivóvíz szo1gá1tatás helyzetá1ek. műszaki állapotának' a
lakossági sziikségletnek. ezek változásánal' alakulásanak módszeles figyelemnel
kíséIése. nyí1vántafi ása;
a projekt megvalósításához rendelkezésr.e á11ó dokumentációk, tanu1nianyok
ki\'itelezésre tötténő nlcgismerése és mcgismetetésc aZ éIdekeltekkel. be1eértve u e1vi

a)
b)

d)

"-)

1)

c)

h)
i)

t0
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környezetvédelemi engedé1yezési tervek, e1vi l'ízjogi elrgedéiyezési telvek, építésí
engedél]€Zési tervek, meg\'alósithatósági tanulmányok, költségtervek' e]emzések.
kömyezeti hatások ne1n mÍíszaki - összefogla1ója' va]amint egyéb dokumentációk,
amelyek sziikségesek a benyújtandó pál]'ázatokhoz szaknai háttédanu]mányokként;

c) a helyszínek előkészítése és építkezés;
d) jogilag tiszta együttműködés a kivitelezőkkel;
e) szakéftői' építési' közbeszerzési stb' szerződések megkötéso;
f) lnűszald munkálatok, átadás_át\''ételek fe]ügye1ete;
g) a plojekttel összeffiggő egyéb felmórósek, nűszaki nego1dások, szeneZéSi

le1adatokban va]ó lészvétel;
h) a projel1 megvalósulása lrtán a projekt á1tal kjalakított lendszel érdekeltekkei töIténő

átadás'átvótele, iizemeltetésének biZtosítása.

Ill'13' sikeles pá1yázati r-észvétel esetén a Tagok kötelezettséget vá11a]nak a pályázatbal, majcl
t&sülási negá11apodásban rögzítettek megvalósításár.a a Tanogatási megallapodásba11
logta t elorri.okrak --1cgle'e|óer'

]II'14. A Tagok kötelezettséget vá1]a1nak a Program megv_alósítáSához szükséges pénztigyi
alapoL:nak
szeiint:

a közós célt

a biztosítására a Tfusu1ási Megállapodásban és a hozott döntésckben foglaltek

szo19áló
a csak egy vagy
lolTásbiztosításával'

létesítmények esetében a Tagok a táv1ati vízfelhasználás arányában,
több Tag érdckében létesiilő míÍvek esetén .lz élintett Tagok

:i
!
i:
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i

i
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III'15. A Tagok tudonrásrrl veszik, hogy a megvalósításhoz sziikséges párzügyi alapok
biztosításának köte1ezettsége a pályázat(ok)hoz szükséges önerőn lel m;gába fogla1ja az
esetleges beruháZási kö1tségnóvekedést. az árfolyankii]önbségbőI adódó kö]tségeket' to;ábbá
a pályázati lonásból nem ÍnanszíIozható egyéb költségeket, ráfordításokat. A Tagok e
táIsulási megállapodás a]áírásáva] kötelezettséget vá11a]iak a feladatok végrehajtásával és a
Tarsulás rniikódésével kapcsolatban felmenilő költségek kdltségvetési úiztosítására,
po1'ltosan, határidőben történő negfizetésére' mel}'nek lészletes szabáiyaÍ és mértékét a VI'
F ejezet taftalmazza.

III.16' A Tagok kije1entík, hogy mindeilt megtesznek a Társu]ás feMtaltása, a projekt leljes
megvalósulása' majd a lendszer üzeme1tetésc éldekéb9n, ezéIt kölcsönöSer1 eg},rittnűködnek
eg}mással, a Társu1ási Megállapodásban Íögzított elvekot bet.Lrtiák. belső működésiik soÍán
minden tekintetben gyols, aktív te\eken}séggelbiZtositják r megva]osrtxst, illetve azt, hogy
a későbbiekben a többi tag számára indokolatlanul lle akadályozzák a rendszer mííködését.

III'17' A Tagok _ tekintettel a regioná1is együtfuriködés jelentős szerepére a Társrllási
Megállapodásban n]egfo8almazott jogokat és köte1ezettségeket, s a kialakított múködési
t'eie1ősségi Íendszert elfo gadj ák'

I1I.1E' A Tagok kóteiezettséget vállalnak alaa, hogy a pályázást és a projekt kivitelezósét ne11l
akadályozzak, így külöl1ösen nem késlekednek a pá1yáZatok beadá;ával' telepiiléseiken nem
akadályozzák a szakmai, engec1éLyezési mrrnkát, illetve nem folÍatnak olyan tevékenységet,
amely ellentétes az e Tarsu1ási Megá1lapodás céljaival, tartainával'

lll.19. A Tagok tLtdomásrrl vcszik és köte]ezettséget vállalr.uk arra' 1rogy amenryiben a
Társulásnak jogellenes (szándékos vagy goídatlan) magatartásuktal kárt' több1etkö]tséget
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okoznak, e nagatafiásukéIt felelősséggel tartoznak, és ezért a Társulás TársLL]ási Tanácsa
őkot az okozott kár, többletköltség meglédtéséíe kötelezheti'

IIJ'20. A Tagok a pr'ojekt negvalósítása során a hatál;'osjogszabályi rendelkezések szerintjárnak e1,

Lii1önösen tekintettel lesznek a kóZbeszeüési tö ény és végrehajtására kiadott lende]kezések,
valami1lt az árszabályozás, lo\'ábbá a közszo1gá1tatásm vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseire.

lII'2L' A Tagok tudomásü1 veszik és vál]a]ják' hogy l]int Tarsulás, a Kohéziós Alap
KöZreműködő SzeNezete felé aZ Ewópai Uniós tfunogatáSok pénzüg}'i te11'ezésí,

lebonyo1ítási és ellenőrzési rendjélől szóló jogszabá1yok a1apján a KöZleműkődő
Szen'ezettel megkötendő Tanogatási szerződésbcn lefet1etett szempontok szerint lesznek
felelősek (galanciák' biztosítékok, egyéb köte1ezettségek)'

[I'22' A Tagok kijelentik, hogy kizárólag az ákalutrl Je]en Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teL'jesítésé&t felelősek, a TáIsulás báme1y más Tagja által vál1alt
kötelezettség (p1. hozzájáulás biztosítása) átvállalására nem kötelezhetőek. Amenn1'iben a
társu1ás nevében vá11a1t, egycs ncrl ]izető tag kötelezettségét más tag vagy tagok az
ivóvízminőség-javító intézkedések véglehajtása érdekében te1jesítik, jogosuitiLk az adós
kü1ön hozzájárulása nélkül, a társrúási megállapodás létIejöttével éNénybe 1épő társuiási
megál1apodás szerinti biztosíté1cokka1 és szankciókka1 é1ni'

III'23' A tfusuláS nem lrozhat jogszabá11ya1, vagy - a tánogató előzetes írásbeli lrozzájáru1ása
esetét kivéve _ a társulás alta1 negkötőtt támogatási szerződéssei el1entótes ir]tézkedést'

Iv. A társulási megállapodás típusa' működési elvei

Iv'1' A. Társulás _ az Európai Unió á1tal biztosított fejlesztési fonásokból és a központi
kö1tségvetésbő1 támogatott' jövede1enten'!]elő kömyezet\'édelmi plojektek támogatási
címzet$e (kedr'ezményezettje) lehet, a i'ízgazdálkodási közleladatok e]]átásáéIt fl.lelős
őná11ó jogi személy, ame1ylek tagjai a társu1t helyi önkományzatok.

IV'2' A kedveznényezett fogalma alaLt Mokat a helyi önkományzatokat értjiik, akik a projeltben:
o mint az adott köZfeiadat e]1átásáélr törvényi e1őirasok alapján felelős szewezetek

vesznek r'észt, és így
o az EU és a köZponti kö]tségvetés általnyújtott támogatás j ogosultj ai, valamint
o a projekt során negvalósuló eszköZrendszcr fu1ajdonosai lesznek a Társu]ásban

va1ó részr'ételerr keresztül
azzal a feltétellel, hogy, mint a hatá]yos hazai jogszabályok alapján jog1

szemé1yként létlehozható, helyi őnkormányzati társulások, főszabálytérrt a projel<t
lebonyolílását végzik, és e szerepkörben látják e1 a projektgazdai fe1adatokat is;
Mt figye]enbe r'éve, lrogy a projekt je1legéné1 fogva, a helyi önkomanyzatok
társulásajnak miikődési időtaltama legalább a plojekt beruházási sza]Qszának
lezárásaig, i11' a tánogatási szerződésben fog]alt miiködtctésIe eiőíft időtartamig
tar1 a Tarsulási negá11apodásbarr vá]].rlt kötelezettség szefint lészt vesznok.

I.
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)

12



/

i
!

t

&J

I

i.
il

i

13

\r. A Társulás szervezeti és mííködési szabályai

v.l' A ]egfőbb döntéshoZó szerv a társult tagok ö sszességét j elentő Társu]ási Talács.

V'2. A Talsulási Tanácsba a tagokat a tag önkomanyzat delegálja'

A Tagok szavazati arályait ílgy kell meghatározni' hogy ninden tag rendelkezík 1 szavazattal és
minden szavazathoz a tervezett vízigénnycl alályos szavMat jár. A szar'azat csak egész szám
lelret_ a számításná1 az arán}'okat 2 tizedesjegy po1rtosságig ke11 kiszanítani, és a kelokítést a
kerekítés szabályai szerint kell elvégezni' A Tagok az alábbi szavazati alá yokat fbgadják el|

Sor-
s7ám

A tirg önkormányzat
ueve

2013-ban
becsiilt
vízigény

em3

arany-
szam

számítási mód

1 Békés '7',7 5,18 9.45 1+9 t0
2. Békéscsaba 33,56 1+34 35

BélmegYer 41, i4 0,5 1+1 2
4. Bucsa 66,06 0.8 i l+1 2
5. Csabaszabadi r0,41 0,13 1+0
6. Csanádapáca 107,63 1,31 1+1 2,

7. csárdaszállás 19,06 0,23 1+0
B, csorvás 190.94 2,33 I+2
I Déraránrc 3,E,i 1+1 5
10 Doboz 166,87 2,01 1+2
11. Ecsegfalva 45,60 0.56 l+l 2
12. Füzesgyarmat l+3
13. Gerendás 36,29 0.14 1+0
14. Geszt 0,31 l+0
15. G} omaendÍód 513,58 6,26 1+6

,7

16 Cyula-Városel'dó 1,E4 0.1 l+0 1

17 Kamüt 12,r0 0.51 l+l 2
18 Kertószsziget 17,81 02) l+0 1
'1 9. Kétegyháza 134,59 1,64 1+2 3

24. KétsopronY 41,81 0,51 1+1 2.

21 KörösIadánv 1+4 5
22 Köröstar'csa q5,43 1,1 l 1+1 2
23. Kö rösújfa1u 17,5.t 0,21 1+0 I
24 KötegyáIr o,o5 1+1 I

Lőkösháza '70,24 0,36 1+1 2
26. NIedgyesbodzás 39,64 0,48 l+0 I
27 {éhkerék i02,46 t,25 1+1 2
28. NÍezőüerénv 3 91.83 4,78 1+5 6
29. Mezőgván 0,52 l+1 2
30. MüÍolry 4E,82 0.6 l+l 2

l3
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Sor-
szám

A tag ölkormányzat
neYe

2013-ban
becsült

vízigény
aranv-
szam

számítási mód sz vazat

31 okány 84.61 1,03 I +1 2
32 Pusztaottlaká 13-',|',l 0.1,'7 1+0 1

Sarkad 412,55 5,03 l+5 6
34 Sarkadkereszhir 53,96 0,óÓ 1+i 2
35. szabadldg)'ós 106,80 1.3 1-f1 2
36. Szegbalom 3'15,99 .1,5 8 1+5 6

Tarhos 38,07 0,46 1+0 1

3B Telekgerendás 54,91 0.6'7 1+1 2
39 Úiirez L9.64 0.24 1+0 1

40. Ujszalonta 3,4',7 0.04 1+0 l
41. Vésztő 246-95 1.01 1+3 4
42 zsadány 58,65 0,72 1+1 2

Oss""a"n 8 201,i4 100 142

v.3.,{ Tagot a Társulási ülésen a polgámester vagy anazik meghataln]azottja' l,agy a Tag
képviselőtestülete á1tal - hatfuozatta] igazoltan _ kije]ölt személy képviselheti.

V''+. A Tag egy képviselőt jelöllret ki, akjnek szayazata az V'2' pont szelinti szavazati alánvuk
szerlnt kenil ligyelembe vétehe a hatá1ozathozatallál.

V.5. A TáTsulási Tanács az általa elfogadott Társulási Megállapodás, va]amint az egyéb
szabályzatok és társulási hatfuozatok szerint műtödik. a hatá1yos jogszabá1yok alapján'

V'6. A Társulási Talácsban eg;.ik talsulási tag sem lendelkezhet a szavazatok. több mint a
lelével.

v'7' A taculás fő nrúködési szabályai:

. A Tálsu]ási Tanács döntését iilésén, hatáíozattall:ozza'

. A jogi szcnélyiséggel rendelkező talsulás saját vagyonnal rendelkezhet,
mel1nek szaporu1ata a tfusulást illeti rneg.

. A társulás költségvetési felügyeletének rendjét a társu1ási megál1apodás
rögZítí'
A tfusulás, mint jogi személyiséggel rerrdelkező, he1yi önkonnányzati
költségvetési szelv, a jogszabá1yi keretek között öná1lóan vá[;hat
köte1ezettségeket és szerezhet jogosultságokat;
A Tfusu1ás az Európai Unió és a Magyar Kormáüy támogatása iránti.
ivóvízminőség_javító fejlesztési célú pá1yázat benyújtásfua.jogosult'

o A Társu1ás önkomá1yzati köZfe]adat e]látásáIa' és a kapcso1ódó
önkományzati \'agyon kezelésére jogosult'

azt figye1embe véve' hogy;

14
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A heiyi önkormán}zatoktól elkiilönült, öná1ló költsé8veléssel és
bankszámláva] Iende]kezik, így kőltségvetése' pérrzgazdá1kodása a lrelyi
ö]']liornán},/dlollol fu ggeIler:
vál1aIkozásokban való részvételére, működésér.e' a vaeYon |eletti
tulajdorro>: is lenoe]de7ési Jogo.ull.;ga ra. d lrel) i ötu-orrranyzati
költségvetési szerveke vonatkozó szabályok az iranyadók' így a projekt
solán létrejövő r'agyontárgyak hasznosítása és a kapcio1ódó
köZszo1gáltatások e1látása terén csak a társu]ási rnegál1apodásban
meghatározottak sZefinti j ogosu1tságokkal rendeikezik;
a he1yi önlronlányzatokat megillető - így pl. egyes közszolgáltatásokfa,
vagy azok helyi hatósági árának megállapítására vonatkozó vagy más
rcndeletalkotási jogkóte1 nem rende1kezik;

. r't'tás önl<orrnányzatokkal, tfusulásokkal közdsen js megvalósitható
fejlesztéseke. benrházásoka jogi szcmélyiséggel rendelkező, irjabb
öntományzatj tarsulást ne1n hozhat létle;

v.8' A képvise1ő_testii1etek ós a Társu]ás kiilön megál1apodásokat köthetnek u" ivóvíz'rninóség
i''r rró be-ul'á.a'i. nlajd mL<öd,eresi lel,]ddlok bi,losilá'd é|deLeben'

V'9' A Társu1as tagjai a Íizetési kötelezettségek (önrész, tagi hozzájáru1ás stb') nenl te1jesítése
esetére irányadó eljárásként - a Társulási Tanács konl<rét esetben hozott hatfuozatával -
lehetővé teszik aZ azonnali beszedési megbízás - inkasszó alka]nazását a társu1ási
negállapodás szabályai szerint'

\r.10' A társu1ás tagja aZ alta1a választott képviselőt \'isszalÍvhatja, egyidejűleg rendelkeznie kell
az utódlásról.

\.I. TulajdonjogÍ! pénzügyi megállapodás

VI.1' A Társulás vagyona

VI.l'l' A Tálsulasnak ke1etkezhet olyan vagyontárgya' ame1y közös t!úajdonában állhai a
TáIsülásnak és valamely tagjának, vagy esetleg az á11amnak (például kozmií). Az il1'en
vagyontárgyak használatiÍa, illetve vagyongyarapodásllra stb' vonatkozóan a TlÍsulás a
tu1ajdonossal (tu1ajdonosokkal) ktilón negállapodást köthet. El]enkező megállapodás
liányában a Tfusrúás o]yan arányban jogosu1t részesedni a közös vagyonbó1, 

"igy 
irrnak

hasznából, i11et\'e, olyan mér1ékben köteles vjselni amak terheit, költségeit és ezek
.jarulékait, amíiyen mér1ékben a Társu1ás egyes tagjainak kiilön tulajdona, i[e1ve' amilyen
nértékben egyeúént hozzájárultak a köZös vagyon létrejöttéhez, illetve, anilyerr
mértókberr tu1ajdoni hányadla tettek sze/r a keletkezett közös \'agyonban'

VI'1'2' A ktilöntulajdoníl' talsulásba be\'itt vagyon' i1]etve' a ltésőbb keletkczett kli]ön- és
magánlu]ajdonú hanyadok elkiilónítóse, kezdettől pontos dlvantartása érdekében a
társulásba bevitt vagyontömeg tulajdoni, hasalálati viszonvait. lelrnálló vagyoni á1ékií
jogokat (szolgalom, .jelzálogjog stb') a jogosultaknlrk, kötelezetteknek közö]ni kell. s
nyilvánta ásba keil verui. A vagyon- vagy vagyod érlékűjog, kötc1ezettség, tehel éfiékét

anennyiben a tarslút fe]ek azt minőSített szavazattőbbsóggel elíogadjak-, a nyi1vántatási
értéken ke11 számításba vcnrri, ennek lriátryáb,ur adó és é ékbizonyít\'ány kiaclásá\,a1' vagy
köZösen megÍende]t á1ékbecs1éssel (lehetőleg igazságügyi szakénő áttal kÓszítve) kei1
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megá1iapítani. Ha a kü1ön köIlséget igárylő éItékbecslés kisebbségben naradt tagok
kí\'ánságára történik. ók kötelesek lélekszámr& vagy vagyoni hanyaduk (vagyoni
hozzájárulásutr') arfur-vában mcge1őlegezr' a költségeket' Ha ir'tdoko]atlannak 1ninősiil az
így felmertiló költség, a kjsebbségben szavazók terhe malad'

VI'1'3' A vagyomal va1ó rendelkezési jogot a Társulási Tarrács -vagy ilyen irá[yú Társulási
Tanácsi hatalozat a1apjan átrlrháZott hatásköIben _ a Tarsulás Elnőksége gyakoro1ja a
Tarsulási Megál1apodásban iö gzítettek szerint'

Vl'1.4. A tag által (eset1eg hamadik szeméiy álta1) a lársulás lrasz!á1atába adott \ ag)onÍa nez\ e
kiilön megállapodás a1ap.ján haszrrálati díjat ke1l fizefui, vagy egyéb elszámo]ást ke1l
készíteni'

VI.1'5' A lrasználati díjfizetési és rnindentor.i elszámo]ási kötelezettség aLko1 is fefurmarad, l]a a
tag bám1ely nódorr kilép' s a tiÍsulás a benr]maradó vagyonát nem tudja' vagy csak a
tarsrrlás' \'agy a n]úködtetett vagyo]rnal biztosított szolgáltatás, egyéb niiködés
e]]ehetetlenülésével vagy ar]ínytalan költségével tudná pótolr1í'

\aI'2. A Tál'sulás vagyonának köre:
. az alapítói vagyon,
. a tagok vagyona. amely lehet:

- bev'tt' saiá fuJajdoru
bevjtt vegyes tu]ajdo11Ít,

- vagy a Társulás felrná]Iása alatt keletkezett.
lchet:

' Észben vagy egészében lársu1ási tu1ajdorú.
- egyéb vegyes tulajdonú

. támogatások

. az éves társulási hozzájárulás befiZetései

. a tagok tanogatáshoz befizetett öfuésze'

. ecyéb táI3yi vagyon r'agy vagyoni éItékii jog (p1. a Dél-Alföldi ]vóvíaninőség-
javító Konzorcium vagyonából a táIsülást vagy a tagokat negillető tulajdorri hányad
vagy \'agyoni érléhí jog)

r egyéb r'agyon vagy bevétel (p1. kamat)

Vl'2' 1 ' A ploj ekt legjelentősebb mérté](li kti1ső pénzfonását kópezi:_ a támogatási konstrukció keletében igénye]t támogatás, amely megegyezik az
Európai Unió SA'{{A forrásával' valarrrint

- a nemzeti hozzájárulás'

vI.2'2. Az alapítói vagyon:
V].2'2'1' A Tfusulás irrduló 10'000'-Ft-os r'agyorrát a tagok adjak össze, mel}üez kiegészítésiil a

|it; {olai ]vóvíz-minőségja\'ító Korrzorcium biztosít 1'000'o00-_F!ot. i1]ető]eg a
későbbiek során a Tagok által flzetendő pénzbeli (vag1'oni) hozzájárulás, továbbá az
egyéb bevételek képezilr'
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Vl'2'2'2. A nriíködési hozzájárulás a Tarsulás részére a Társulási Tanács döntése szerint flzeter1dő
a Tagok á1ta1 a müntaszelvezet fenntartása cé1jából' mindaddig, alníg ennek
]inanszíIozásához á Társülás fonásokhoz nem jut'

VI'2'2.3' A Tagok a Tfusulás nűködésének finanszíIozását a tcF/ezett vízfelhasalálás arályábrLn
(V.2') viselik' A Tfusulás alapításának évében ez 2 Ft/m3/év' majd aZ ezt követő években
],5 Ftil!3/óv. E ná1éktől a TáNulási Tanács minősített tóbbsógi szavazattal hozoit
határczatával eltéIhet'

VI'2'2.'+. A Tagok vá1la1jak, hogy a Tarsulás miíködési kö1tségeihez sziikséges évi hozzájánúás
összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

VI-2'2'5' A Tagok a működési hozzáját].t|ás összegét - az örrkomlárryzati kö1tségvetésük
elfogadását követően legkésőbb minden év mrírcius 31. napjáig kötelesek a Társu1ás
szál1á,jára bellrzetii. Az első évi miiködési kö1tségét az a1akuló iilést követően 30 napon
belii1minden tag önkomlányzat köteles a Társrrlás részére 1llegÍizetni'

vI.2.3. Egyéb öÍkormátryzati hozzájárulás (önerő)

vt'2'3' 1. A Tarsulas további bevéte1ét képezi a Tagok által az alapítói és műLödési hozzájáru1áson
felü1 a pIojekt biztosításához szükséges önerő megfiZetóse, mely saját költségvetésból
i11.egyéb ezt kiváltó támogatásból biztosítható a tag Észéről.

vI.2.3.2' A Tagok aZ egyéb önkormá]yzati hozzájá'lllás összegét kötelesek azon időpontig
biztosítani, me]y időpontig a páIyázati feltételek vag-v a támogatási szcrződésben
rögzített előíIások rneghatározzák. Sziikség szelint az ör]erő biztosításánalr hataridejérő1'
üte]]lezéséIő1 a Társulási Tanács külörr hatarozatot hozhat.

Yl.2.4. Belföldi és nemzetközi támogatások

A Társulás be\'éteiét képezik a Társulásnak átengedett eset1eges nonnatív, rendkír'üli stb.
á11ami tárnogatások. valamint a TáÍsulás által pályáZot1 nemzetközi, illetve hazai
tanogatások' mely támogatási összeget a Tagok megfllapodása ós a r'onatkozó c]őírások
a]apjál csak a Társulás cé1jainak megvalósítására szabad felhaszná1ni'

vI.2.5. Egyéb bevételek

A TaNulás további bevételét képezik
- a Társulás cóljailak eléIése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből száru'razó bevételek.

a Társulás vagyonának hasznosításából sziímlazó hozadék (bérleti díj, kamat stb')'
- tennészetes és jogi személyek belizetései. feiajánlásaí, hozzájárulásai.

\'I.3. A Társulás gazdálkodása

VI'3' 1' A Tfusulás a hatályos jogszabalyok' különösen a költségvetési szervekre vonatkozó
2008' évi CV. töIvény, az á11anúáztar1ásra vonatkozó külön szabál-vok
Iendelkezésci szerint gazdálkodik'

VI'3.2. A Tarsu]ás a bevételejt és kiadásait aZ eIre e]kiilör]ített számlá! köteles
nyilvántal1ani. Az E1nök a Tagok tészéfe a szám1áIól évcnte legalább egyszel. az
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éves köitségvetési beszarloló keletében köteles tájékoztatást adni, egyébként
betekintést biZtosítani.

VI'3.3. A Társulás jogszab.l-lyszeni költségvetési működésérrek el]enővésót a költségvetési
szenek el]enőrzésére jogosült szeffek és a Támogató(k) mel1ett a tfusu]t telepiilési
önkomán}zatok végzik. Ennek keretében vagy ezen túlmenően a Társulás, vagy
Elnöksége szaküai e11enőEés céljfua a Társulás saját el1enőrző szervét, vdtsy ene
szal(osodott ellenőrt i5 igénybe vehet'

v].3.4' A Társulás az Áht' és Ánit' Alapján gazdálkodik. Kóltség\'etését és arriak
végrehajtását a Társulási Tanács hatfuozatban ál1apítja meg'

vII. A tát'sulás tagiának jogai és kötelességei

vII.1. A Társulás tagiának jogai

vII' 1'1' A Társulás tagja képvise1ője útjan:

a-) részt vehet a Tarsulás szerr'.eínek ü1ésén, rcndezvényein, kö7Íelniíködhet
tevékenységében' cél.jainak, feladatainak meghatározásában' a Szervezeti és
Múködési szabályzat megalkotásában. a Társulás szeÍvezetének kíalakításában'

b') választhat és valasztható a Tfusu]ás szeffeíbe' tisztségci.e.
c') teljes joggal képr'ise]i az clrrkormáryzata étdekeit'
cl') igénye1heti a Társulás éIdekképviseletét, órdekérvéuyesítési ter'ékenységét'
e') igénye1heti és igónybe veheti a Tá1sulásba tömörült Tagok szakéIte]rnét,

tapasztalatait és iníomációit.
l) igénve1heti a Társulás szolgáltatáSait' amely szolgáltatásokra megállapodást kötött'
g.) igén},be veheti a Tfusulás és a Tagok által megal1apított és biztosítotl

kedvezménycket '

h') javaslatot tehet a Talsulást édntő b]fumely kérdésben.

i.) kérc1éseket, javaslatokat, indítr'ányokat tehet a Tfusü1ás tisztségvise]őihez és
szeweihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bárme1y 1evékenységérői, amel1.re
a címzettek 30 napon belül kötelesek valaszt adni, beíe1dnthet a Tár.sulás íataiba'

j') lészesü1het a hazai és nemzetköZi kapcsolatokbó1 sZ& azó előnYökből'

vll.2. Á Társulás tagiaiuak köt€lességei

Vll.2'1' A Társu1ás tagja kötelcs:

a.) a Társu1ási Megállapodást, a Ti-sulás szen'ezeti és Működési szabá1yzatát' egyéb
., abal) /a'ir il e.hdralo/drJiL beirn,f i.

b.) rendszcresen részt ve i a tagságával míiködő társuiási szen'ek üJésén. mrurkájában,
elősegit\'e a tfusu]ási cé1ok és feladatok közös megva1ósulását.

c.) a vá]la1t feladatokat nandéktalanu1 telj esíteni'
d') a Tár'sulási Tanács és aZ E]nökség határozatait véglehajtani.

1E
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a Talsulás feladatkölébe tartozó és a településen ke1etkező ügye]drez a szükseges
adatokat és infomációkat tor'ábbítani a Ta-su]áshoz'
Az előíIt és vállalt befizetéseket te1jesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerinti
gyalapítani.

\IIII. A társulás szervei

\TII.1. A Tát'sulás szerY€i

v '1.1. A Társulási Tanács' a Társulás E1rröksége, a TáIsr ás Elnökc. a Társulás
Elíökhelyettesei, a Tarsu1ás Bizottságai' valanrint a Tfusulás MÜrkaszervezete'

V1 .1'2' A Táísu1ási Tanács és a Tarsulás testületként eljáró egyéb szelvei a l]atározatait n}jlt
szavazássalJ egyszení szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kéIdéseket, ame1yekben
jogszabály vagy a Társulási Nlegá1lapodás minősített szavazati aránÍ íf elő.

VIII.L'3 A Társulásí Tanács és a Társu]ás testületkén1 e1jár.ó egyéb szelvei jogosu]tak írásbe]j
hatálozathozata]r-a, ame1}'neL a részletes szabál1'ait szükség esetén a Társulási
Megállapodás nellett a rr]aguk által e1fogadott szervezeti és MÍÍködési szabályzatukban.
vagy aZ egyes testiiletek ügyendiében rögzítik' A szabályzatok nen1 lchetnek
ellentétcsek a hatályos jogszabal}.ot*al. .L Tarsul.Lsi Mcgallapódassal és a Társu]ási
Tanács határozatáva1'

VIII.2. A Társulási Tanács

VIII'2'l' A Társulás leglőbb döntéshozó szerve a Tagok de1egált ltépviselóibő1 á11ó Támu1ási
Tanács.

VI1I'2'2' A Tárcrrlási Tanács dönt a Társulási MegáJJapodásban meghatározott és a Tagok á1tal
átruházo1t öntonnányzati társu1ásj közös feladat-és hatáskörökbeD.

\aIII.2.3. A Társulási Tanács műki'dése

VTII.2'3'i. A Társulási Tanács ü1éseit szükség szerint, de mininrum évelte két alkalommal tatja'
A TalsrLlási Tanács ü1éseit a Társulás E]nóke, akadiíyoztatása esetón aZ E]iökielyettes
hívja össze 8 nappa1 az iilést ]negelőzően. A Társulási Tanács iilését aZ EL1ök vezeti' Az
alakuló iilést Békéscsaba Megyei Jogu varos képv1selője vezeti' aki e jogát átadhatja
más Tag képvise1őjének'

Abban az esetben, lra a Társulási Tanács ii1ése hatfuozatképtelen, a Tarsulásí Talács
ü1ését 15 napon beliil isnételten össze ke11 hílni' Ennek időpontját az eledeti iilés
meghívójában e]őre közcj]ni lehet' A változat]an napirendekkel összehívoit negiSmételt
Tarsulási Tarrács ü1és a megje1entek szfunára és szavMati aúnyfua tekiütet né1ktil
hatáIozatkép es.

VllI.2'3'2' A Társulási Tanács ülését össze kell hívniI
a) a Társ ási Megállapodásban, il1etve a Társulási Tanács hatáIozatában meehalározott

időpontban;
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b) a tá_sulás bfumely tagjának napírendct tailalmazó- indítványára;'
c) aZ E1nökség vagy az E]nök által meghatalozott időpontban'
d) az ellenőrző szer'vezet által ká1 határidőn beiül, a napirend közlésével,
eI a/:llcIckes Dél a ÍciJcl Reg'orali. Álamigazgarisi Hi\dIllke/denéllye écé_P

VIIi.2'3'3' A Talsülási Tanács hatiírczatait a naptári év elejétő1 kezdődően folyanatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a kó\'etkezők szerint:

. './'. '.' év (' ' ' hónap. ' 'lafl ,'rözÉr-aÉrÉsr 'rÉpsÉé-lT 
' számú határozat

VIII.2'3'4' A Tfusr ási Tanács álta1hozott hatfuozat minden Tagla kötelező'

VIII.2'3.5' SzavMni a Talsr asi Megállapodásban neghatáIozott szabá1yok útjárr ]ehet' azzal,
hog]' helyettcsítéssel megbízható aZ öl (om]ányzati tár-sulás másiL tag te]epülésének képviselője
is.

VIII'2'3.6' A Tarsulási Tanács kizarólagos hatásköIébe tartozik a Talsulási Megállapodás
elfogadásan és 1nódosításán tÍrl:

a) M Elnökség tagjainak kinevezése. a Társulás Elnökárek. Elnőlrhe]yetteseinek, aZ
ci1e1]őrző szervezet, szükség esetén más bizottságok tagjainak meg\'álasztása;

b) a Társulás költségvetésének és a költségvetés véglehajtásaról szóló beszámo]ónak az
e]fogadása;

c) döntés vagyonkezelői il1' üzemeltetői jogviszony létesítéséIő1' módosításáról vagy
n1egszüntetésérő1;

d) intézmény vagy költségvetésí szen' alapítása, vezetőjének kinevezése;
e) gazdasági társaság létrehozása vagy abban való Észvétel;
t) Szükség esetén a Ta1sulás sze11ezeti és N{űködési Szabalyzatának elfogadása;
g) a Tagok álta] fiZetendő hozzájalulások mértókének meghatározása' nódosílása, vagy

minősített szavaz attóbbséggel hozotl határozattal - elengedése;
h) döntés ingatlan, bruttó 500 eFt éltéket megha]adó ingó vagyon vásarlása, eladása' a

tiísu1ási vagyon megtelhelése kéIdésében;

i) döntés bruttó 500 eFt á1éket meghaladó kötelezettségvállalás, vagy a Tarsrrlás niiködési
kölébe nen'r tafiozó ügyek e]dóntése kéIdésébeli; (kivéve a nunkaszervezet
működtetésével kapcsolatos fo1yamatos üg)'ek, nelyben aZ E]nökség határoz)

j) ideiglenes vagy tal1ós feladattal megbízott munkabizottság 1étlehozása' tagjalnak
megválasztása;

v]II.2.3'7. Amennyiben a döntést igénylő kéIdésbe11 nem születik határczat' először a
határcZathozatalt meg lehet isméte1ni. vagy a tárgya1andó ügy ismét napirendre
nízhetó' iiletve a döntési javaslat újratargyalható. Amcnrryiben aZ ismételt tfugyalás
solán senl születik dö[tós' a l]atározatot e1vetettnek kel] te1dnteni'

VTiI.2'3.3' A Tá$u1ási Tanács űléseirő1 az önkonnányzati töÍvény kópviselő{eslii]et1 ü1éseinek
jegyzőkön}.vcir.e vonatkozó szabá1yok szerinti jegyzőkön)v_et ke11 készíteni. A
jegyzőkön}"/et a Tátsulás E1nöke és a Társrrlási Tarrács álta1 hite]esítésre váiasztott Tag
ída a1á' A jegyzőköuF'et, az ii1ést követő 15 napon be1ül meg kell kii1cleni az illetékes
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Dél_alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak. A jeg}zőkönyvle vonatkozó
további szabályokat a TársUlás szeNezeti és Működési szabálpata tafla]nazhat'

V1]]'2'3.9. A Tarsu1ási Tanács ülései n}i]vánosak'

VIIl.2-3.10. A Társuiási Tanács egyszení szavuattöbbséggel, vag-rl az Elnclkség határozata alapján
írásbeli szavazást rendelhet el'

VIII'2'3' 1 1. Az írásbeli szavazás Ieudje:
AZ iilésen kí\'iil javasolt hatáIozat tervezetét íásban ke11 a tagokkal köZölni, akik a
kézlrezvételtől számított 3 nrrnkanapon beiiil kőtelesek jrásos szavMatukat leadni. A
hatalozat ter/ezel és a döntés írásbeii köz1ése postaj úton, Í'axon, elekhonikus aláírássa]
e]látott küldemé yben töfténhet. A döntést a Tarsulás E1nökéhez kel1 megkiildeni. A
határozatot a 4' nunkanapon kell neghozottnak tekinten1 abban az esetben. ha a
l'iatalozatképessé91ek és a haláIozathozatalnak megfelelő számíl szavazat összegÉlt'
EltéIő tafialomrnal beéIkezett ilatok kőZíil azt ke11 én'ényesnek tekinteni, amclyet a
Tag kü]ön megelősít'

VIII'2'3.12' A Tfusulási Tanácsi rrreghívó. a tagoknak kiilderrdó írásbeli anyagok, köZlemények e_
mailben' faxon, postán és kézbesílésselis kikiildhetők' kivéve. ha ettől eltélő hatáIozat
szerint .rzt csak ajánlott, téflivevényes postai küldemén1'ként lehet rnegkiildeni'

VIII.3. A Társulás Ettröksége

VIII'3'1' A Tarsulás muntáját a Tarsulási Tanács kjzárolagos hatáskörébe nem taftozó ügyekben
az 5 tagú Elnökség (továbbiakban: Elnökség), ilányítja'

VIII.3.1'1' A TáIsulási Tanács az Elnökséget nyílt szavMássa1, a Társulás a]aku1ó. naJd későbbi
tisztíljitó ülésén, a képviselcik je1ölése alapjan, minősített szótöbbségge1, l]atárczatlan
időre vá1asztj a meg'

VIII'3.1.2. Az Elnökség tagiai az Elnök! az Elnökhelyettesek

\rIlI'3'1'3' Az Elrrök' az E1nökhe1yettesek és az E]nökségi tagok a Társu1ási Temács minősített
tőbbSógge1 hozott határozatával visszahívhatók'

VIl]'3'1.4' Az Elnökség Tfusulási NÍegál1apodásban nom szalrályozott lBtáskörét és faladatait.
ra'an inr rüködé't s/dbjl)d'I 2 Szeneze'i és Vüköáesi 5,Jhál},,dl e. a Tá_sLrl'-l:i
Tanács határozatai részletesen szabáiyozhatj ák '

VIII.3.2. A Társulás Elnökségónek működóse

VIII'3'2.1. AZ Elnökség üléseit évente sziikség szerint, de minimrrni 6 a]kalommal tartja'

\rIIT'3'2-2. Az Elnökség iilóseit a Társulás Elnöke, akadá1yoztatáSa esetén a Talsu1ási
Megá]1apodásban vagy a Szeryezetí és Miíködési szabályzatban, ezek hiárryában aZ
Elnök által meglratározott Elnökhe]yettes l]ívja össze. Ha az Elnökség ülósét nem
hívják össze, azt az Ellenőrző Bizottság elnökejogosu]t öSszehj\'ni.
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VIII'3.2.3' Az Elnökség ü]ését össze kel1 hí\'11iI

a) a Társulási szcrződésben, illetve az Elnökség mulkatei-vében mcghatározott
jdőpontban;

b) a Tarsulási Tarrácsi határozatban foglalt felhívásra;'
c) az E1nök' vagy az Elnökség bámely tagja á1taj írásban ká1időpontban' a napilend

megjelöléséve1,

d) az Ellenórző Bizottság álta] kéft hatá-idón belül, a napircnd közlésével'
e' az l'etéLe' Dél-allöloi Regior''i'Á arlrigazgatás niraral 'ezJerrér)e'esere'
q az Ehökség ü1ését 8 nappal előtte kikű1dött meghívóval' a napirend közlésével kel1

összehívni'
g) Az Elnöksóg rendkíviili iilósét akár azofulali hatállyal össze lehet hívDj, a napilend

közlésével

h) Az E]nökség írásbarr is hozhat hatiÍozatot a Társulási Tanács íIásbeli
határozathozatala, illetve' a SzeNezeti-Működési Szabál}zatában foglalt szabályok
szednt.

V]II'3.2'4' Az Elnökség üléseit a Társltlás E1nöke' távolléte és akadályoztatása esetén az ülés
összehívás á{a j o gosult E]nökhel}.ettes vezeti le'

vIlI.3'2.5. Az Elnökség ülése lratalozatképes, ha az Ehökség tagjainak többsége az iilésen je1en
\ran',{ nem szabályszefiíen öSszehívott ülés is határozatképes, ha azon r'alanerrnyi
elnókségi tag jelen valr és amak megtartása ellen egyik tag sem enle] kifogáSt'

VlIl'3'2.6' Az Elnökség üléseiről aZ ól]konnányzati tön'óny képviselő_testületi iiléseinek
jegyzőkön]'veile vonatkozó szabályok szeIinti jegyzőkönF'et ke]] készíteni. A
jegyzőkön)Yet a Társulás Elrröke és az E]nőkség által hitelesítésre választott elnöksóei
tag íja alá. A jegyzókönyvel. az ülést követő 15 napon belül lneg kell küldeni az
iuetékos Déi-alfö1di Regioná1rs ALlarnigazgarási Hivatalnak. A jegyzőkörr1r're
készítésáe további rész]etes szabá]yokat írhat e1ő a Társulás Szervezeti és Működési
s Zab ályzata.

VIII'3'2'7' Az Einökség dönthel úgy, hogy ülését nyilvárrosan tal1ja.

VIII'3'2'8. Az Eirrökség döntései hataÍozatok. A hatfuozat elfogadásához a jeleniévó e]nökségi
tagok többségének igen szavazata szükséges'

VTII'3'2.9' Az Elnökségben az elnökségi tagoknak egy és egyen]ő szavazata van'
szavMategyenlőség esetén ha aZ újlaszavazás is döntetlen elvetettnek kell tekinteni
a hatfuozatot.

VIIl'3'2.10' Az E1ttökség feladat- és lratáskórébe tartozlk:

a) kizárólagos hatásköIébe ta ozik Moknak a kérdéseknek az eldöntóse, an]elyeket a
Társulásí Szerződés, jogszabáiy, vagy belső szabá1yzat, vagy a Társulási Tanács i.le
utal;

b) a TársLl]ási Tanácsiilések köZötti időszakban eljarás a Társu1ás iigycibe!' kivéve
Mokban a kérdósekben' amelyekben a Társulási Tanács kizárólagos hatásköÍrel
dőnt:

c) a Társulási Tanács általhozott döntések előkészítése, végehajtása:
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d) a Társrrlási Tanács lendes iilésének előkészítése és összehívása:
e) a Tárcülási Tanács rendkívű1i ü1ésérrek előkészítése és ősszelívása;
i) a Társulási Tanács által e]fogadott költségvetés keletei köZött a pálzvagyonrral

\1ló re'lde ke/es. köLele,ertsé5rá||r as:

g) a plojetÍtel kapcso1a1os közbeszezési eljarások teljes köni lefolÍatása tekintetében
te]jes körű döntéshozatal;

h) bámely kérdésben észrevétellel élhet a Tagok, azok kőzigMgatási szcNei, a
hatóságok, továbbá a szaknraj lnun]íában, kivite1ezésben köZren]Ííködő szelvek.
szemé]yek felé;
előkészíti és koordinálja a Tagok együttműködéséve]' szerr'ezeti kérdésekkel
i(apcsolatos döntéseit;

Tagok tájékoztatasa;
rninden' a Tagokat é1intő kéldésben a plojekt múködésének összefogása;
a Ml!üaszelvezet multájának irárryítása és ellenőrzése;
a munkaszelwezet felett a nu1rtáltatói jogok gyakol]ása. A n]unkaszenezet
irányába muntavégzésle vonatkozó utasítást az E1nök adhat-
az ellenőtző szen'ezet 1ájékoztatása, zz el1enőrzések mcgállapításainak és a
<z:n czel murkalené'leL l.']eglarg) alá.a;
a plojei.t bálmely 1 észt!evőjétő] felvi1ágosítás, tájékoztatás kéÉse;
cgyéb' az SZMSZ-ben neghatározott feladar és hatásköIöki
az Elnökség bizonyos hatásköIöLet átniházhat az Elnök intézkedésí körébe, aki
utólagosan. de legkésőbb a 1egköze1ebbi elnökségi tilésen tájékoztatja negbízóját a
feladat véglehajtás&ó]'

vlII.4. A Társülás Elnöke

VIII'4.1' A Társulás E]rröke (aki eg_yben a Társulási Tanács és az Elrrökség ehöke is)

VIII''1'2' A Tarsulás E1nöke képviseli a Tfusu]ást' Távo]]éte' r'agy akadályoztatása esetén a
Társu]ás képviseletót, illetve a Társu1ási Tanács és LV Elnökség ülésén aZ elnöld
teendőket külön meghatalmazás nólkül a Sze]1.ezeti és \{iíködési szabá1yzat er]iek
hiányában- aZ Elnök által elre kijelölt Elnökhelyettes látja e].

V]1I'4'3. Az Elnök minden olyan kérdésben jogosuIt intézkedni, ami nem taltozik a Tmsu]ási
Taoács vagy az El]1ókség lrizfu.ó]agos hatáskölébe'

vtrT'4'4. A Társulás E]nökét a Társulási Tanács választja határozatlan időIe, minősített
többséggel. A Tfusttlási Tanács elnöke n]inősített szótöbbSéggel hívható vissza.

\rI[. 5. Á Társulás Ehi'khelyettesei

Vllt'5.l' A Társulási Tanács 2 Elnökhelyettest választ' határozatlan időtartamla szólóan. Az
E]iökhelyeltesek személyére bánrre1y tag önkormálryzat képviselője ja\'as1atot tehet' Á
Társu1ás Ehökhe1yettesének megváLasztásához a hatálozatképes Társulási Tanács
minősítetl szótöbbsége szükséges. A Tfusu1ás Elnökhelyettesei minősítctt többséggel
hívhatók vissza

D

i)
k)

r)

m)

n)

o)

p)
q)

I
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VuI.5'2. AZ E]nökl'ielyettesek az Elnök jogköfében jogosultak helyettesként e]jálri' aZ E]nök
távollétében vagy ktilön fe1kérésére' ÁZ E]nötrrielyettesek között a belyettesítési
jogkörökel a,/ f nöL hdla.o//a meg'

YIII.ó. A TársuIás Bizottságai

VII]'6' 1' A Társulási Tanács, e]lenőrző szen'e7etként, 3 fős Ellenőrző Bizottságot hoz létre, tagjait
l]atározatlan időtartamIa szólóan rrregválasztva' Az Ellerrőrző Bizottság Ehökii a
Társrrlási Tanács minőségi tóbbségge1, a tagjait egyszeni szótöbbségi szavazatáva]
váJasztja meg. Az Ellenőrző Bizottság míködési rendjét. mün]rater,'él ÍnaEa haÍiúazza
meg) ne]yet a Tárcrúásj Tanacs lug} jórá' Erente iegalább eg;szer, a költségvetés
elfogadásakor beszámol a Társrrlási Tanácsnak' Kepviselőjét meg kell hívni .lz Ehökség
iilésére, tanácskozási joggal'

Vnl.6'2' A Tá1su]ási Tanács a Tagok - egy \'agy több kod<rétan n]eghatározott feladalának
e1őkészítésére és véglehajtására eseti \'agy hatáIozatlan idejÍí munkabizottságo(ka)t
hozhat 1étle' A rrrurrkabizottság feladatát, tagjainak sz]ímát, összetételét a Társulási Tanács
hatarozza meg, tagjain bármely Tag javaslatot tehet. A munkabizottság e]nök fe]adatait a
Tagok sorából e leladatÍa megválasztott szerrrély 1átlratja ei, aki a munkabizottság
vé1eményér'cíl és.javaslatáról a Társulá's Ehókét és a többi Tagot írásban tájékoztatja' Á
Tarsulási Ta1úcs vagy az EJrrökség ke].heÍ a mur]kabizottság ehökétő1 az ti1ésén való
besziíno1ást.

VIII'6.3' A Társulás szerveinek működésére szer"-ezeti éS Működési Szabályzatot lehet létrehozni'
melyet a TarsuláSi Tanács logad el. AZ SZMSZ nel]1 tal1a1mMhat ellentétes rendelkezóst
a Talsulási Megá]1apodásban szabályozott kérdésekke1'

vIII.6.'l. A Társulás bizottságainak nrűködése

VIII'6.4'1' A táIsu1ás bizottságainak feiadatát és működését a Tfusulási Megállapod&s, a saját
maguk álta1 iétlehozott, do Tfusrúási Tanács áital elfogadott Lig}rJnd, esetlegese; a
szeNezeti-miíködési szabáIyzat, il]etve a Iájuk vonatkozó Társulási Tanácsi határozatok
szabályozzák.

VIII'ó'4'2' A b1zottságok létszárnát a Társulási Tanácsjogosult meghatarozni.
vII]'6'4'3. A bizottságok határozatképességéhez a bizottsági tagok több, mjnt fe]ének je1enléte

sziikséges.

v I.ó'4'4. A bizottság tag]'ain.Lk egy és egyen1ő szavazata van.
VIII'6'4'5' A hatarozat elfogadásához ajeienlé\'ó tagok többségének igen szavazata Szükséges'
VI]I'6''1'6. A Bizottság üléseit elnöke hívja össze' A Bizottság összehívását a Bizottság bfu]nel},

tagja a napirend nregje]ö1ésé\'e1 kezdeményezheti-
v1II'6.4'7' Az Ellenőrző szen'ezet kiemelt feladata a Társrrlás tönáryes és cé1szüű
te\'ekenységé[ek. a gazdálkodás szabályszeníségének ellenórzése' a költségvetés felügyelete.
VIII'6.4'8. AZ EIlenőIZő Bizottság feladatköIébenI

a) beszámo1tatja és ellenőrzi az E]nökséget, az Ehököt' a Muntaszen'ezetet. a Tarsu]ás
bármely szervét vagy murtavá1lalóját, tapasztalatailól tájékoztatja a Társulás
E]nökségét, igény esetén a Társulási Tanácsot;

br az iraLokoa beLckinte" l,ir reL:

c) e11enőri az iitemezett kivitelezést és a pénzfelhaszrrálást;
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d) ellenőrzj és elfogadás előtt véleményezi az éves költségvetés teljesítését;
e) fe1kérésre vagy ellenőrzése keretében a Tá1sulási Tanács elé terjesztendő jelentéseket.

bcszámolókat nlegvizsgá1ja, vélemáryezi, javaslatot tesz artrak eifogaclásával
kapcsolatban;

1) határozatot hoz, ü1éseilől jegyzőkön}vet \'ezet, amit elnöke és egy tagja hile]esítőként
alálr '

\rIII'6''1'9. AZ El]enőrző szervezet köteles közvetlenül a TagokDk, eset1eg az illetékes Dé1 alföldi
Regionális Álarnigazgatási Hivata]nak írásbeli észrevéte1ben je1ezni, ha jogszabályba
ritköző' illetve Társu1ás vagy a Tagok éIdekeit sú1yosan sértő ilÍéZkedésl, mulasztást
tapasztal' Az észrevóte]Íe tett inté7*edésle határidő kitiízésé\'el visszajelzést jogosult
kémi' A megáIlapításáról tájékoztatja az Elnőköt' sziikség esetén aZ Elnökséget \'agy a
Tfusu1ási Tanácsot.

YlIl.7. A Tár'sulás Mulkaszervezete

VII1'7' 1. A Muntaszenezetet az Elnökség alakítja ki a sziíkséges feladatok ftlggvényében.

VI]I'7'2. A Mu[kaszervezet vezetője és rnunkatarsai lelett a munkáltatói és a o]u]]kaszen ezet
irányításálak.jogát az E]nökség nevében az Ehök gyakorolja.

\rIII.7.4. A Níünkaszen'ezet felaClatai

\rIII'7'4.l' A MuntaszeNezet feladata az Ivóvízminőség-javító Programba tafiozó feladatok
ellátáSa, kii1önösen:

a) az Elnökséget, i11etve Bizottságokat segítő közremiiködés a Társulási Tanács üléseinek.
döntéseinek előkészítésében, a Társrrlás feladatalnak végrehajtásában,

b) az Elnőkség' \.alamint a Tarsulás Bizottságai üléseinek, döntéseinek e]őkészítése,
íeladatainak végrehajtása' a pályáZatok elkészítéséhez sziikséges íe1adatok
kooldinálása

c) a folyanatos szervezeti, szakmai működés és működtetés biztositása - a Társu]ási
Tanács és az E]nökség álta1 elfogadott munka- és ütemte ' alapján'

d) A Társu1ás mükcjdéséVe1 kapcsolatos nyi]v]intaftások vezetése. a kön,r.e]ési és
bevallási kötelezettségekrőI töl1énő gorrdoskodás

e) közreműködés az általános iigyintéZési' iigr/iteli leladatok ellátásában;

0 folyamatos kapcsolatot tafi az illeté](es szela/ek&el' kiilönósen az NFÜ-veL a KvV]VI_mel,
a DARFT-Ia1, és a DARFÜ Nonprofit Kft-vel, a térségben működő á1lamigazgatási,
hatósági szer,'ezetekke1' intézményekkel' hasonló társu1ásokka1 stb.' a fej]esztési
lehctőségek megismelése, és a bevonható központi és helyi foÍások feltáráSa,
megpályázása érdekében, az eledményes ldvitelezésért, az egészséges ivó\'íz szolgáltatás
megtelemtésóá1;

g) egyéb' a vonatkozó jogszabályban, a Társulási szerződésben, aZ szMsz-ben, vagy
más határozatban vagv szabályzatban meghatalozott fe1adatok'
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Ix. Üzemeltetés

1X'1' A Társu1ás a létrejövő ber'uházás azon szakaszainak üzemelését' r.nelyek a nár neg1évő
Iendszerekhez kapcsolódnak' a Békés Megyei Vízniívek Zrt.-vel való e$'littrrriikcjc1éssel
valósítja llleg' Az esetleges öná11ó rendszerek üzemeléséről az adott telepü]és dönt azzal,
hogy a Tálsu1ás kompetenciájába taÍozó feltóte]ek kialakításának kérdésében a TiífsuláSi
Tenács hoz határczatot.

IX'2. A Tfusulás álta1 ki\'álasztott szolgáltató r'évál a pfojekt keretében ÍDeg\'a]ósuló lendszel
használatáéfl a Társulásnak f]zetendő díjba a Társdás beépíti a Kohéziós Alapból szárnazó
lan1ogatásbó1 épített létesítná]yek amofiizációs költségét.

IX'3. A jogszabályokban n]eghatáIozott á]taiános iranyadó e]vek, szabályok a1apulvételé\'e1 a
Társulás a Ko]réziós Alapra, KEoP páIyázatra, egyéb, pl. öIlkományzati önelő kiegészítő
támogatásla benyújtandó pályázatban foglalt átlagos üZemeltetési kö]tségten'ezetet tekinti
irárryadónak a díjpolitika vonatkozásában.

x. Együttmíiködés, adatszolgáltatás

x.1' A Tagok a saját köZvetlen helyi önkolmáüyzati tevékenységiik során, az 1vóvíZminősés-
ja\'ító Plogram keretében betafiják e Tfusulási Megállapodás eh'oít.

x.2. A tagok összchangoltan lendelkeznek a saját hatásköIben töfténő jogszabálya1kotással,
kü1önösen a helyi építési szabályok illeszkedésének biztosításával, a plojekt á1ta1 é ntett
ingatlanok és inftastruktú a jogj helyzetének lendezésé\'e1 (tulajdonjog, szolgalmi jog'
]ijldhasznáiati jog, telekhatár-rendezés stb')' továbbá minden olyan feladat ellátása
teki!teté1]er1, a.rnely nélkülözhetetlen a pfog1am eredményes végrclrajtásáhcz'

X'3' A Tagok köte1ezettséget vállahak a projekt megvalósításához szükséges adatok
elsődlegesen teriileti, lakossági stb' szo1gá1tatásála' továbbá a már nreglévő iizemeltetési

és közszolgá1tatási szerződóscik Társulásuk, szükség esetén a Dél'alföldi lvóvízminőség-
javító Konzorciun vagy az abbó1 létrcjövő Dé1-alÍijldí tr'óvíalinőség-javító Társulások
Konzolciuma szárnára való Íendelkezésle bocsátására' A Társu1ás éIdekköIébe taÍozó
adatszo1gáltatási kötelezettség tekintetében a Tagok nem hi\'atkozhafuak településiik
éIdekeire_ mint ü7leti T]Tokra

X'4' A Tagok, iilet\'e képviselőik a tudomásuka jutott információkat csak a plogrum
negvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan keze]endők, nem
étintettek réSZéIe csak a szükséges mér1ékben korlátozottan, felhata]mazás alapjárr, az
Elnökség írásbeli engedé]yéve1 adhatják ki, kivéve a közérdehÍ adatokat, melyekte1
kapcsolatban a szenélyes aclatok védelméről és a közérdekÍ'i aclatok nyilvánosságaról szóló
hatá1yos jogszabá1yok szednt janak el-

XI. Eljárás a Társulás megszűnése esetén

XI' 1 ' A Társulás rnegsziínésc esetén a tagok a hatályos jogszabál1'ok szerint j arrrak el'
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A köte1ezettségek kiegyenlítése után megm'üadó vagyont a Tagok ellenkező
negállapodásuk hiányában - \'agyoni hozzá.járulásai arányában ke11 felosztani' A Társulás
nregszlinésekor a vagyon felosztása és a közös tu]ajdon negszüntetése neln törtél]let o]yan
rrródon, hogy aZ a l(özfe1adatok és a közszolgáltatások eLlátását veszélycztesse' A létejött
r'agyon célvagyon, ane]}'nek a lakosság egészséges ivóvíz-biztosítását ke1] szolgalnia. A
célvagyon kötelező hasznosítási je11ege nem.jelcnti a7't,hogy az egyes tulajdonosoknak ne
kellene a haszná]ati díj at a tulaj doni hanyaduk utáD megkapni.

xI'2. A Társu]ás úegsziínése esetén a TaÍsu]ás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonlelosztási
szerződésben osztj ak fel.

XI'3' A Tá-sulás álta] közösen vál1alt feladatok teljesítését és / vagy időtaltamanak 1etcltét

kö\'etően a Társulási szefződés felmondását, a kilépést, r'agy a megsziintetést báme1y tag
jogosu]t kezdenényezui a Társulási Megrlllapodás, a társulási belső szabalyzatok, valamint
a hatá]yos jogszabályok, Lü1önösen az önkonnányzati táfsulásokfa vonatkozó töNény,
ál]amhiitafiásra vonatkozó jogszabályok és a projeirÚ-e votatkozó tiínogatási szeuőc1és
felté1eleinek lretafi ásával'

xI'4. A társulás tagjai a Társu1ási SzeEődéS cél szeinti fe1adatainak teljesítése indokáva]' vagy a
Társulási Megállapodás idótaflamának letelté1e hivatkozással _ az e1szanolás ellogadasra
\'aIó előkészitésével a Tfu-su]ási Tar'rácsot bármely tag kérésére össze ke1l ]rír'rri

döntéshozata1 célj ábó1.

xII. Záróre[delkezések

xII']' A Tagok rögzítik, hogy arnennyiben jelen Társulási Megá1lapodás va]amelv renc1e1kezése
jogszabá}y .''agy egyéb ok mialt nem alkalmazható, vagy érvénÍeien' aZ á'vén}'telen
részek lrgyelmen kívijl hagyásával hatá]ybal nralad' nivel a táisült tagok száJrdéka aZ

Ívó\'ízminőség-javító Prograrn végrehajtására és nííködtetésére jogszeÍűen létlehozandó,
törvéüyesen mÍÍködő tárculás létesítéséÍe irán}'u1t.

xII.2' A Tagok kijelentik, tudonással bímak aró1, hogy plogram,jaikhoz KohéZiós támogatás
csak a támogatási k&elen benÉjtása előtt meg nem kezdett beluhMáshoz igénye]ietó'
Nem tekintendő és uem tekinthető megkezdésnek a Dél-Alftjldi Ivóvízminőség-javító
Projekt előkészítési szakaszában végzett tevékcnység' mivel az az egylordulós pályázasra
adott lehetőséget, az NFÜ és a K\.vM tájékoztatásával és feiiigyeletével'

x11'3. A Tagok Yitas kérdéseiket elsősoóan tárgyalas útján, eg]anas köZött sziikség szelint
érdekkepviseleti vagy szakmai szer.rek' szen'ezetek bevo1]iísával egycáetéssel ljsérlik meg
rendeani' Ennek sikefielensége esetére a társülás székhelye szerírti' hatáskófel le.dcikező
megyeszékhe\i bíóság kizárólagos il1etékességének vetik alámagukat'

XlI'4. A Társulási szelződés megkötésénél az e megá]]apodásban nem szabályozott kéIdéSekben a
hatályos jogszabá]yok az irányadók'

XI1'5. Ezt a szerződést a Tagok jóvíhagyóiag a]áíÍták, a testii1eti határozatuk er'edeti pé1dányát a
s2erződéshez csato1tá&.

Ke1t: Békéscsaba. 2010' március 16'

,

.

2',7



28

--3

A Társulásj szerződést Képviselő-testületünk nevében és jóYáhagyásával cégszerííen
aláírjuk:

Sor

5673 Kamut
Petőlr rr' L06 sz.

A tag önkormánvzat
neve. kópYiselőj€

A t!g önkormányzat
székhelye

5630 Békés
Petőfi u' 2 sz'

Békéscsaba
Megyeí Jogú \ráros
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1i I ^-.s
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1 A gazdasági elemzés módszertana 

 

A változatok összehasonlítására a Költség-Hatékonysági módszert alkalmazzuk. Ennek lényege, hogy 

a Beruházási és vizsgált időszak Üzemeltetési költségeinek diszkontált Nettó jelenértéke kerül 

kiszámításra. 

A vizsgált időtáv: 

 A beruházási időszak: 2011-2012 

 Az üzemeltetési időszak: 2013-2042 

A vizsgált időszak időtávja az EU-os támogatásoknak megfelelő 30 éves vizsgált időszak. Ez kevesebb 

mint az Aradi oldal megvalósíthatósági tanulmányának időtávja, azaz a 49-éves koncessziós időszak. 

Az alkalmazott módszer szerint az alábbi elemek szerepelnek a pénzügyi modellben: 

 A beruházási költségeket. 

 A várható üzemeltetési költségeket a vizsgálati időszak alatt. 

 A várható pótlási költségeket a vizsgálati időszak alatt. 

A pénzügyi modell mindkét vizsgált változat esetén az alábbi kiinduló feltételekkel készült: 

 

 A költségek becslését 2011. évi árszinten végeztük. 

 Reál költség változást egyik költség nemnél sem tételeztünk fel. 

 A karbantartási költségeknél a vizsgálati időszak alatt mind a két változatnál növekedést 

prognosztizáltunk. 

 A pótlási költségeknél a várható műszaki szükségszerűségből indultunk ki. 

 A vizsgálati időszak egyes éveire jutó költségeket diszkontáltuk a 2011. évre. 

 

A pénzügyi gazdasági vizsgálat alapján az tekintendő kedvezőbbnek, amelynél alacsonyabb a 

diszkontált összköltségű változat. Ez egyben azt jelenti, hogy a vízdíj ezen esetben lesz alacsonyabb, 

kedvezőbb.  

A Költség-Hatékonysági vizsgálat az egyes változatok pénzügyi összehasonlítására szolgál. Mivel a 

vizsgálat azon műszaki elemeket hasonlítja össze, amelyek különböznek az egyes változatokban ezért 

a számokból nem képezhetők direkt vízárak! 
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2 Változatok 

 

2.1 Műszaki változatok 

 

A vizsgálat során azon műszaki elemek kerültek összehasonlításra, amelyek különböznek az egyes 

megoldásokban. Az egyes változatokban szereplő azonos elemek a változatok összehasonlíthatóságát 

nem befolyásolják összességében jelent plusz költség elemet. 

A változat elemzés során az Aradi vízátadás került összehasonlításra a Magyarországi ivóvízminőség 

javító program során építendő műszaki elemekkel. A vizsgálat elve, hogy azon műszaki elemek 

beruházási és üzemeltetési költségei lettek szembe állítva az aradi víz átvétellel, amelyek 

elhagyhatóvá válnak az aradi víz átvétel esetében. 

A magyarországi oldalon ezen túl két al-változat került figyelembe vételre: 

- Közép-Békési rendszer és Orosházi rendszer 

- Közép-Békési rendszer és Orosházi rendszer kiegészítve Gyula-Elek rendszer csatlakozásával 

 

2.2 Vízátvétel mennyisége 

 

A vízátvétel mennyisége a Magyarországon bevonandó terület figyelembe vételével: 

- 8 000 000 m3/év  Közép-Békési rendszer és Orosházi rendszer esetében 

- 9 600 000 m3/d Közép-Békési rendszer, Orosházi és Gyula-Elek rendszer esetében 

 

2.3 Az átvétel vízdíja 

 

Az átvett vízmennyiségnek megfelelően az átadási díj különböző, mivel nagyobb mennyiség esetén 

kedvezőbb átvételi díj érhető el egy m3 vízre vetítve. (lásd.: Aradi pénzügyi modell két változat) 

Ezen túl a vizsgálat során bemutatásra kerül a teljes átadási díj, illetve a Békés Megyei Vízmű 

osztalékával csökkentet díj alapján számított Nettó jelen érték. 
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3 Műszaki változatok ismertetése 

 

3.1 Román határ – Kevermes közötti szakasz műszaki ismertetése 

 

Az Arad felől érkező víz szállítása DN 600 csővezetéken történik, amelynek méretezését a magyar-

román közös vállalat létrehozását is vizsgáló tanulmány tartalmazza. A határtól a kevermesi-lökösházi 

vízmű telepig a nyomvonal mezőgazdasági utak mellett halad, azok iránytöréseit követve keresztezi a 

Békéscsaba-Lökösháza MÁV fővonalat és a Damjanich utcával párhuzamosan haladva éri el az Eleki 

utat, amely mentén ÉNY felé haladva végül eléri a vízmű telepet. A kiviteli tervezés során, az 

üzemeltetővel egyeztetve kell kialakítani a hosszú távú üzemeltetés során elengedhetetlenül 

szükséges csővezeték tisztításhoz szükséges csomópontokat, ahol a tisztítást végző elem a vezetékbe 

juttatható, illetve kivezethető, beleértve a csőfalról leszedett üledék eltávolítását is.  
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Az aradi vízbázis felől érkező jó minőségű vizet új építésű, 2x1000 m3 térfogatú vasbeton 

medencében fogadják. A meglevő rendszerekhez csatlakozás a telepi csővezetékek megfelelő 

kiegészítésével és a csomópontok átalakításával történik. Az új medence zárkamrájában 

frekvenciaváltóval ellátott szivattyúk továbbítják a mindenkori igényeknek megfelelő nyomású vizet a 

regionális rendszerek felé. Az új medence és szivattyúállomás a szükséges irányítástechnikai 

berendezésekkel ellátva létesül a meglevő folyamatirányító rendszerhez illeszkedően. 

 

3.2 A Közép-Békési vízellátó rendszerben elmaradó tételek 

 

 a Kunágotai Vízbázis 
 a D 400-as összekötő vezeték 
 az Újkígyósi Technológia 

 

3.3 Az Orosházi rendszerben elmaradó tételek 

 

 A Kaszeper Új Vízbázis 
 A távvezeték 
 A Csanádapácai Vízbázis Technológiája 

 

3.4 A Gyula-Elek vízellátó rendszer ismertetése 

 

Gyula Önálló Vízellátó Rendszer  

Jelenleg Gyula település vízellátásához szükséges vízmennyiséget mélyfúrású kutak biztosítják. A 

vízellátás több különböző kútcsoportról, kisebb vízbázisról történik. E vízbázisok egy része a város 

belterületén található, míg a jelenleg nagyobb termeléssel működő telepek a jobb vízminőségű 

hordalékkúp északi peremén helyezkednek el. 

A vízkitermelés Elek-Északi, Elek-Déli vízbázisokon, valamint Gyula I. és II. sz. vízműtelepen történik. A 

vízbázisokról kitermelt víz tározást követően hálózati szivattyúk segítségével kerül a települési 

elosztóhálózatra. 
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GYULA

Elek

Kétegyháza

Gyulavári

Gerla

Szanazugi ny aralók
Városerdő

#

ELEK  D-I VÍZBÁZIS

T 1/1

T 1/2

T 1/3

T 1/4

#

SÁNDORHEGY

II/1/a sz.kút (A kútcsop. 1.kút)

II/2 sz.kút (A kú tcsop. 2.kú t)

II/3 sz.kút (A kú tcsop. 3.kú t)

Vm II. B kútcsop. 1.kú t

Vm II. Telep 3/a kút

#

Vm II. B kútcsop 2.kút

#

Szent Benedek #

ELEK É-I VÍZBÁZIS

T-2

T/1 (tartalék)

T-3  (tartalék)

T/4  (tartalék)

#

 10. kút

 9. kú t

#

Vizmű  Polg.Hiv.udvar n

#

Vm III. telep  

1.kút

2.kút
#

Gyulavári

18.kút

17.kút

19.kút

#

Gyulavári

Béke tér 2/a sz.kút

#

21.kút

20.kút

Késmárki ú t

#

Vm. Szabadkai u .

#

Vm. 7.kú t

Vm. 8.kú t

#

Vm. 5.kú t

Vm. 6.kú t

#

Vm. 3.kú t

Vm. 4.kú t

#

Vm.Túrista Szálló

#

Városerdei v ízmű

#

810000

810000

815000

815000

820000

820000

825000

825000

830000

830000

135000 135000

140000 140000

145000 145000

150000 150000

település
felszíni víz

közút

vasút

# üzemelő vízműkút
# tartalék vízműkút
# figyelőkút

đ megszünt vízműkút

 

1. ábra Gyula település víztermelő kútjai 

A települést ellátó vízbázisok a következők: 

 

Vízmű I. telep:  

Gyula város területén elszórtan található több, kútpárokból álló vízbázis. A termelőkutak többsége jó 

műszaki állapotú, termelésre alkalmas, azonban minőségi problémák miatt a város 

vízfelhasználásának mindössze töredéke származik innen. A vízminőségi adatok szerint a termelt víz 

minősége As, NH4, illetve alkalmanként, Fe és Mn komponensek tekintetében haladja meg a 

határértéket. A mélyebb szinten a fenti komponensek mellett esetenként az NO2 is határérték feletti.  

Vízmű II. telep:  

Gyula város délnyugati határán található A és B kúthármasokból álló jelenleg használaton kívüli 

vízbázis. 
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Elek-Északi vízbázis 

A Elek és Gyula között középen, mindkét településtől mintegy 5 km-re található kútcsoport 4 

termelőkútból és a közelükbe létesített figyelő kútcsoportból áll. Mind a négy kút jó műszaki állapotú, 

szükség esetén tartós üzemelésre alkalmasak. Az Elek-Északi vízbázis négy termelő kútjának kitermelt 

vize As, NH4, Fe és Mn komponensek tekintetében haladja meg a határértéket. 

Elek-Déli vízbázis 

Elek belterületi határától mintegy 1 km-re délre található kútcsoport 4 termelőkútból és a közelükbe 

létesített figyelő kútcsoportból áll. Valamennyi termelőkút jó műszaki állapotú, a tartós üzemelésre 

alkalmas. Az Elek-Déli vízbázis termelő és figyelő kútjainak kitermelt vize As, NH4, Fe és Mn 

komponensek tekintetében haladja meg a határértéket. 

Elek Dél és Elek Északi vízbázisokon termelt víz Gyula II. vízműtelepen keresztül jut az 

elosztóhálózatba. Gyula II. vízműtelepen található szivattyúk segítségével a víz a hálózatba, a 

húskombináthoz vagy Gyula I. vízműtelepre továbbítható. Gyula I. vízműtelepről szntén a hálózatba 

kerül.  

Gyula-Szentbenedek Önálló Vízellátó Rendszer 

Jelenleg a vízellátásához szükséges vízmennyiséget 1 db mélyfúrású kúttal biztosítják. A vízkitermelés 

búvárszivattyús üzemű, mely nyomásfokozás után közvetlen az elosztóhálózatra termel.  

A vízminőségi adatok szerint a termelt víz As, NH4, NO2 és Mn komponens tekintetében haladja meg 

a határértéket. 

Elek Önálló Vízellátó Rendszer 

Jelenleg a vízellátásához szükséges vízmennyiséget 2 db üzemelő és 2 db tartalék mélyfúrású kúttal 

biztosítják.  
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2. ábra Elek település víztermelő kútjai 

A vízkitermelés búvárszivattyús üzemű, mely közvetlen az elosztóhálózatra termel. A hálózaton az 

állandó nyomást a víztorony biztosítja. 

A Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program keretében tervezett vízellátó rendszer 

A program keretében megvalósítandó, nyertes műszaki megoldás melyben a két település három 

vízellátó rendszere hidraulikailag egy közös rendszert alkot. 

A Gyula város, Gyula Szentbenedek városrész és Elek város vízellátása közös vízellátó rendszerről 

történik. 

A Gyula és Elek vízbázisain termelt víz minősége nem felel meg az előírt határértékeknek, a 

vízműtelepeken nem működik víztisztítási technológia, így az előírt határértékeknek megfelelő 

minőségű víz biztosítására tisztítás-technológia kiépítése szükséges.  

Gyula és Elek város összekapcsolt vízellátása során fellépő többletigények kielégítésre Elek Déli 

vízbázison 2 új termelőtelepen összesen 6 db új kutat, illetve az Elek Északi vízbázis termelésből 

kivont kútjainak felújítását tervezzük.  

Az előzetes vízbázis kutatás alapján az új Elek-Déli (II. és III.) vízbázisra telepített kutak vízminősége 

lényegesen jobb, mint az eddig termelt vízé. Az új vízbázis vizének, ammónia, és mangán tartalma 

haladja meg a határértéket. 

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására Gyula II. számú vízmű-telepén 136 m3/h kapacitású tisztítás 

technológia telepítésére és a hozzá kapcsolódó felújítási munkálatokra van szükség. A telepített 

technológia az Elek Északi vízbázis kutjainak vizét illetve részáramban az Elek Déli Vízbázis vizét 
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tisztítja meg, arzén, ammónia, és mangán szennyeződésektől. Gyula -Szentbenedek városrész Gyula 

városi vízhálózatáról lesz ellátva 

Elek város vízellátása Elek Déli (I., II. és III.) vízbázis kutjairól történne, ezek a kutak ammónia és 

mangán összetevőkkel szennyezettek, ezért Elek városi vízmű-telepén 125 m3/h kapacitású tisztítási 

technológia kiépítése szükséges.  

A tervezett új vízbázis az üzemelő Elek-Déli termelőteleptől 2 km-re dél-nyugati irányba található. Az 

új vízbázis kapacitása 6000 m3/d.  

 

A Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program keretében tervezett vízellátó rendszer elmaradó 

és szükséges elemei az aradi vízátadás megvalósulása esetén 

 

Amennyiben a tervezett Gyula-Elek összekapcsolt térségi rendszer nem magyarországi, hanem aradi 

víztermelésből származó víz rendszerbe táplálásával működik, akkor a tervezett vízellátó rendszer 

elmaradó elemei a tervezett két tisztítás-technológia Gyula II. és Elek városi vízmű telepeken, illetve 

nem szükséges az új Elek-Déli II. és III., összesen 6000 m3/d vízbázis kapacitás kiépítése, valamint az 

itt termel víz eljuttatatása a meglévő Elek Dél I. vízműtelepre. 

A romániából átvett víz Gyula-Elek összekapcsolt rendszerbe történő eljuttatásához azonban szükség 

van a meglévő Kevermes-Lőkösházi és az Elek Dél I. vízműtelep összekötésére. Ehhez 10500 m DN 

400 vezeték kiépítése szükséges, valamint szükség van a fogadó oldalon 2*250 m3 tározó kiépítésére 

is. 
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4 Értékelés, megállapítások 

 

Technológiai üzem költségek: 

Az összehasonlításra jelentős hatással van a magyarországi változatok technológiai költsége. Alap 

esetben az ívóvízminőség javító program fajlagos költségeit használtuk. Ezek jelentősen alul 

kalkuláltak a valós szakmai és az üzemeltetői tapasztalatoktól. A szakmai tapasztalatok alapján 

minimálisan alkalmazandó technológiai költségeket vettünk figyelembe az összehasonlítás során. 

Ezen adatokat az üzemeltető is visszaigazolta.  

Az egyértelműen megállapítható, hogy az ívóvízminőség javító program fajlagos költségei túl 

alacsonyak, a változat elemzésben használt üzemköltség adatoknál a pontos elemzés alapján 

magasabb értékek várhatok, viszont az összehasonlítás biztonsága érdekében kerültek megállapításra 

szakmai és üzemeltetői ajánlások alapján az alkalmazott üzemköltség adatok. A pontos érték 

meghatározásához további elemzés szükséges. 

Az ívóvízminőség javító program fajlagos költségei esetében csak abban az esetben válik kedvezőbbé 

az aradi vízátvétel, ha Gyula is csatlakozik, illetve kedvezően a BMV osztalékával csökkentjük az 

átvétel díját. 

A reális technológiai költségek figyelembe vételével minden változat esetében szignifikánsan 

kedvezőbb az aradi vízátvétel. 

 

Az átvett víz mennyisége, ellátási terület kapcsolata: 

Az átveendő víz díjára kedvező hatású és ennek következtében a kedvezőbb hatású, viszont a 

változatokra jelentős hatást ne gyakorol, mivel a csökkenő vízátvételi díj mellet az átvett 

vízmennyiség növelésével az átvétel költségei is megnőnek. Ez azzal kompenzálódik, ha a 

magyarországi területen nagyobb részen lehet beruházási elemeket és ezzel párhuzamosan 

technológiai költséget elhagyni, azaz az ellátandó terület növekszik (Gyula-Elek kapcsolat). További 

területek bevonása, azaz további beruházási elemek és ezzel technológiai üzemeltetési költségek 

elhagyása tovább javítja a helyzetet, viszont fontos, hogy csak a vízátvétel mennyiségének növelése 

nem jelent előnyt. 

 

Összegzés: 

Az Aradi átvezetés a reális technológiai költségek figyelembe vétele esetén pénzügyileg minden 

változatban szignifikánsan kedvezőbb, mint a magyarországi mentesítési technológia alkalmazása. Ez 

azt jelenti, hogy minden változatban nagyobb mint 15 %-os előny mutatható ki, és ha figyelembe 

vesszük az osztalékot is akkor ez az előny nagyobb mint 20 %. A technológia költségek további 

pontosítása esetén az aradi átvezetés előnye tovább nőhet. 
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Az átvezetés pénzügyi megítélése szempontjából előnyt jelent a magyarországi ellátási terület 

növelése. Ennek két hatása van, egyrészt a növelt vízátvétel esetén fajlagosan kedvezőbb átvételi ár 

keletkezik, illetve a magyarországi oldalon az elhagyható beruházási elemek növekednek. 

További a modellben nem szerepeltetett hatás, a tisztítási-mosatási költségek csökkenése az aradi 

vízátvétel esetében. Ezzel kapcsolatban további adatgyűjtés szükséges, meglévő tapasztalatok 

alapján megállapítható, hogy technológiai tisztítással előállított ívóvíz esetében dupla tisztítási-

mosatási igény merül fel. Az tisztítás-mosatás témakörébe tartozik továbbá, hogy azon hálózatoknál, 

ahol a hálózaton belül intenzívebb lerakódással kell számolni a lakossági panaszok is halmozottan 

jelentkeznek a kiszámíthatatlan lokális zavarosodási jelenség miatt. 

És végezetül a modell nem tudja szerepeltetni azon „élvezeti” előnyt, amely a technológiával 

előállított és a természetes úton kitermelt víz íze között van. A természetesen „mentes” jó minőségű 

ivóvíz mindenképpen kedvezőbb a „kezelt” technológiával tisztított vizekhez képest! 

 

. 

 



 

A bővítés gazdaságossága: 
 

Az összehasonlítás a hazai vízjavító program számítási rendszerében történt. Ez azt 

jelenti, hogy a beruházási költséget, és a működés költségit, pótlással, 30 éves időszakra 

számítottuk ki, jelenértékre vetítve határoztuk meg.(NPV) 

Mindkét műszaki megoldásnál ezt a számítási elvet követve hasonlítottuk össze a 

változatokat. 

Az aradi vízátvétel gazdasági modell 49 éves időszakra lett tervezve, ezért azt a 

változatot 30 évre számoltuk át. Ezt jeleztük a díjak rovatban, és felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy hosszabb távon még kedvezőbb előny adódik a számítások szerint 

 

  "I" "II" "III" "IV" 
      

 Átvett víz mennyisége 8 000 em
3
/év 8 000 em

3
/év 9 600 em

3
/év 9 600 em

3
/év 

 BMV osztalék figyelembe vétele nem igen nem igen 

 Gyula - Elek figyelembe vétele nem nem igen igen 

      

A Ivóvízminőség javító NPV 8 915 470 340 8 915 470 340 11 048 526 231 11 048 526 231 

      

B Aradi átvezetés NPV 7 527 407 135 6 926 736 502 9 047 949 996 8 213 867 174 

      

 Előny  1 388 063 205 1 988 733 839 2 000 576 235 2 834 659 057 

      

 Előny  % 15,57% 22,31% 18,11% 25,66% 

      

 Díjak, osztalék 

    

  8 000 em
3
/év 9 600 em

3
/év 

  
díj 

(Ft/m
3
) 

osztalék 
(Ft/m

3
) 

díj 
(Ft/m

3
) 

osztalék 
 (Ft/m

3
) 

      

 átlag 30 év 63,59 6,78 59,94 7,51 

 átlag 49 év 60,39 8,48 57,27 8,93 

      

 nettó átlag 49 év 51,81  48,34  
 

 Az összehasonlításban olyan reálisnak tekinthető víztisztítási költségeket alkalmaztunk, amit a BMV Zrt. 

három településre (Szeghalom, Bucsa, Ecsegfalva) elkészített, 2008-2009. évi átlagos költségkimutatása is 

alátámasztott. 

 



 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

….(..)/2010. sz.  
önkormányzati rendelete 

 
a települési képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(II.26.) 

sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról. 
 

(Tervezet) 
 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
(2) A tiszteletdíj mértéke:  
a., Bizottság elnöke részére:     70.000.- Ft. 
b., Bizottság képviselı tagjai részére:   55.000.- Ft. 
c., Bizottság nem képviselı tagjai részére:   35.000.- Ft. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       Dr.Oláh Ernı 
polgármester            Címzetes Fıjegyzı 



 
Határozati javaslat: 

  
Szeghalom Város Önkormányzata a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.– a 
határozati javaslat mellékletét képezı lakossági – rekultivációs, 
rekonstrukciós költségekrıl szóló kimutatását tudomásul veszi. 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségek beszedésérıl és elkülönített 
számlán történı nyilvántartásáról gondoskodjon. 
 
 
Határdió: 2010.december 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 



Tappe szállítási és FeldolgoZÓ Kft.
5650' Mezóberény' Békési út 030712' Hrsz'
Tel./fax: 66/352-100
AdóSzáma: 1 1 866048-2-04

lktatószám: , 
t, '. .,:,:t ;. .,

SZeghalom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivaiala
5520- szeghalom, szabadSág tér 4-8.

Macsári Jöszef PolgármeSter Úr reszére

l jsztelt Polgarmester UÍ|

EzÚton tájékoztatjuk az alábbi kimutatásban részletezett'
alakulásáról'

Tárgy: rekUltiváciÓs, rekonstrukciÓs kÖltség
kimUtatása

lakosság által befizetett rekultlváciÓs, rekonstrukciÓs költség

Szeg.iraliiio id, Jr p{,ig;rujL-,eri iXvafel

Érk.: 2310 iii 0 0.

SzÉ,n:/ 7564

szEGHALoM - LAKossÁGl REKULTlVÁclÓs, REKoNsTRUKclÓs KÖLTSÉG KlMUTATÁSA ( 20,- Ft / ürítés)

szolgáltatási
időszak:

szolgáltatási
terület:

Kibocsátott
számlák

mennyisége:

Befizetett
számlák

menniysége:

Tárgy
negyedévr

e eső
Ürítések
szárn.a:

Rekultivációs
költség

(Ürítésenként):

Tárgynegyedévi
rekultivációs

költség
összesen:

2009. l. negyedéV Szeqhalom 2663 db 2268 db 13 20 FV ürÍtés
591 480 FtTöViskes maior 22 db 15 db 6 20 Ftl ürítés

2009' ll. negyedév Szeqhalom 2663 db 2294 dh 20 Fí Ürités
598 540 FtTÖViskes maioÍ 22 db 15 db 7 20 Ft/ Ürítés

2009. lll. negyédéV Szeqhalom 2679 db 2284 db 13 20 FU Ürítés
595 640 FtTÖviskes maior 22 db 15 db o 20 FV Urítés

2009. lV. negyedév Szeq halorn 2834 db 235'1 db '13 20 Ft/ rjrítés 6i3 080 FtTÓViskes maior 22 db 13 db 7 20 FU Ürítés

2010. l. negyedév Szeqhalom 2864 db 2331 db 13 20 FU Ürítés
607 620 FtTöVlskes maior 22 dh 13 db 6 20 FU Ürítés

2010. ll. negyedéV Szeqhalom 2851 db 2287 db 13 20 FV ürítés
596 160 Ft

TÖVlskes maior 22 dh 11db 7 20 Ftl ÜrÍtés

Rekultivációs költség összesen: 3 602 520 Ft

J-'en kimutatás a ténylegesen kibocsátott éS befizetett számlák mennyisége alapján készült'

A korábbl egyÖsszegben közölt rekultivác]ós, rekonstrukciós költség' amely a %-os befizetési arány alapján került kiszámltásra:

Békéscsaba' 2010' decembre 07.
Tiszteletiel:

3 602 512 Ft

n: I \ l\{.n-\ - l\:\-_,_}
VlcskÓ Joláh
fókonyVelo



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

 
 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
A Képviselı-testület 2010. december 20-i ülésére 

 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Körösladány Város Polgármestere 2010. december 9-én írásba megkereste 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testületét a Körösladány - 
Szeghalom kerékpárút építésével kapcsolatban. 
 
A két település közötti kerékpárút építésének ügye már 2000. évben elkezdıdött a 
tervkészítéssel, illetve engedélyek beszerzésével. 2004-ben az Észak Békés Megyei 
Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi 
Régióhoz (DARFT), pályázati támogatás elnyerése céljából. Sajnos pályázatunk nem 
nyert támogatást. 
 
A pályázathoz elkészített költségvetés alapján a kerékpárút megépítésének akkori 
költsége 314 millió forintba lett megadva. 
 
Ahhoz, hogy a két település ismételten pályázni tudjon, szükséges a tervek 
felülvizsgálata, átdolgozása, illetve ezek alapján az építési engedélyek beszerzése és 
a kivitelezés költségeinek meghatározása. 
 
A városrendezési terve a kerékpárút megépítését tartalmazza. A közlekedés operatív 
program (KÖZOP-2008-3.2.) pályázati felhívása lehetıséget biztosít pályázat 
benyújtására. A támogatás összege minimum 50 millió forint, maximum 450 millió 
forint. A pályázat benyújtásának határideje 2011. március 15., 2011. június 15., 
2011. szeptember 15., 2011. december 15. A támogatás mértéke maximum az 
összes elszámolható költség 85-90 %-a lehet. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselı-testület állásfoglalását. 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2010. december 10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Macsári József 
Polgármester 

 
 



Körösladány Város Polgármestere
55'16 KÖrösladány, DÓzsa György út 2.

T el:061661 47 4-1 00 Fax:06/66t47 S-1 Ss
Web: www.korosladanv.hu / E-mail: poloármester@korosladany.hu

Yc 2a,l /2010. ikt.sz"
IJgyntéző: Ilyés Lajos Tfug: Körösladány-Szeghalom kerékpár út építési

pályázat.

Képviselő-testiileteSzeghalom Város Önkormány zatának
Macsári József polgármester úr

Szeshalom
Szabadság tér 4_8.

5520

Tisztelt Képvis elő_testület! Tisztelt Polgármester Út!

Körösladány Város Önkormánl'zetánek Képviselő-testiilete gazdaság1' programjában szerepel a
városunk és Szeghalom város közötti kerékpárut megépítése.

A Képviselő-testirlet ülésén a bejelentések között ta1ékoztatő hangzott el arró| hogy van
lehetősé} e t<Ö7.op-2OO8.3.2. pá|y|áz.at keretében a kerékpár út megepíiésére.

I(érem, hogr' Szethalom Vliros I(épviselő-tesnilete határozatban foglaljon állast alrő|, hogy
akar1a-e a kerékpár út megépíti'sé't r'árosaink között' ehhez biztosítja a szükséges anyag1. fedezetet,
amennyiben a l(ópviselő-tesnilet döntése poz.itiv, űgy 

^ 
szükséges döntések végehajtÁsáta

hataknazza fel Polgármester Urat, hogy a tervezési feladatokat ettudiuk indítani.

Várjuk szíves r.írlaszukat!

I(örösladány, 201 0. december 7'

Tisztelettel: //,./e)



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

 
 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
A Képviselı-testület 2010. december 20-i ülésére 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázati úton (DAOP-5.1.2./A) valósítja meg a 
városközpont rekonstrukcióját, mely tartalmazza: 

- Szabadság tér 
- Kossuth tér 
- Sétakert 
- Nagy Miklós utca felújítását, valamint 
- D’Orsay kastély 
- Sárréti Múzeum 
- Tőzoltóság 
- Mővelıdési Központ átrium udvar felújítását, illetve a partnerekkel történt 

együttmőködés alapján a 
- Református templom 
- Rendırkapitányság 
- Husqvarna üzletház 
- Alma Mater Étterem 
- Delta Áruház 
- Sárrét-Coop irodaház felújítási munkálatait. 

 
A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként az önkormányzati projekteknél 
több mint 30 millió forint megtakarítás képzıdött. Elızetes tárgyalások alapján 
lehetıségünk van arra, hogy a lehatárolt akcióterületen projekt tartalombıvítésre 
nyújtsunk be igényt. 
 
Javaslom a T. Képviselı-testületnek, hogy próbálkozzunk ezzel a lehetıséggel és az 
alábbi tartalombıvítésre, nyújtsuk be kérelmünket:  
 

- Szabadság tér: a gesztenyefasornál további közvilágítási lámpasor 
elhelyezése, 

- Utcabútorok (padok, hulladékgyőjtı edények) elhelyezése, 
- Elsı világháborús emlékmő megvilágítása, 
- Második világháborús emlékmő zsindely fedésének cseréje, 
- Petıfi utca – Hunyadi utca keresztezıdése között 3 db légkábeles oszlop 

cseréje kandeláberekre. 
- Petıfi utca: 4 db légkábeles telefonoszlop kiváltása földkábeles rendszerre. 
- Sétakert: közvilágítás bıvítése, további padok, hulladékgyőjtı edények 

kihelyezése, 
- Nagy Miklós utca: Földhivatal épülete és a Könyvtár épülete között 9-10 

parkolóhely kialakítása. 



- Széchenyi utca: járdaburkolat meghosszabbítása a Baross G. utcai Pláner 
kútig. 

- Tőzoltóság elıtti térburkolat felújítása. 
- Szabolcs vezér utca: 2 db kandeláber cseréje. 
- Térfigyelı hálózat bıvítése: 2 db a Sétakertben, 1 db a Petıfi utca – Bocskai 

utca keresztezıdésében, 1 db a Széchenyi utca – Szabolcs vezér utca 
keresztezıdésében. 

- Könyvtár: bútorzat beszerzés. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselı-testület állásfoglalását. 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2010. december 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Macsári József 
Polgármester 

 
 
 



Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

……/2010.(……) számú önkormányzati 
r e n d e l e t e 

(tervezet) 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen 
módosított 5/1997.(III.28.)sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
rendelet) módosításáról, kiegészítésérıl:  
 
 

1.§ 
 

A rendelet 3.§. (2) bekezdés h.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  

h.) idısek karácsonyi támogatása 
 

2.§  
 
A rendelet az alábbi 18/B. §-al egészül ki: 
 
A Képviselı-testület évente egy alkalommal, a 65-ik életévüket betöltött 
Szeghalmon állandó lakóhellyel rendelkezı személyeket támogatásban részesíti 
– a költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig. 
 
 
 Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Macsári József                                      dr.Oláh Ernı 
polgármester               címzetes fıjegyzı 
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