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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2012. május 21-i ülésére  


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lázár Lajos Füzesgyarmat, Sas u. 6/a. sz. alatti lakos Szeghalom Város Önkormányzatához fordult 
a 10737/2011. iktatószámú kérelemmel és mellékleteivel. A tulajdonjog tisztázása érdekében 
eljárást indítottunk, megkerestük a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. Beszereztük a tulajdonjogi 
igény alátámasztására a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
igazgatójának, valamint a Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (Tűzoltóság) a nyilatkozatát. Illetve 
jegyzőkönyvet vettünk fel a múzeum népművelőjével. A kérelmező 2012. április 20-án pontosította 
kérelmét. 
 
Mindezek alapján álláspontunk az, hogy a 14 műtárgyra (tűzoltókocsi fecskendőkre) vonatkozóan 
Lázár Lajos tulajdonjogát nem vitatjuk, de annak megállapítása nem is egyértelmű. A Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Működési engedélye alapján viszont a 
műtárgyak tulajdonosa Szeghalom Város Önkormányzata. A műtárgyak sorsának eldöntéséhez 
szükség van a Képviselő-testület nyilatkozatára, hogy szándékában áll-e a megegyezés tárgyát 
képező 7 tűzoltószer tulajdonjogát átadni Lázár Lajosnak. Ezek megállapításával a muzeális 
intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete 21. § (1) 
bekezdésére hivatkozva azzal kéréssel keressük meg a kultúráért felelős minisztert, hogy az 
átadásra kerülő 7 db tűzoltó felszerelés esetleges kivezetését a múzeum nyilvántartásából 
engedélyezze. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat megállapítja, hogy a 14 db tűzoltószer tulajdonosa Szeghalom 
Város Önkormányzat. Lázár Lajos kérelmének helyt adva a külön megállapodásban rögzített 7 db 
műtárgyat átadja Lázár Lajosnak, amelyhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 38. § (4) alapján kéri a kultúráért felelős 
miniszter engedélyét. Az Önkormányzat ezen kérelmét azzal indokolja, hogy – bár a kérelmező 
tulajdonjogát nem ismeri el – az Önkormányzat tulajdonszerzése a beszerzett tanúvallomások és 
nyilatkozatok alapján nem aggálytalan. A békés megegyezés érdekében elfogadja azt az ajánlatot, 
hogy a 14 műtárgyból 7 db tulajdonjogát átadja. 
 
Az átadásra kerülő 7 műtárgy: 
1./ Leltári szám: T. 93. 733. 1. (T. 93. 733. 2.) 
     Megnevezés: Előkocsis mozdonyfecskendő 
2./ Leltári szám: T. 93. 735. 1. 
     Megnevezés: Kocsifecskendő 
3./ Leltári szám: T. 93. 736. 1. 
     Megnevezés: Kocsifecskendő 
4./ Leltári szám: T. 93. 739. 1. 
     Megnevezés: Lajt 
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5./ Leltári szám: T. 93. 742. 1. 
     Megnevezés: Kismotorfecskendő targoncával 
6./ Leltári szám: T. 93. 743. 1. 
     Megnevezés: Targoncafecskendő 
7./ Leltári szám: T. 93. 745. 1. 
     Megnevezés: Mozdonyfecskendő 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
Szeghalom, 2012. május 10.  
 
 


Macsári József  
  polgármester 








Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
5520 Szeghalom
Petőfi u.1.sz


Ikt.szám:62 l 2012 Tétrgy:. Kérelem


Szeghalom Váro s Onkormény zata
Macsári József Polgármeste r Úr részére
5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8


Erdei Erika a Napköziotthonos ovoda és Bölcsőde Intézményvezetője kérném


az Intézmény S zerv ezeti é s Működé s i S zabáIy zat mó do s ításának e 1 fo gadását.


A módosítást - az intézményvezető váItás,


- j o g szab áLyv áLtozások,


- a Bölcsődébe járó gyermekek Taj alapú nyilvántartási


rendszerbe vétele


Indokolja.


Szeghalom,2012.05.08


d/* drt*
Erdei Erika


Intézményvezető








Tárey: vezetői páIyázat Somogyiné Ambrus Erika
Péter András Gimnázium és


Szigeti Endre Szakképzo Iskola


Szakmai munkaközösség véleményezése


Értekezlet ideje: 20 1 2-04- 1 8.


Jegyzokonyv: Vass Gábor
Jelen: 7 fő /teljes \étszáml


A pályázat ismertetése, annak rövid kivonatolása az előzetes tantestületi rendkívüli


éfiekezleten megtör1ént, a jelenlév ők ezÍ hallották' Kardos József roviden ismét összefoglalja


az ottelhangzotákat, felvétzolja a pályázat véleményezésével kapcsolatos teendőket.


A munkakoiösség tagiai je1zík, hógy a páIyázatből csak egy fénymásolt példánfikaptak, az


idő rövidsége miatt,*azi csaL néhányán tudták átfutni. Érdemi áttanulmányozásrÓl ilyen


feltételek mellett nem is beszélhetünk, ehhez a 15 napos határidő nagyon kevés, ráadásul az


idei tanév rendje szerint ebbe az időbe belesett 1 hét tavaszl szinet, amikor a tantestületi


fórumokat képtelenség összehívni.


Eg}'éb vélemények és észrevéteiek:
o A páIyázat tárgyilagos' konkrét elképzeléseket tar1almaz. Helyzetelemzése


alapos' tükrözve a pá|yáző sokéves tapaszta\atát' ismereteit az íntézmény


működésének körülményeiről, problémáiról'


o Vezetői programja a hagyományok ápolására, elsősorban a nevelőtestület


tap aszta1atára, kre ati vi tását a, ko zö s s é gi erej ére épül. A p áIy ázatb an l eíft tervek,


célkitűzések többsége összecseng a véleményünkkel és a gazdasági helyzet


adta lehetőségekkel.


. Személye megbízható, a nevelotestülettel együttmúködve biztosilhatja az


intézmény sajátos' otthonos légkorét. A pályázo programját (esetleges


kiegészítésekkel) korrektnek, megvalósíthatónak taftjuk, ezérttámogaÍjuk azt'


. Szakmai programját és fejlesztési terveit elfogadjuk és az abban foglalt


célkitűzésekmegvalósításábanrészt,kívánunkvenni.


. Örülünk, hogy belső pály ázőnk van, fontosnak tartjuk azt, hogy az iskola


vezetője (ig ű'gatoja) a mindenkori tantestület tagjai közül kerüljön ki. Előnyös


ur,ha"uiatvaZt, már \egalább 10_15 éve tagja az iskolának, éy az intézménnyel


együtt -"gétt" annak sórsfordulata\Í, ez a tény mindenféleképpen 1avítja az ít1


v ezető r áIátását az elótte á11ó feladatokra,


o A páIyázat bíráIata pozitív, szerkesztése igényes mrr'nkát' tükröz, átgondolt,


ugyunákkor szerkezete rendszer ezett áttekinthető' kello akarattal, megfelelő


tantestületi támogatáss áI az ott leír1ak nagy része megvalósítható,


. Nagyon felelősségteljes a páLyázat, a bizonytalan jovo nehezíti a helyzetet' De


u phyarat nyitott u -.gótoásokra. A realitásokkal legyünk optimisták, ám


tervezni pedig mindig kell, ez a pályázatban benne van'







. A szakképzési rész elképzelése elfogadható, jó lenne, Lta ez megvalósítható


lenne anyági vonatkozásban is, az utóbbi években szépen felfejlodött ruhaipari


és fémipari tanműhelyeink már igényelnének egy egész tanévre ütemezett


gazdasági tervezést a iolyamatos anyagellátás és a kis értékű kéziszerszámok


(p1. frrreszlap, reszelo, ótto stb..) terén. A nagyobb értékű gépek eszközök


beszerzése terén meg kell találni a szaképzési támogatások új forrásait,


o A szabo szakmában voltak az utóbbi időben látványos fejlesztések is, a


varrólányoknak szépen felszerelt műhelyük yan, eZ igaz a fémiparban is, ott is


komoly nagy ér1ékú gépek jelentek meg, bízunk abban' ha meg yan aZ akarat


és az odafigyelés előbb_utóbb az anyagiak is elérhetové tehetők,


o Fontos lenne az is, hogy a szakképzos osztályokban a mennyiség mellet a


minőség is kezdjen érté]< lenni. Gondosan kell tervezni az osztály és csoport


létszámokat, fokozatosan meg kell szüntetni az iskola ,,átjárőház jellegét'''


Következetesen be kell tartani, és be kell tartatn\ a házi rendben leírtakat- a


notórius 1ógó diákok előtt' akik általában csak hátráltatják az egészséges


lelkülett1 oútálytársaik oktatását, a bejáratott kis kapukat fokozatosan be kell


csukni, ezekben az ell<épzelésekben par1nerek leszünk,


o A páIyázatban említett osztrák és angol kapcsolatok felújításával egyetér1ünk,


hiszen ezek az utóbbi években teljesen leépültek, egy jól működő külföldi


kapcsolat pedig mindenképpen emeii az iskola jó hírnevét, javít az iskola


pozitívabb megítélésén,
. Emellett irj szín lehetne egy kapcsolat felvétele valamelyik erdélyi iskolával,


Vagy hatáion túli *ugyá' területen lévő iskolával, amely elsosorban a


.'ákirkolu számára 1e"n. lehetőség, hiszen kollegáink már sikeresen


szerepeltek egy határtalanu| páIyázaton, és egy minta utat már szép


eredÁénnyel megvalósítottunk székelyföldrel Ezt az irán1't egy támogató


vezetésse1 folytatni szeretnénk!


A pályázat ilyen irányú gondolatatival egyetértünk, öÍiilünk a kezdeményező


szándéknak, de azt csak a munkaközösség tagiainak bevonásával tudjuk


e1képzelni,
o A pályázaI" támogatná egy gyakorlati oktatásvezető munkáját, hiszen egyre


több külső gyakoilati r<epzorreryen jelentek meg tanulóink és egyre nagyobb


számban, aZ ott folyó n]rr.'ták koordinálása, természetesen a \étsz'ám


függvényében, már mógkívánja egy teljes vagy részfoglalkoztatott gyakorlati


oktatás vezetó jelenlété1' ily mÓdon elkerülhetőek elennének az iskola és a


külső képzőheli közötti kínos félreértések, amelyek sajnos az utóbbi időben


elofordultak"
o A közel jovoben bevezetésre kerülő duális


igényli aZ iskola és a vállalat kozötti


együttműködést, amelyre fel kell készülni,


szakképzés pedig kifejezetten
(külső képzőhely) szorosabb


Megiegyzés: a szakmai munkaközösség is sérelmezi a pá\yázat elolvasására' annak


kiér1ékelésére és bkálatáraszabott szűk hátáridőt (15 nap), amely nem biztos, hogy lehetővé


teszi a 1-elelősségteljes döntést!


Szeghalom ,2012-04-19








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2010. május 21-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 9/2012. (V. 2.) sz. rendeletével szabályozta az 
Önkormányzat vagyongazdálkodását. A rendelet 9. § (1) bek. kimondja, hogy a forgalomképes 
Üzleti vagyonkörből a Képviselő-testület jogosult kijelölni azokat az ingatlanokat, amelyek 
értékesítésre kerülnek.  
Az elmúlt időszakban több önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban érkezett lakossági 
kérelem vételi szándékra vonatkozóan.  
Az önkormányzat tulajdonát képezi az Állomási Újtelep 6. sz. alatt lévő telek, melynek hrsz-a 947. 
A telket a város érvényben lévő Rendezési terve Gazdaság kereskedelmi szolgáltató övezetbe 
sorolja. Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési terve nem tartalmazza a telek önkormányzati 
hasznosítást, ezért a telket indokolt kijelölni értékesítésre. (1. sz. melléklet) 
Szintén kérelem érkezett az Önkormányzat tulajdonában lévő 0255/13 hrsz-ú gyep művelési ágú 
külterületi ingatlanra. Kérelmező a 2012-2013. évre megállapított terület alapú támogatás együttes 
összegét ajánlja fel vételárnak. A mezőgazdasági művelésű ingatlanjainkat bérbeadás útján 
hasznosítjuk, illetve, amelyekre nincs igény ott Önkormányzatunk igényli a terület alapú 
támogatást. A mezőgazdasági művelésű ingatlanjainkat nem javaslom értékesítésre kijelölni. (2. sz. 
melléklet) 
A Képviselő-testület döntése alapján 2006. évben került kialakításra a Bocskai utca 4. sz. mögötti 
területen 3 db sorgarázs létesítésére alkalmas telek. A telkek közül 2 sorgarázs beépült, 1 sorgarázs 
a 981/4 hrsz-ú 17 állásos azonban akkor nem kelt el. Az elmúlt hetekben több érdeklődő volt, akik 
garázsépítési lehetőség után érdeklődtek. Javaslom, hogy első körben a 17 állásos sorgarázs 
területét jelöljük ki értékesítésre és a lakosság körében hirdessük meg ismételten ezt a lehetőséget, 
figyelembe véve a 121/2006. (XII. 15.) Ökt. sz. Határozatban foglaltakat, miszerint azok  
nyújthatnak be igényt garázshelyre akik a lakótelepeken lakástulajdonnal illetve gépkocsi 
tulajdonnal rendelkeznek. 
 Amennyiben legalább 7 kérelem beérkezik Hivatalunkhoz telekosztással már ezt az igényt is ki 
tudjuk elégíteni, mivel a 17 állásos garázshely területe osztható. 
Az értékesítésre ez esetben is a vagyonrendeletünk szabályait kell alkalmazni. (3. sz. melléklet) 
 
Határozati javaslat: 
________/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeghalmi tulajdoni lapon nyilvántartott 
947 hrsz-ú és természetben Szeghalom, Állomási Újtelep 6. sz. alatt lévő ingatlant elidegenítésre 
kijelöli.  
Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában 0255/13 hrsz-ú gyep művelési ágú külterületi 
ingatlant elidegenítésre nem jelöli ki. 
A Képviselő-testület a Bocskai u. 4. sz. mögötti területen kialakított 981/4 hrsz-ú 17 állásos 
sorgarázs telkét meghirdetésre és elidegenítésre kijelöli. A Képviselő-testület a 121/2006. (XII. 15.) 
Ökt. sz. Határozatában szabályozta az igénylők körét, mely szabályozást továbbra is fenntart. 
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Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 
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Amennyiben a meghirdetést követően legalább 7 igénylésre jogosult kérelem érkezik, úgy 
telekalakítással az igények kielégíthetők. 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlanok értékesítése a 9/2012. (V. 2.) sz. rendelet előírásainak 
betartásával történhet. 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2012. május 10. 
 
 
 
        Macsári József 
        polgármester 
 
 








T
Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.
Tel.: 66137 l-6 1 1., Fax: 66137 l-623.


rujrrnlrszrÉs
a Képviselő-testiilet 2012. május 2I-i iilésére


Tisztelt Képviselő-testület!


Szeghalom Viíros Önkormanyzat pályazatot hirdetett a Péter András Gimnázium és Szigeti
Endre Szakképző Iskolában (5520 Szeghalom, Dőzsa Gy. u. 2.) igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására. A pályázat benyújtásának határidej e 2012. április 4-& jártle.


A pályazati kiírásra határidőn belül egy pályázat, Somogyiné Ambrus Erika gimnázium i tanár
pályazata érkezett, a benyújtott pályázat a kiírásnak mindenben megfelel. Ennek megállapítása után
a nevelési-oktatási intézmények működéséról szőIő 1IlI994. (VI. 8.) MKM rendelet 11. $-ában
figzített eljrárásrendnek megfelelően a véleményezésre jogosult közösségeket megkerestük. Az
intézmény nevelőtestiilete létrehozta ahfuomtagú etőkészítő bizottságot, mely a jogszabályoknak
megfelelően megszelvezte, lebonyolította a nevelőtestületi és az alka\mazotti értekezletet. A
beérkezett jegyzőkönyvek precízek, átláthatőak,batáridőn belül benyújtásra kerültek.


A nevelőtestület állásfoglal ása a pátyáző vezetőiprogramjáról:


Az alkalmazotti közösség állásfoglalása a pályáző személyérőIl


S zav azásr aj o go sultak száma:
Kiadott szavazőlap:


58 fo
51 db


I


41 IGEN 9 NEM


76 fő
68 db


Visszaérke zeÍt szav azólapok száma: 5 I


Érvényes szavazatok szálma: 50
Ervénytelen:
Az 50 érvényes szavazatbóI


S zav azásr a j o go sultak száma:
Kiadott szavazőlap:
Visszaérke zett szav azólapok száma: 68


Prvényes szavazatokszálma: 67
Ervénytelen: I
Az 50 érvényes szavazatből 50 IGEN 17 NEM


A szakmai munkaközösségek, a Szülői Munkaköziisség, a Diákönkormányzat, a Pedagógus
Szal<szervezet, valamint a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a pályázatot
megismerte' határidőre megküIdte véleményét.


Kérem a Képviselő -testület tags ait, a páIy ázatot szíve skedj enek elbírálni.


il\ t- \^,,\
y'MgóstÍri ldaí-x'


polgármester


Szeghalom, 2012. május 1 0.








Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.
Tel.: 6613'7 I -61 1., Fax: 66137 l-623.


ELoTERJESZTÉS


a Képviselő-testület 2012.május 21_i ülésére


Tisztel Képviselő_testület!


Mint ismeretes, 2012. december I9-i ülésünkön a 21l20ll. önkormányzati rendelettel
megállapítottuk a 2012. január 1-től érvényes szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányulő
kötelező kozszolgáItatási díjat' Sajnálatos módon a rendeletünknek nem tudtunk érvényt szetezni,
mivel időközben a hulladékgazdáIkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt módosította aZ egyes
törvények Alaptörvénnyel összeftiggő módosításáról szőlő 2011. évi CCI. törvény 57. $ (1)
bekezdése' amely előírta, hogy a hulladékkezelési közszoIgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012.
évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő- testülete által rendeletben 20II.
évre megállapított hulladékkezelési kozszolgáItatási díj legmagasabb mértékét. A törvényi
maximum batáIyba lépése miatt a szolgáItatő Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.
részére, az első negyedévb en a 2011 . évi szolgáltatási díjat egyenlítettük ki. Ezt követően a 2012.
évi XXVIII. törvény 2012. április 15-tő1 ismét lehetővé tette, hogy a 20Ti. évre megállapított
szolgáltatási díjat a szolgáltatő a 6412008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint emelje. Az emelésre csak
2012. április 15-tő1 van jogalap. Mivel azvárhatő is volt, a jogszabályi,,maximum Stop'' feloldása
után a Békés- Manifest Kozszolgáltató Nonprofit Kft. a2012. évi szolgáltatási díjat emelni kívránja
az alábbiak szerint:


K:(l+I)*Z
ahol:


Z _ előzó évi nettó szolgáltatási díj
I_ az emelés mértéke Yo-ban
K _ következő évi nettó szolgáltatási díj


I:8,5 oÁ


Természetesen a magasabb összegii szolgáItatási díjat 2012. április 15-től jogosult számlázni.


Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mellékelt rendeletet elfogadni szíveskedjen.


Szeghalom, 2l12.május 8.
i :r:ti\r'y!/csári Jóuef \


polgármester


lí'j


Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
T el.: 66 l 3'7 l -6 l l /25. meliék, F ax: 66 l 37 I -623 .


E-mail: haj duanita@szeehalom.hu


Ügyfélfoeadási idő: Hétfő 8W-12W 13!19-16!19


Kedd 8@-12@ nincs
Szerda nincs
Csütörtök 8@-12@ 13@-16@
Péntek 8@-12@ nincs


Megnevezés ürítés/Fílakás hó/Ft/lakás
Lakossási hulladék svűités és szállítás 279.68 + AFA I2II,95 + AFA
Céelosós zsák 279,68 Ft/db + AFA







sZEGHALoM vÁRoS oNKoRMÁtwzar
xÉpvrsnr,Ő- rnsrÜrErÉnnr


... /2012. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtésre és szállításra iránvulró


kőzszolgáltatás kötel ező igénybevételéről szőlő 2 l 1999. (IIi. 02.)
önkormányzati rendelet mrídosításáról


(TERVEZET)


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a hulladék gazdálkodásról szóló
20a0 ' évi XLIII. törvény 23. $-ában kapotí felh atalmazás alapjén, a helyI önkormány zato6ől
szőlő 1990' évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdésében meghatározott feüdatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el:


1.$
A települési szilrárd-hulladék gffitésére és száttítására irányuló közszo1gáltatás kötelezőigénybevételéről szőIő 211999. (III. 02.) önkormányzati renáelet t. meiljklete helyébe erendelet 1. melléklete lép.


Ez a rendelet2}I2. április l5-én lépbatályba.


Macsári József
polgármester


2.$


1. melléklet a .../2012. (v.2t.)
Q012. április 15-től érvényes díjak) A


Dr. Pénzely Erika
jegyző


önkormányzati rendelethez
díjak az LFA-tnem tartalmazzák


Lakossági hulladékgyűjtés és szállítái 27 9,68 Ftliakás/tirítés
l2II.95 Ftlhó/lakás
27g,6gFtldb


* A díjak arányosan 20,- Ftlirítés rekultivációs,
szeghalmi felhagyott lerakók rekultiváci őj ához.


rekonstrukciós költséget tartalmaznak a








Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Szeghalom
Petőfi u" 1 sz.


Ikt.sz.: 6212012


S ze ghalom Váro s Önkormá ny zat-képvi s elő te stül ete
5520 Szeghalom
Szabadságtét 4-8 sz.


Nyilatkozat


Erdei Erika a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője'
nyilatkozom, hogy a Szewezeti és Működési SzabáIyzat 20l2.május 02-án
elkészült munkapéldányát az Óvodai nevelőtestület, a SZülői munkaközösség
képviselői, valamint a Bölcsőde Szakmai vezetője és képviselői megismerték. A
munkapéldánnyal megegyező tartalommal készült a Tisztelt Képviselő-testület
felé megküldött módosított Szewezeti és Működési SzabáIyzat.


Szeghalom,2012.05.02


Intézményvezető








szeghrlom Várcc Folgár'nesteri Hivatal


2012 MÁJ í
Nagy Miklós Városi Konyvtár és
Sárréti Közérdekű Muzeális Gffitemény
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.


Szeghalom Város onkormány zata
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Macsári József Polgármester Ur részére


[kt'szám.: 28l20I2.


Tisztelt Polgármester Ur!


Kérem Tisztelt Polgármester Urat, az
SzabályzatÍú a Soron következő testületi
testület elé.


Kérelem


összevont tntézmény Szervezett és Működési
ülésen beterjeszteni sziveskedjen a Képviselo-


Szeghalom, 20L2. május 1 0.


Tisztelettel:


t(
Koczó Eva


6,U
-Ö8 -&'


3áqÉl
ígazgatő








 
 
 
 
 
 
 
 


B E S Z Á M O L Ó 
A Képviselő-testület 2012.május havi ülésére 


 
(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok és Gyermekjóléti Szolgálatok részére, hogy 


évente átfogó értékelést készítsenek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról) 


 
 
 
 
 
 
 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó 
gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 
 


II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedései, feladatai 
 
 


III. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működése és az általa 
nyújtott szolgáltatások 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszámoló a Városi Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal, valamint 
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalmi 
Tagintézményének közös beszámolója. 
 
 
 
Szeghalom, 2012. május 8. 
 







 
I. Települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó 


gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 
 
 A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a Gyermekek védelméről és a  
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormány rendelet 
határozza meg.  


Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek 
érdekeit és jogait helyezi előtérbe, elsőbbséget adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek 
érdekében a különböző támogatások széles körét biztosítja a család és a gyermek számára és 
csak utolsó eszközként teszi lehetővé a családból való kiemelést, azonban ebben az esetben is 
kiemelt feladatként határozza meg a családba történő visszagondozást. 
 
A törvény tehát meghatározza: 


- a gyermekek alapvető jogait és kötelességeit, a jogok védelmét, 
- a gyermekek védelmének rendszerét (ellátásokat és a hatósági intézkedéseket) 
- a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szerveket, valamint 
- a gyámügyi igazgatás szervezetét és feladatait. 


A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 
vesznek civil szervezetek, egyházi szervezetek is. 
 
A gyermekvédelem fogalmára számos meghatározás ismert és elfogadott. A gyermek 
védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból 
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
 
Tágabb és szűkebb értelemben is megközelíthető. 
Tágabb értelemben gyermek és ifjúságvédelem alatt értendő minden olyan tevékenység, amit 
a gyermek érdekében a család, az óvoda, az iskola, a társadalom bármely intézménye tesz. 
Ebben a megközelítésben a gyermekvédelem a szociálpolitika egyik részterülete. 
 
Szűkebb értelemben a gyermekvédelem azt az állami feladatot jelenti, amely a különleges 
védelemre szoruló gyerekek érdekeit óvja hatósági eszközökkel.  
Az állam (és az önkormányzat) különleges védelmét olyan anyagi, környezeti, magatartási, 
vagy egészségügyi okból fakadó veszélyeztetettség alapozza meg, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
 
A gyermekvédelem rendszere 
 
A gyermekvédelem legfőbb pillérei: 
 - alapellátások 
 - szakellátások 
 - hatósági intézkedések 
 
Az alapellátás célja, hogy a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 
történő nevelését elősegítse.  
Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzat által 
ellátandó feladat. 







A szakellátás célja, elsősorban a családjából bármely okból kikerült gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítása.  A szakellátások mindig személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A 
szakellátások biztosítása a megyei/fővárosi önkormányzatok kötelező feladata.  
A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hoz a települési 
önkormányzat jegyzője, illetve a gyámhivatal.  
 
A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő köztisztviselő, a Gyámhivatalban 3 fő köztisztviselő  
látja el a feladatokat. 
 
Végzettségüket tekintve: 
A jegyzői feladatokat ellátó 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, a 
gyámhivatalban 2 fő szakirányú felsőfokú végzettségű, 1 fő középfokú végzettségű. 
 
 Tárgyi feltételek: minden ügyintéző rendelkezik számítógéppel, és az osztályok egy kis 


teljesítményű nyomtatóval és minden ügyintézőnek külön irodája van. 
 
 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok 
                          
 
A város demográfiai mutatói: 
 
Szeghalom város lakosságának száma 2011.12.31 napján: 9.174 fő. 
Ebből, a kiskorúak száma:1.754 fő. 
0-6   éves = 549   fő 298 fiú  251 lány 
7-14 éves = 731   fő 378 fiú  353 lány 
15-18 éves=474   fő 251 fiú  223 lány 
 
Az elmúl évhez viszonyítva 77 kiskorúval van kevesebb.  
  


Pénzbeli ellátások 
 


A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy megelőzze és csökkentse a gyerekek anyagi 
típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család rossz 
anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból 


 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 


 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  


 Óvodáztatási támogatás 


 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 


 Gyermektartásdíj megelőlegezése 


 Otthonteremtési támogatás. 


 Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás, egészségügyi 
ellátásért fizetendő térítési díj, stb. 


 
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 


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







  kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezhet 
- gyermekét egyedül nevelő, tart.beteg, illetve nagykorú esetén     140%-a = 39.900,-Ft/fő 
  és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezhet.) 
 


Egyszeri pénzellátás: 
(2011. augusztus és november hónapban) 


 
Év                    forint Gyermek (fiatalfelnőtt) 
2011. augusztusban             3.903.400    605 fő  ebből (68  nk.) 
2011. novemberben             3.909.200    598 fő  ebből (77  nk.) 
 
 
Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évente két alkalommal 
(augusztus és november hónapban) gyermekenként 5.800,-Ft pénzellátásra, valamint ingyenes 
tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra voltak jogosultak. A pénzellátás nincs tanulói, 
hallgatói jogviszonyhoz kötve, csak ahhoz, hogy tárgyév augusztus 1-én és november 1-én a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell lenni.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg.  
Az ismételt megállapításhoz, az ügyfél újabb kérelme szükséges.  
 
Az 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § -a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról is 
rendelkezik, de településünkön eddig nem volt olyan kérelmező, aki erre jogosult lett volna.  
Feltétele ugyanis az, hogy a bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, 
ha az egyéb feltételeknek is megfelel. 
 


2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek 
 
 
Év          család          gyermek Összeg (Ft) 
2011. évben            71            79   fő         450.000 
 
 
Elutasított kérelem nem volt.  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással főként a hirtelen, krízis helyzetbe került családok 
gyermekeit segítettük, pl: kollégiumi térítési díjak pótlására, étkeztetés biztosítására, 
táborozás költségeire, szakkörön való részvételre, kapcsolattartás létrehozására, szemüveg 
kiváltásához, tápszerre, gyógyszerköltségre. 
 
 
 3. Óvodáztatási támogatásban részesültek 
 
 
Év                     fő                     Ft 
2011. június                      28                 380.000 
2011. december                      19                 220.000 
   
 
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének állapíthat meg óvodáztatási 
támogatást, aki a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a 
gyermek a 4 –ik életévét betöltötte, és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába 
járatásáról.  







Rendszeres óvodába járásnak az minősül, ha a gyermek naponta legalább 6 órát az óvodában 
tartózkodik, illetve beíratásától számítva az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg az óvodai nevelési napok 25%-át.  
Első alkalommal, ha a gyermek beíratása az év első felében történt meg és a rendszeres 
óvodába járása óta eltelt legalább 2 hónap, akkor a beíratás évének június hónapjában  
ha, a naptári év első felében történik a beíratás, de júniusig nem telt el a 2 hónap, akkor 
december hónapban jogosult a támogatásra. 
Ha a naptári év második félévében történik a beíratás és az óvodába járás óta legalább két 
hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha decemberig nem telt el a 2 hónap 
rendszeres óvodába járás, akkor a következő év júniusában jogosult a gyermek az 
óvodáztatási támogatásra. 
 
     4.             Védelembe vétel /hatósági intézkedés/  
 
Ha a gyermek veszélyeztetett és ezt az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet 
megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi 
környezetben mégis biztosítható, a jegyző védelembe veszi.   
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával való együttműködésre a gyermek és a szülő, 
csak védelembe vétel elrendelése esetén kötelezhető! 
 
Védelembe vétel esetén a gyámhatóság családgondozót rendel ki, aki feladatát egyéni 
gondozási-nevelési terv alapján látja el. A védelembe vétel felülvizsgálata évente kötelező, 
vagy a szülő, illetve családgondozó kérelmére bármikor.  
A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.  
 
Az intézkedés célja: a gyermek családban történő nevelkedésének folyamatos segítése, az 
ellátásának megszervezése, segítése, a szülői nevelés kontrollja, a veszélyeztetettség 
megelőzése, megszüntetése. 
 
A védelembe vétel elrendelésének oka változó: - egyre gyakoribb a tankötelezettség 
megszegése, csavargás a kiskorú kifogásolható viselkedése- szülői alkoholizmus, lopás, 
verekedés, ,. 
 


Év Család Védelembe vett 
gyermek 


Megszűnt eljárás 


2011 évben.            10                     13                             6       fő 
 
 2011. évben 51 családban 68 veszélyeztetett kiskorúval volt közvetlen munkakapcsolat.   
 Ebből 10 családban 13 kiskorú esetében alkalmazta a védelembe vételt a gyámhatóság.  
 2011. évben újként védelembe vett 4 család 7 gyermeke.  
 2011. évben 6 családból 6 gyermek esetében lett a védelembe vétel megszüntetve.  
 
A 13 kiskorúból 2 fő esetében annyira súlyos problémák merültek fel, hogy rajtuk már csak 
úgy lehetett segíteni, hogy őket a családjukból ki kellett emelni és átmeneti nevelésbe 
kerültek. 
 
A megszűnés oka: (2011) 
-     3 fő esetében sikeres gondozás miatt. 
-     2 fő átmeneti nevelésbe került, (a hosszan tartó gondozás sem vezetett eredményre) 
-     1 fő nagykorúlett 
 
 
 







 
 
5. Eredménytelen védelembe vétel 
 
A jogszabály rendelkezése alapján, ha a védelembe vétel két év alatt nem szüntethető meg 
eredményesen, akkor a jegyző nevében eljáró gyámhatóság 8 napon belül a teljes iratanyagot 
köteles a gyámhivatalnak megküldeni. A gyámhivatal a gyermek veszélyeztetettsége 
érdekében újabb vizsgálatot rendel el és ha szükséges a gyermek érdekében más 
gyermekvédelmi intézkedést tesz.  
Ha azonban azt állapítja meg, hogy a hatáskörébe tartozó intézkedésre nincs szükség, akkor az 
iratokat átteszi  vissza a jegyzőhöz.  
2011-ben nem került sor effajta intézkedésre. 
 
6. Iskoláztatási támogatás felfüggesztése 
 
Ha az oktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes  
jegyzőnek, (gyámhatóságnak) hogy a gyermek igazolatlanul mulasztott a kötelező tanórai 
foglalkoztatásról 10 órát, akkor a jegyző nevében, a gyámhatóság írásban figyelmezteti a 
szülőt és kiskorút a jogkövetkezményekre. Ezzel egyidejűleg értesíti a Gyermekjóléti 
Szolgálatot is.  
50 igazolatlan mulasztás esetén az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, és a gyermek 
védelembe vétele kötelező, ha eddig még nem történt meg.  
 
Ez a rendelkezés 2010. augusztusa óta hatályos és 2011-ben 5 fő gyermek tekintetében került 
sor felfüggesztésre a védelembe vétel egyidejű elrendelése mellett. A felfüggesztett 
iskoláztatási támogatást eseti gondnok kezeli, aki minden hónapban köteles a felhasznált 
pénzzel elszámolni.  
Családi pótlék természetben történő nyújtására nem került sor.   
 
7. Szabálysértési ügyek 
 
2011. évben: 


-   5 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása  
     mellett. 2011-ben először jelentős csökkenés volt tapasztalható. 


 
Ezekben az ügyekben a rendőrség jelzése után járt el a gyámhatóság. ( többségében közúti 
közlekedés kisebb fokú megszegése, engedély nélküli vezetés szerepel az okok között)  
 
8. Környezettanulmány készítés 


- 8 esetben bíróság, ügyészség, büntetés végrehajtási intézet, egyéb társhatóság 
részére környezettanulmány készült. 2011-ben egyetemek kollégiumai is kértek 
segítséget a kollégiumi férőhelyek szétosztása érdekében. 


       
9. Nyári étkeztetés 


 
Hasonlóan az elmúlt évhez, az önkormányzat ismét felvállalta a szociálisan rászoruló 
gyermekek nyári ingyenes étkeztetését.  
Ennek a támogatásnak a célja az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek közül a keret erejéig ingyenes nyári étkeztetés biztosított legyen. 
 
2011-ben a települések már hátrányos, halmozottan hátrányos és egyéb kategóriákba voltak 
sorolva. Szeghalom az egyéb települések kategóriájába tartozik, így városunknak önerővel 
pályáznia kellett, és a pályázaton megnyert létszámmal azonos létszám kaphatott még 
támogatást.  45 vagy 54 napra lehetett pályázni, egy napi költség 370,-Ft volt. 







A pályázatok elbírálása után még kaptunk plusz 12 főre kedvezményt, így összesen: 
 
 
              Év               fő              nap          előirányzat 
2011. évben              62               45           612.350 
  
 
10.      Halmozottan hátrányos helyzetűek 
 
A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számáról iskolai és óvodai bontásban  -szülői nyilatkozat 
alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 
hónapban.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (hh) igénylő szülőt, nyilatkoztatni kell arról, 
hogy az általános iskola 8 osztálynál rendelkezik-e magasabb iskolai végzettséggel. Ha sem 
Ő, sem házastársa nem rendelkezik 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel, úgy a szülő 
kérheti, hogy gyermekét minősítsék halmozottan hátrányos helyzetűnek (hhh). A kérelemről  
a gyámhatóság igazolást állít ki. 
 
 
2011. év május 15. napján nyilvántartott adatok szerint, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők közül összesen 188 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
11. HPV elleni védőoltás 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete helyi rendeletében szabályozottak szerint valamennyi 
veszélyeztetett korú (14-15 évesek) kislány részére vagy ingyenesen, vagy 50%-os mértékben 
biztosította a védőoltást. (2011. évben 23 fő részesült ingyen oltásban) 
 
12.     működési engedélyek kiadása 
  
 Jogszabály előírásainak megfelelően a jegyző nevében eljáró gyámhatóság működési 
engedély kiadása tárgyában a hatásköre 2011. június 30-al megszűnt, az iratokat továbbítani 
kellett a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
13. Bűnmegelőzés 
 
Településünkön évek óta oktatók, rendőrök foglalkoznak a D.A.D.A. oktatás keretein belül a 
tanulókkal, de felnőttek, hozzátartozók részére is tartanak előadásokat. Az általános és 
középiskolában foglalkozások alkalmával ismertetik meg a tanulókkal azokat a módszereket, 
aminek segítségével elkerülhető az áldozattá válásuk. A fiatalok különböző teszteket, 
kérdőíveket töltenek ki, illetve az általuk kiválasztott témában előadást szerveznek. A 
Szociális Iroda már egy éve a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság 
Bűnmegelőzési Osztályával kapcsolatban áll, rendszeresen információkat, hírleveleket 
kapunk, melyeket tartalmától függően juttatunk el az ifjúsághoz, lakossághoz.  
A rendőrség felderítő és megelőzési tevékenysége során – kiskorúak által, vagy sérelmükre 
elkövetett cselekmények során -  minden esetben írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot a 
további intézkedés megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a gyámhatóságot 
értesíti, illetve meghívja az esetmegbeszéléseire.  
 
 
Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil szervezetek aktív 
közreműködésére számíthatunk: 
1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány,  







2. Vöröskereszt – adomány. 
3. Senshi Kyokushin KaratemGyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület. 
Tagjainak létszáma:80 fő (5-50 éves korig) 
Az egyesület célja, elsősorban a fiatalok figyelmének felkeltése, a szabadidő hasznos, 
tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés. 
 
14. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi törvény 
előírásai alapján 
 
Célunk továbbra is, hogy felkutatassunk olyan személyeket, akik alkalmasak helyettes szülői 
feladatok ellátására. 
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját családjában biztosítja, ez 
az ellátási forma előnyösebb a gyermek vérszerinti családjából való kiemelésénél, abban az 
esetben biztosíthatja a helyettes szülő a gyermek gondozását, nevelését, amikor a gondozó 
szülő átmenetileg krízishelyzetbe kerül. 
Városunkban jelenleg egy nevelő szülő van. 
 
Pályázatok figyelése, hogy az egyre nehezebb helyzetben élő családok gyermekeinek a nyári 
felügyeletére, étkeztetésére, táboroztatására anyagi alapot találjunk. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére, felvilágosításra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







II. Városi Gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: 
 
A gyámhivatal illetékessége Szeghalom városán kívül Körösladány város közigazgatási 
területére is kiterjed.  
 
A gyámhivatal jogszabályban előírt döntései, intézkedései a gyermekek védelme érdekében: 
 -    azonnali intézkedést igénylő esetben dönt a gyermek ideiglenes hatályú  
                 elhelyezéséről 


- megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
- átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot 


(hivatásos gyámot) rendel, 
- dönt a gyermek átmeneti, tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről 
- dönt az átmeneti, és tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről 
- közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban 


 
Pénzbeli támogatással kapcsolatos intézkedései: 


- dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról 
- gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 


 
Családi jogállás rendezése érdekében: 


- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel 
- megállapítja a gyermek családi és utónevét 
- hozzájárul – cselekvőképtelen jogosult esetén – a családi jogállás megállapítására 


irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. 
 
Élhet per indítási jogával: 
 -    a gyermek elhelyezése, illetve kiadása érdekében, 
 -    a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése 
 -    szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása 
 -    a gyermek örökbefogadásának felbontása érdekében. 
 -    cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése 
 -    számadási kötelezettség megállapítása ügyében. 
 
Feljelentést tesz: 


- a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása 
- a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 


 
A gyámsággal, és gondnoksággal kapcsolatban: 
 -     irányítja, felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét 
 -     felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, gondnokot, 
 -     ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, ment fel, megállapítja a munkadíját 
 
Vagyon kezeléssel kapcsolatban: 


- dönt a gyermek  és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 
betétben, vagy folyószámlán történő elhelyezésről, felhasználásáról 


- elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a 
végszámadást,  


- közreműködik a hagyatéki eljárásban 
 
 
 
 
 







A 2011 évi statisztikai adatok alapján a gyámhivatalra iktatott ügyiratok száma 4.718. db , 
meghozott határozatok száma : 1.632db 
                      végzések száma  :  674 db 
 
A gyámhivatalnál ügyintézői munkakört betöltők száma : 3 fő 
 
 
Ügyintéző I. 
( jegyzői hatáskörben is eljárva az alábbi feladatokat látja el:) 
 


- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
 2011 évben  674 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
 2011 augusztus hónapban 605 gyermek és 68 nagykorú tanuló kapott egyszeri támogatást     
 3.903.400 Ft összegben 
 2011 november hónapban 598 gyermek és 77 nagykorú tanuló részére 3.909.200.- Ft    
 pénzbeli támogatás lett  kifizetve a törvényben előírt feltételek alapján. 
 
- megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot, 
2011. június hónapban 28 gyermek részére lett megállapítva  kifizetett támogatás összege           
 összesen:  380.000.- Ft 
2011. december hónapban 19 gyermek részesült  támogatásban kifizetett összege összesen   
220.000.- Ft 
 
- nyilatkozatot vesz fel a halmozottan hátrányos helyzet igazolásához 
2011. december 31-én 188 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, illetve óvodás volt a    
 városban 


 
- a megállapítja a feltételek fennállása esetén a  gyermektartásdíj állam általi 


megelőlegezését 
2011 évben 12 gyermek esetében indult eljárás gyermektartásdíj állam általi 


megelőlegezése ügyében. 2011 évben  15 gyermek részesült gyermektartásdíj állam általi 
megelőlegezésben  kifizetett összeg összesen 934.000.- Ft.  
 
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 


- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, (2011. évben 8  esetben történt apai 
elismerő nyilatkozat felvétele ) 


 
- hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására 


irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, (2011. évben nem volt) 
 
- a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 41. §-a alapján 


megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt 
apa adatait. ( 2011.  évben 2 esetben került sor képzelt szülő adatainak megállapítására) 


 
- a vagyonkezeléssel kapcsolatban 
- dönt a gyermekek készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési 


számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, 


A szeghalmi gyámhivatal 41 kiskorúnak van gyámi fenntartásos betétben elhelyezett 
betétállománya,  


110 kiskorú rendelkezik ingatlan vagyonnal ( 2011. évben 6 esetben hagyott jóvá a 
gyámhivatal ingatlan eladás, illetve megterheléssel kapcsolatos szerződést) 
 







- közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 


- külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei 
vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és 
ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 
2011.  évben  4  esetben kellett eseti , illetve ügygondnokot kirendelni. 
 
 -  nyilvántartást vezet 
 


- a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli ellátásokról, 
- a gyermekek minden olyan vagyonáról, amely nem tartozik a szülő kezelésébe, amelyet a 


gyámhivatal rendszeres felügyelete alá vont, vagy amelyet a gyámhivatalhoz 
beszolgáltattak, 


- a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint. 
 
 
Gondnokoltak száma: 173fő  
 
Ügyintéző II. :  
 
- meghallgatja a gondnokság alá helyezendő személyt és családtagjait, valamint azt a 
személyt aki a gondnoki tisztséget vállalja, (38 esetben) 
 
- beszerzi az előzetes szakorvosi véleményt, illetve megállapítja az orvos munkadíját, (30 
esetben) 
 
- beszerzi a per indításhoz szükséges dokumentumokat, 30 ügyben 90 megkeresés) 
 
- környezettanulmányt készít, (30 esetben) 
 
- ideiglenes gondnokot, zárgondnokot rendel, helyettes gondnokot rendel (1 ügyben 
ideiglenes gondnok, 3 ügyben helyettes gondnok rendelése) 
 
- cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése iránt pert 
indít, (20  kötelező felülvizsgálati per,10 új perindítás) 
 
- gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, (37 esetben) 
 
- irányítja és felügyeli a gondnokok tevékenységét, információ nyújtásával segíti 
munkájukat, (napi rendszerességgel) 
- a gondnokoltak részére eseti gondnokot rendel, továbbá megállapítja munkadíjukat, (6 
esetben) 
- felmenti, felfüggeszti vagy elmozdítja a gondnokot tisztségéből, (8 esetben) 
 
- dönt a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán 
történő elhelyezéséről, illetve a pénz felhasználásáról, (98 esetben) 
- dönt a gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával, vagyoni értékű jogával kapcsolatos 
ügyekben, (6 esetben) 
 
- számadás illetve beszámoló benyújtására hívja fel a gondnokot, (173 esetben) 
 
- szükség esetén hiánypótlásra szólít fel, (32 esetben) 
 
- elbírálja a rendszeres számadást, (173 esetben) 
 







- elbírálja az eseti számadást, (98 esetben) 
 
- elbírálja a végszámadást, (8 esetben) 
 
 
- pert indít számadási kötelezettség, illetve számadás helyességének megállapítása iránt, 
(2011 évben nem volt) 
 
- vezeti a gondnokoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat, 
 
- eljár a hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló családvédelmi koordinációért 
felelős szerv feladatkörében, (1 esetben) 
 
- a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás (20 esetben) 
 
 
Ügyintéző III. 
 
a gyermek érdekében  
 
- elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - 
gyermekotthonban,  
(ideiglenesen elhelyezett 5 kiskorú gyermeket, ebből más hozzátartozónál vagy más alkalmas 
személynél 2 kiskorút, nevelőszülőnél 3  kiskorút) 
 
- dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról  
(10 esetben született döntés) 


 
- átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel 
(8 esetben született döntés) 
 
-  tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel  


 
- dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról  
(62 esetben született döntés az átmeneti nevelt gyermekek kapcsolattartásáról, 3 esetben 
született döntés tartós nevelt gyermekek kapcsolattartásáról) 
 
- figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának 
alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, 
 
- dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
(5 kiskorút érint) 
 
-  dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, 
(5 kiskorú esetében) 
 
- dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, (1 
esetben volt megszüntetés) 
 
-  megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
(8 kiskorú esetében) 
 







- dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális 
szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről, 
 
-  közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,  
(9 kiskorút érint) 
 
-  eljár az eredménytelen védelembe vételről szóló jegyzői értesítés alapján.( 2 esetben ) 


 
 
a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt 
 
- az otthonteremtési támogatás megállapításáról,  
 
az örökbefogadással kapcsolatban 
 
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,  
 
- dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,  
 
-  dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, 
 
pert indít, illetve kezdeményez 
 
- a gyermek elhelyezése, illetve kiadása iránt  


 
-  a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt  
feljelentést tesz 
 
-  a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 
 
a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban 
 
- dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy 
kapcsolattartásáról,  
(71 esetben történt) 
- intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás 
végrehajtásáról,  
(3 esetben történt) 
 
- hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 


 
- engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 
hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 
engedélyt, 
 
- dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
 
a gyámsággal kapcsolatban 
 
-  a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,  
(2011. évben 12 új eljárás indult, a gyámhivatal illetékességi területén 75 gyámság alatt álló 
kiskorú volt) 
 







-  irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, 
 
-  felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot,  
 
- külön jogszabályban meghatározott esetekben eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei 
vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és 
ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 
 
a vagyonkezeléssel kapcsolatban 
 
- dönt a gyermekek készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán 
történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, 
(62 esetben született döntés) 
 
- számadás illetve beszámoló benyújtására hívja fel a gyámot 
(14 esetben) 
 
- szükség esetén hiánypótlásra szólít fel 
 
- elbírálja a rendszeres számadást  
(75 esetben) 
 
- elbírálja az eseti számadást 
(55 esetben) 
 
- elbírálja a végszámadást 
(8 esetben) 
 
Továbbá: 
- környezettanulmányt készít 
 
- vezeti a gyámoltakra vonatkozó számítógépes nyilvántartásokat. 
 
 
Összességében megállapítható, hogy a városunkban a gyermekvédelmi rendszerben 
jelentősebb hiányosságok nincsenek. Az egyes intézmények egymással jó kapcsolatot ápolnak 
és jól összehangoltan végzik a munkájukat. A helyi és vidéki középiskolák jelzőrendszerének 
működésén tovább munkálkodunk. A gyermek-és ifjúságvédelem területén, valamint a 
szociális igazgatás területén dolgozók munkájukat elkötelezetten, lelkiismeretesen végzik.  
A gyermekvédelmi gondoskodás terén végzett tevékenység csak akkor hatékony, ha a 
jelzőrendszeri tagok együttműködése folyamatos, illetve a gyermekvédelmi intézményhálózat 
biztosítja a gyermekeket érintő veszélyeztetettség elhárítását. A fenti adatok és tények is azt 
igazolják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodás terén önkormányzatunk felelősség vállalása 
nélkülözhetetlen. 
 
 
 
Szeghalom, 2012. május 8. 
 
 
 
         Kerekes Lászlóné 
             Irodavezető 
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Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.
T el.: 66/37 l-6 I 1., Fax: 66/37 l-623.


rujrrnnszrÉs


a Képviselő-testiilet 2012. május 21-i iilésére


Tisztelt Képviselő_testület!


A 2011. évben tjsszeolvadással létrejött Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Ktizérdekű
Muzeális Gyűjtemény intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata élkészült.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Nagy Miklós Városi Kiinyvtár'és Sárréti
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabá|yzatát.


HATÁROZATI JAVASL'/IT


Szeghalom Varos Önkormanyzat Képvíselő-testülete jóváhagyja a Nagy Miklós Varosi Könyl.tár
és Sánéti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát.


Felhatalmazza apolgérmestert a további sztikséges intézkedések megtételére.


Hatrírid<j : értelem szerint.
Felelős: Macsári József polgármester


Szeghalom, 2012. május 1 0.


ttzl,z/*


polgúrmester
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


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


a Képviselő-testület 2012. május 21-i ülésére 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
50., 51/2012. (III. 30.) Ökt. sz. határozataiban Képviselő-testület pályázati 
támogatás elnyerésére a sporttelepen lévő régi futballpálya felújítására, és a 
D’Orsay kastélynál 2 db térfigyelő kamera kihelyezésére pályázatot nyújtott be. 
Jelentem, hogy a pályázatokat határidőre benyújtottuk, és a kért hiánypótlások 
az 58/2012., 59/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. határozatoknak megfelelően teljesítve 
lettek.  
 
52/2012. (IV. 24.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület előzetesen elbírálta 
a „STARTMUNKA program eszközbeszerzés” közbeszerzési ajánlatokat. 
Érvénytelennek nyilvánította a bírálóbizottság döntési javaslata alapján az 
AGRO ROLL 96 Kft. és az AGRO-CIVIS Kft. ajánlatát. A PEGAZUS 
HUNGARY Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és döntött abban, hogy a 
Kft.-vel a tárgyalás lefolytatható. 
Jelentem, hogy az ajánlattevők erről a döntésről értesültek, és a 60/2012. (IV. 
27.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület a bírálóbizottság javaslata alapján a 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesének a 
PEGAZUS HUNGARY Kft.-t határozta meg, mivel az egyetlen érvényes és 
alkalmas ajánlatot tette. Az eredményhirdetés ennek megfelelően megtörtént, és 
a kiviteli szerződéskötésre május 08-ig sor kerül. 
 
56., 57/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. határozatok értelmében Képviselő-testület 
támogatta az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának javaslatára a Pálfi János 
Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért, és a Szeghalmi Nyugdíjasokért 
Alapítványt a bizottság 2012. évi keretéből.  
Jelentem, hogy az Alapítványok a döntésről értesültek, és a támogatási 
szerződés elkészült. 
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60/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy belépjen az Önkormányzat a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesületbe évi 
10.000,- Ft tagsági díjjal. 
Jelentem, hogy a napokban tartott közgyűlés alkalmával az Önkormányzat 
belépett az egyesületbe. 
 
61/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. határozattal Képviselő-testület támogatta a Nagy 
Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
eszközfejlesztésre benyújtott pályázatát, melyhez biztosítja a 10 %-os önerőt 
(191,051,- Ft). 
Jelentem, hogy a pályázat határidőre benyújtásra került. 
 
64/2012. (IV. 27.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület tudomásul vette 
Hegyesi Zsuzsanna képviselő 2 havi tiszteletdíjáról való lemondását.  
Jelentem, hogy az ennek megfelelő összeg a 2012. évi költségvetés működési 
célú általános tartalékába kerül. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2012. május 10. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


Macsári József 
polgármester 


 
 
 

























Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Szeghalom


Ikt.szám: 62l2012


Jeeyzőktinvv


Készült: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőd e 2OI2. május 02.-i nevelőtestületi
értekezletéről, Szeghalom Petőfi u. 1 sziám alattihivatalos helyiségében.


Jelen vannak: Erdei Erika intézményvezető, nevelőtestületi tagok fielenléti ív)
Molnár Károlyné j e gyzőkönyvv ezetó.


Erdei Erika intézményvezető köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi pontokat'
felkéri Molnár Károlynét a jegyzőkönyv vezetésére.


Napirendi pontok I. sZMsZ _ban töftént változások ismertetése
2. Vélemények - hozzászőlások
3' szMszelfogadtatása


Javaslat: Minden telephelyvezető ís legyen taga az Óvodavezetői Tanácsnak.


Szavazász Mindenki egyhangúlag elfogadta akért, és ismertetett módosítással.


Erdei Erika int.vez. megköszöni a megjelenést, és az értekezletetbezáqa.


K.m.f.


"Y-'-'
Erdei Erika Int"vez.








 


 
 
 


 
 
 


Szeghalmi Polgárőrség 
 
 
 
 


Tájékoztató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Tájékoztató  a Szeghalmi Polgárőrség  
                                                                                                         


Tevékenységéröl 
 
 
 


Tisztelt Polgármester úr !  
Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
 A  Polgárőrség fő feladata civil szervezetként a rendőrség  
munkájának a segítése,  


    ezen belül a közrend közbiztonság megerősítése a középületek és 
      közterek figyelése eseteként örzése a vagyon elleni és más  bűn- 
     cselekmények megelőzése. 


 
 
Továbbá részt veszünk a katasztrófa védelem munkájában „gyors 
reagálású egységként” futárszolgálatot látunk el és kezeljük a 
szirénákat ,  itt említeném meg hogy a rendkívüli téli hidegben 42 
rokkant személy segítése volt a feladatunk ( hótakarítás , gyógyszer-
élelembeszerzés , ebédkihordás  ) és a külterületeken élő személyek 
látogatása felváltva a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel . 


 
 
A fent felsoroltakon kívül a következő feladatokat láttuk el:  
 


 Járőrőzés gépkocsival-robogókkal 
 
 Összes városi rendezvény biztosítása 
 
 Összes iskolai rendezvények biztosítása  
 
 Sportrendezvények biztosítása  
 
 Foci és kézilabda meccsek biztosítása és jegyárúsítása  
 
 Rendezvényeken való parkoltatás, parkolók őrzése 
 
 Posta és postások biztosítása 
 
 Iskolák figyelése , zebra szolgálat 







 
 Fiatalok ellenőrzése szórakozó helyeken 
 
 Iskola buszokon rendfenntartás 


 
A Vöröskereszttel közös karitatív tevékenység ( ruhagyűjtés , csomag 
kiosztás és véradásra történő meghívók kipostázása) .  
 
A felsorolt szolgálatokra 2012-es évbe 16 462 órát fordítottunk , és a 
járőrözések során 14 000 kilométert tettünk meg . 
 
Végezetül szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő- 
testületnek a munkánkhoz nyújtott segítséget és támogatást.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pellei Sándor  
                  elnök 


 
Szeghalom 2012. május 9. 
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SzüIői Munlralúzös s é g vé lemértyezé s e
2a12. óprilis }8.


A Szülői Munkaközösség meghallgatüa Somogyiné Ambrus Erika vezetőipalyáuatát,


Apalyazatot a Szülői Munkaközösség jelen levő tagiai egyöntetűen támogatjrák.


Fontosnak tartjuk, hogy a petyaző szeghalmi lakos, az iskola pedagÓgusa, aki több szálon
kötődik az intézménybez.
ApáLyazatból kiemelten fontosnak taxtjuk a mentori progtamot. az uj szaknnr{k beindítasát a
piac igényeinek megfelelően.
Fantaziát látunk elképzeléseiben, ami az iskola és a diákok érdekeit képviseli.
A SZülői Munkaközösség elvrírrásanak megfelel a minőségi pedagógiai munka színvonalának
megtartrása, illetve magasabb szintre emelése'
A fennálló problémák megoldásrára konkrét intézkedési tervet tudott prezentálni.


Törekszik a Szoros kapcsolattartásra mind a szülőkkel, mind a diakokkal, mind a fenntartóval.
Alkalmasnak táÍtjuk a megváltozott élethelyzetek felismerésére és azok kezelésére.
Személyében garanciát látunk an"4 hogy az iskola hírnevét visszaszerezze és öregbítse.


Tisáelettel:


A Sziilői Munkaköztisség tagiai


',{.
h u. t-L't-^ \i, 


^r"u^


Szeghalom, 2012. április 1 8.
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Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8'
Tel.: 66/37 1-61 1., Fax; 66137 I-623.


7,N
rtőrannszrÉs


a Képviselő-testiilet 2012. mójus 2I-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2009. augusztus
31-ei képviselő-testületi ülésen fogadta el a tisztelet Képviselő-testület. Az intézmény SZMSZ-e
intézményvezető váltás, jogszabál1wáltozások, a Bölcsődébe járő gyermekek TAJ alapú
nyilvántartási rendszerbe vétele miatt módosításra szorul. Az nevelőtestület' szülői szewezet a
dokumentumot megismerte és elfogadta. A módosított sZMsZ és az érdekképviseleti
j egyzőkönyv ek az előterj e sztés mellékletét képezik.


Kérem a tiszÍelt Képviselő-testületet' fogadja el a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
mó d o sított Szervezeti és Működ é si Szab ály zatát.


IIATÁROZATI JAVASL'4T


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Napköziotthonos Óvoda és
B ö lcs ő d e módosított Szervezeti és Működé si Szab á'Jy zatát.


Felhatalmazza a polgármestert a további s2tikséges intézkedések megtételére.


Határidó : értelem szerint.
Felelős: Macsari József polgármester


Szeghalom, 2012. május 1 0.


!rtIt
| /ur'vr--ryv \\/\
\$dcsdri Jóuef ,


polgármester








Tár gy : v ezetői p áIy ázat S omo gyiné Ambrus Erika
Péter András Gimnázium és


Szigeti Endre Szakképzo Iskola


Értekezlet ldeje 20|2-04- 1 8.


Jelen van: 14 fó
Hiányzik: 5 fő' az a\apszervezet szavazat képes'


Jegyzőkönyv: Farkas llona


A pályázat ismer1etése, annak rövid kivonatolása az elozetes tantestületi rendkívüli


értekezleten megtörtént, a jelenlévók ezt hallották' Kardos Józseí röviden ismét osszefoglalja


az ottelhangzotlakat, felvízolj a apáIyázatvéleményezésével kapcsolatos teendőket'


Hegyesi Sáidor: ő apályázaiot, mint tgazgatő,2OI2. április 6-án vette át és az eloírásoknak


-"!|.t"to.n tovább is adla azÍ, aváIas'lá'i .loké'zítőbtzottságszámára. Kifogásolja, hogy a


pa1i,azarct 9 fórumon kel véleményezni, ehhez a 15 nap nagyon kevés, ráadásul az idei tanév


,.noi. szerint ebbe az időbe belesett 1 hét tavaszi szúnet, amikor a tantestületi fórumokat


képtelensé g osszehívnt.


Eg)zéb vélemények és észrevételek:
o Véletlen, célzatosság vagy


hiszen nincs rá kellő idő,
tudatlanság? Ez csak formálissá teszi döntésünket,


o A döntés nem lesz reá|is, hiszen nem tudjuk érdemben véleményezni,


o Örülünk, hogy belső pály ázonk van, fontosnak tartjuk azt, hogy az iskola


vezetője (igai'gatoja) a mindenkori tantestület tagjai közül kerüljön ki" Ennek a


tantestületnek olyan vezető egyéniségre Van szüksége, aki jÓl ismeri az itt


dolgozók gondjait-bajait, akihez n1ugodtan fordulhatnak problémáikkal, vagy


akár e\képzel é s eikkel .


o A pá]yázat tetszik, legyen annak bíráIata pozitív, annak szerkesztése igényes


mun]<át tükröz, átgonáolt, ugyanakkor szerkezete rendszerezett átÍekinthető'


ám a nagy kérdés az, mennyi valÓsul meg belole,


o A szakképzésí rész elképzelése elfogadható, jó lenne ha, az megvalósítható


lenne anyagi vonatkozásban is,


o A szabó szakmában voltak az utóbbi időben látványos fejlesztések is' a


varrólányoknak szépen felszerelt műhelyük yan, eZ igaz a femiparban is, tehát


ha meg yan azakaIat és az odafigyelés előbb_utóbb az anyagiak is elérhetővé


tehetók,
c A mindennapos testnevelési feladat is komoly dolog, annak megvalósítása is, a


szervezési feladaton túl anyagiakat is kíván,


o A kollégiumb an aggaszőt aIétszám helyzet, a nevelők hiányolják a kollégiumi


p.op ugundát, remé l ik a p á|y ázatban 1eírtak al apj án ez v áIto znt fo g,


. i'rugyo'' felelosségteljes a pályáZat, abizonytalan jövő nehezíti ahelyzetet' De


u {áyarut nyitotí u"*.gótoásokra. A rea1itásokka1 1együnk optimisták, ám


tervezni pedig kell, ez apéiyázaÍban benne van,


. Bár a gazdasági fejlesztések nem csupán a leendő igazgatő személyiségétől'


annak e1képzeíéseiiot ftigge''ek, hanám ennek komoly anyagi vetületei is


vannak, megis szükségszeru, hogy ezek a pontok be legyenek tervezve., s így a


jövőben minot több mlgvalósulhasson ezek közü1. E,ért ajövőt illetőleg az is







fontos szempont, hogy aziskola majdani igazgatója jól tudjon együttműködni a


mindenkori ienntartóval, jelen esetben a varos önkormanyzatával.


Megiegyzés: a szakszervezet sérelm ezi a pá|yázat elolvasására, annak kiénékelésére és


bíráIatára szabott szúk határidőt' amely nem biztos, hogy lehetővé teszi a felelősségleljes


döntést!


W#,fuSzeghalom , Z0I2-04-I8








Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 


Székhely. Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339      


E-mail: margareta@vivamail.hu 


 
 


BESZÁMOLÓ 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő  Testületének 


2012. május 21.-ei ülésére 


 


 
 
 
 
 


Beszámoló a Családsegítő  és Gyermekjóléti Szolgálat 


feladatellátásáról, az elvégzett feladatok értékeléséről, átfogó 


értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a szakmai munka 


eredményességérő, az 1997. évi XXXI törvény 96§ (6) bekezdése 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az intézmény telephelyének működésével kapcsolatosan a 2011. évi tevékenységéről, a 
szakmai munka eredményességéről, az intézményegység keretein belül végzett szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások területén végzett feladatokról az alábbi tájékoztatás adom. 
 
Intézményről általánosan. 
 
A Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulás 2007. július 01-én hozta létre a Szeghalom 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely többek között a térség 
szociális alapellátásainak egyes elemeit is biztosítja a Szeghalom kistérség közigazgatási 
területén élő szociálisan rászorult személyek részére. 
A többcélú kistérségi társulás célja, hogy a közszolgáltatások térségi szintű szervezésével, 
azokat gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon láthassák el és 
összehangolják a területfejlesztési feladatokat.  
A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény az 1993. évi III. 
törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működési feltételeiről szóló törvény, a 15/1998 (V.15) NM rendelet, valamint az 1997 évi 
XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról és a végrehajtására kiadott 
149/1997.(IX.10) Kormányrendelet alapján végzi tevékenységét, az alábbi illetékességi és 
működési területen 
 


a/ étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 


családsegítés,  – a kistérség 9 településén és Csökmő Község közigazgatási területén 


b/ támogató szolgáltatás: 2012.01.01-től a Szeghalom kistérség és Csökmő község 


közigazgatási területén. 


c./ fogyatékosok nappali ellátása: Csökmő településen, valamint Bucsa településen és 


folyamatban van a működési engedély kiadása Szeghalom településen is. Az ellátási terület 


szintén Szeghalom kistérség és Csökmő. 


c/ gyermekjóléti szolgálat,– Szeghalom-kistérség és Csökmő községben alapellátást, 


esetmegbeszélést, szakmai konzultációt biztosít. 


d.) szociális foglalkoztatás: Dévaványa településen külső foglalkoztatóval valósul meg. 


e.) helyettes szülői hálózat Füzesgyarmat intézményében és ellátási területben jelenleg van 


folyamatban a működési engedély módosítása Szeghalom kistérség közigazgatási területére. 


f.) ápolást- gondozást nyújtó ellátás Idősek otthona Dévaványa, Szeghalom és Vésztő 


településen. Ellátási terület Szeghalom kistérség közigazgatási területe. 


Intézmény székhelye: 5510 Dévaványa Jéggyár u 47. 


Telephelyei:   5520 Szeghalom Kossuth u 18  


5510 Dévaványa Eötvös u 44 


5515 Ecsegfalva Ady u 5 
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5527 Bucsa Kossuth u 63 


5527 Bucsa Kossuth u 65 


5530 Vésztő Kossuth u 40 


5530 Vésztő Kossuth u 95 


5530 Vésztő Rákóczi u 2 


5525 Füzesgyarmat Bethlen u 9 


5536 Körösújfalu Kossuth u 47 


5526 Kertészsziget Kossuth u 1 


4145 Csökmő Kossuth u 110 


4145 Csökmő Kossuth u 117 


 
A Szeghalmi telephelyen a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának 
feltételeiről: 
 
A telephelyen a szociális alapellátások körébe tartozik a családsegítői és gyermekjóléti 
szolgáltatás. 
A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézmény keretein belül 
Szeghalom városban végezzük a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat. A gyermeket 
átmeneti gondozását a kistérség területén Füzesgyarmat városban működő helyettes szülői 
hálózat útján biztosítjuk. (Működési engedély módosítása jelenleg van folyamatban) 
 
Feladataink: 
 
A családoknál felmerülő problémák komplex módon történő kezelése, mely magába foglalja a 
prevenció érdekében tett intézkedéseket, a problémák feltárását, a megoldásukban történő 
segítségnyújtás lehetőségeit a szociális problémával veszélyeztetett, krízis helyzetbe kerülő 
egyének, családok számára. 
Feladatunk a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek 
veszélyeztetésének prevenciója, a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének segítése, a 
családba történő visszahelyezés segítése. 
Alapvető feladatink közé tartozik, a gondozási, tanácsadói, felvilágosító, ismeretbővítő, 
koordináló, közvetítő tevékenység a város lakóssága felé és különösen a kliensek és 
gondozásban lévők részére. 
 
Szakmai környezet. 
 
A szakmai tevékenységet meghatározó Az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról,- annak módosításai, az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet és módosításai- a 
9/2006 (XII.27) SzMM rendelet,- az 1997.évi. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról és a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a 
Családsegítést és Gyermekjóléti Szolgálatot a szociális alapellátási formához sorolja. 
Az országos érvényű szabályok mellet a helyi önkormányzat által alkotott rendeletet valamint 
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása által hozott határozatok 
A működéshez szükséges alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredi példányban a 
telephelyen másolati példányban rendelkezésre állnak és hatályosak. 
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A szolgáltatás az alapfeladaton túl az igényekre épülő, szükségleteket kielégítő, rugalmasan 
alkalmazkodó segítő kapcsolat biztosítására törekszik, prevenciót biztosító programokkal 
segíti a közösségi szerveződéseket és azok működését segíti elő. 
 
Feladatink folyamatában kiemelkedő szerep jut az esetkezelések kapcsán az egyén és a 
környezet komplex vizsgálatára ezzel is elősegítve a probléma megoldás hatékonyságát. 
 
Intézményünk az ISO 9001-2000 Minőségbiztosítási rendszer keretében működik, ezzel is 
elősegítve a tevékenységek körének a folyamatos minőségi fejlesztését. 
 
Működés személyi és szakmai adottságai: 
 
A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a 
munkatársak végzettségüket tekintve nem teljes mértékben felelnek meg a képesítési 
feltételeknek. 
A telephelyen e szolgáltatásainak szakmai létszáma: 4 fő 


Végzettségüket tekintve: 


 Munkakör Előírt dolgozó 
létszám 


Betöltött 
álláshely 


Iskolai végzettség 


1 Vezető 
családgondozó 


0,25 fő 0,25 szociálpedagógus 


2 Családgondozó 1 Óvoda pedagógus 
szociális szakigazgatás 
szervező 


3 Családgondozó 


1,9 fő 
1 fő 8 órában 
1 fő 7 órában 


1 Óvoda pedagógus 
szociális szakigazgatás 
szervező 


4 GYEJÓ 
családgondozó 


1 Szociálpedagógus 


5 GYEJÓ 
családgondozó 


2,4 fő 
2 fő 8 órában 
1 fő 3 órában 1 Szociálpedagógus 


6 Telephely 
koordinátor 


1 fő 1 fő Okleveles egészségügyi 
szociális munkás 


7 Pszichológus 1 fő Havi 11 
órában 


pszichológus 


 
A törvényi előírások alapján sajnos nem teljes mértékben felelünk meg az elvárásoknak, 
mivel az óvoda pedagógus, szociális szakigazgatás szervező csak tanácsadói munkakört 
tölthet be, ami a kötelezően előírt létszám felett maximum 25%-ban valósulhat meg. Ezért a 
szakképesítésük a feladat ellátásában nem elfogadott. 
Az 1/ 200 (I.7) SzCsM rendeletben 5 000 lakosra kell 1 fő családgondozót biztosítani, a 
családgondozói feladatok végzéséhez. 
A 15/1998 (IV.15) NM rendelet szerint 700 gyermekre illetve 25 családra kell 1 fő 
családgondozó a gyermekjóléti feladatok végzéséhez. 
 
Szeghalom város lakosainak száma:  9 660 fő, mely folyamatosan csökken. 
0-17 év közötti gyermekek száma: 1 734 fő 
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Az előíráshoz viszonyítottan hiány mutatkozik a gyermekjóléti feladatok vonatkozásában napi 
3 órában, de az esetszámokat és a dolgozók leterheltségét vizsgálva, valamint a komplex 
intézményi szolgáltatást tekintve a feladat ellátására biztosított a létszám.  
A telephely koordinátor szakmai végzettsége megfelelő (szakvizsgázott szociális munkás), aki 
a hiányzó 3 órát lefedi, a helyettesítések megoldottak. 
 
A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei: 
 
A működést biztosító tárgyi feltételek rendelkezésre állnak Az intézmény épülete a 
szolgáltatásnak megfelelően kialakított. 
 
 A családsegítő szolgálat működéséről: 
 
A családsegítésen belül megvalósuló szolgáltatás a kliens önkéntes kérésére indul. A hangsúly 
az önkéntes megjelenésen alapul, így a segítő kapcsolat hatékonyságának alapját képező 
bizalom könnyebben alakul ki a kliens és a segítő között, mint egy kötelezett kliens esetében. 
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a 
krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
2011 évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma: 875 fő 
2011 évben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma: 193 fő 
 
2011 évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma. 
 


nem 
életkor 


6 
évesnél 
fiatalabb 


 7-13 
éves 


14-17 
éves  


18-34 
éves  


35-49 
éves  


50-61 
éves  


62 éves 
és 
idősebb  összesen 


férfi  0 5  11 115 197  92  32    452  
nő  0 20  45  164  216 117  54   616  
összesen  0 25  56  279  413  209  86  1 068  
 
 
 


ÉV Több probléma  
együttes előfordulása, 


 eset száma 


Krízis helyzet,  
esetek, száma 


Összesen: 
problémás esetek 


száma 
2010 171 16 572 
2011 345 35 1068 


 
 
 


Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás 2011 évben: 
 
 Gazdasági aktivitás fő 


aktív kereső 135
álláskereső 162
inaktív 530
          ebből nyugdíjas 141
eltartott 421
           ebből gyermek 81
Összesen 1 068
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A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. 
Jelzőrendszer tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak a családgondozókkal.  
 
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémák típusai és száma: 
 


Hozott problémák típusainak megnevezése Esetek 
száma 
2010 


Esetek 
száma 
2011 


Életviteli  91 175 
Családi- kapcsolati   64 121 
Lelki-mentális  47   94 
Anyagi eredetű  76 156 
Foglalkoztatással kapcsolatos  44   83 
Egészségkárosodás következménye  32   76 
Ügyintézéshez segítségkérés  60 121 
Információkérés  74 142 
Gyermeknevelési  39   74 
Családon belüli bántalmazás  -     1 
összesen  527 1 043 


 
Az összes probléma esetszáma nőtt, de ha elemzem, nőtt a több problémás esetek száma is. 
Fiatalkori lopás, garázdaság, bántalmazás, agresszió, drog, magatartási problémák 
megnövekedtek. Jelentősen növekedtek a komplex gondozási igények ahol a gyermek és 
család is problémákkal küzd. 
 
Pszichológiai szolgáltatási esetek száma 2011 évben: 81 eset. Továbbá csoportfoglalkozás, 
mely éves szinten: 1csoport volt melyet 6 fő 11 alkalommal vett igénybe. 
Megszervezésre került önsegítő csoport számára is foglakozás, mely 4 csoport, egy-egy 
csoport 5 főből állt és 14 alkalommal találkoztak. 
Szerveztünk egyéb csoportfoglalkozást is mely 2 csoport 5 -5 fő és 9 alaklommal került 
megtartásra. 
Úgy véljük, hogy a csoportfoglalkozások sokkal, nagyobb hatékonysággal bírnak, ezért egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetünk e feladat ellátására. 
 
A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást. 
- Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá a 


szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését. 
- Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok, 


megoldások elősegítését.  
- A szolgálatunk figyelemmel kíséri és szükség szerinti segítséget nyújt, személyeknek 


ügyintézésben, segélyekhez való hozzájutásban, munkahelykeresésben, hozzátartozók 
felkeresésében, stb. 


 
A törvényi módosítások következtében 2009 szeptemberét követően a rendszeres szociális 
segélyben részesülőknek együtt kell működniük, illetve jelentkezniük kell a családsegítő 
szolgálatnál, mint kötelező együttműködők.  
Az önkormányzat helyi rendeletében rögzített feladatok közül az alábbiakban segítjük a 
rendszeres szociális segélyben részesülőket. 
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 A családgondozók számos olyan megoldást ismernek és alkalmaznak, amelyek a 
gondolkodás irányát befolyásolják. Ilyenek a pozitív átfogalmazás, a gondolatok elterelése, 
segítő technikák átadása, a kis sikerekből való építkezés, a panaszkodás beállítása, a jól 
működő életszakaszokhoz való visszatérés. Az intézményben megtartott rendezvényeken való 
részvétel. (ünnepségek, csoportfoglalkozások, kirándulás) 


A szolgáltatást igénybevevők: 
 


ÉV ÖSSZES 
IGÉNYBEVEVŐ 


2010    572 
2011 1068 


A szolgáltatást igénybe vevőkre jellemző, hogy a nehéz anyagi helyzet miatt, nagyon sok 
ember került a perifériára. Egyre többen nem tudják fizetni a közüzemi számlákat. Emiatt, 
nagyon sokan kérnek segítséget, kérelmek megírásában, telefonos ügyintézéshez. A kártyás 
mérőórák felszerelése miatt sokan kérnek segítséget kódkéréshez. Sokan keresnek fel 
adománykérés miatt, segítségünket kérik lakhatás ügyében.(albérlet, önkormányzati lakás) 


Jól látható, hogy a szolgáltatást igénybevevők száma egy év alatt szinte a duplájára nőtt. 
Egyrészről ez probléma, mert a lakosság egyre több segítséget igényel a mindennapi életvitele 
kapcsán, másrészről az általunk kínált lehetőségek széles skálájának kihasználást is tükrözi. 
 
Megítélésünk szerint fontos lenne az eladósodás, megelőzése, valamint a kialakult adósság 
csökkentésére az adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás bevezetése. 
 
Tapasztalataink szerint a lakosság elfogadja, és szívesen igényli az intézmény által nyújtott 
komplex gondozási munkafolyamatokat. Ez számunkra megnyugtató és igyekszünk minél 
magasabb szintű szakmai segítséget nyújtani a hozzánk bizalommal fordulók számára. 
 
Gyermekjóléti szolgálat működéséről  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja, a gyermekek 
családban történő nevelésének elősegítését: 
 


- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben, 


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 
figyelemmel kísérése, 


- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési 
önkormányzatnál, 


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


összehangolása, 
- felkérésre környezettanulmány készítése, 
- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 
- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 
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- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 
rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 


- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, 


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


- a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervének előkészítése, 
- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 


helyre vagy annak megváltoztatására, 
- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához, 


- utógondozói szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek 
családjában történő visszailleszkedéshez. 


 
Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 


- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési az egészségügyi, a mentálhigiénés, a jogi 
és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása, 


- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása, 
- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájárulás 


megszervezése, 
- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése, 
- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása, 
- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi faladatainak 


ellátásában,    
 
A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva, a gyermekekkel ellátó, egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatot 
végez. A jelzés minden esetben írásban történik. 
 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2011 évben: 
 


Megnevezés 
 
 


Szakmai  
Tevékenységek 
száma  
(halmozott) 


Ellátott  
Gyermekek  
Száma  


Információnyújtás:                    391               147
Segítő beszélgetés:                    127                 59
Tanácsadás:                   142                   0
Hivatalos ügyekben való közreműködés:                      99                 24
Családlátogatás:                   359                 68
Közvetítés más szolgáltatásba:                      56                17
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel:                        9                  9
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel  
 (átmeneti és tartós nevelésbe vétel, védelembe vétel) 


 
                    15                15


Elhelyezési tárgyaláson, értekezleten részvétel:                       1                   1
Pszichológiai tanácsadás:                    107                 74
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Konfliktuskezelés:                      20                 20
Szakmaközi megbeszélés:                        6 
Esetkonferencia:                      94                 62
Adományozás:                     39                 94
Összesen:                 1465               590


 
Az észlelő és jelzőrendszer működtetésén túli tevékenysége: 


- Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést. .) 
- Részt vesz kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában. 
- Fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának kidolgozásában. 


 
Rendszeres kapcsolatot kell tartani a Gyámhivatallal, Gyámhatósággal, a jelzőrendszer 


többi tagjával, hiszen a kölcsönös jelzés - egyeztetés nélkülözhetetlen az alapellátás 
munkájában.  


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
kiegészítése a 2009. évi LXXII. Számú törvénymódosítás, kimondja, hogy a 2 évnél tovább 
elhúzódó védelembe vételnél a védelembe vétel anyagát továbbítani kell a Gyámhivatalnak, a 
gondozás tovább folytatódik, majd a hivatal az eljárás lefolytatását követően dönt a gyermek 
kiemeléséről amennyiben szükségét látja. 


2009 óta Szolgálatunkon pszichológus segíti a munkánkat. Kéthetente napi 5 órában vehető 
igénybe ez a szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik. 
A pszichológusi szolgáltatást igénybe vettek száma: 2011 évben: 107 alkalom 74 ellátott 
gyermek. A lakosság egyre jobban elfogadja és igényli e szolgáltatásunkat is. 
 
Szolgálatunknál 2011 évben a legfőbb problémák a következők típus szerint: 
 
sors
zám 


Megnevezés Kezelt problémák 
száma 2010 


Kezelt problémák 
száma 


1. Anyagi (megélhetési, lakhatással 
összefüggő stb.) 


 106  76 


2. Gyermeknevelési  14 190 
3. Gyermekintézménybe való 


beilleszkedési nehézség 
 3   20 


4. Magatartászavar, teljesítményzavar  16 106 
5. Családi konfliktus (szülők egymás közt, 


szülő- gyermek közt) 
 19   70 


6. Szülők vagy a család életvitele  38   27 
7. Szülői elhanyagolás  16   17 
8. Családon belüli bántalmazás (fizikai 


szexuális, lelki) 
 10     5 


9. Fogyatékosság, retardáció  -     5 
10. Szenvedélybetegség  32 9 
11. Összesen:  254 525 


 2010-hez képest a kezelt problémák száma megduplázódott. 2011-ben kiugróan magas a 
gyermeknevelési, magatartászavaros, teljesítményzavaros, gyermekintézménybe 
beilleszkedési zavarral, ill. családi konfliktussal küzdők száma. 2011-ben csökkent a 
megélhetési problémák, ill. szenvedélybetegséggel küzdők száma.  
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A táblázatban kimutatott problémák nagy részét alapellátás keretén belül tudjuk kezelni, 
amennyiben ez az intézkedés nem eredményes más hatósági intézkedés válik szükségessé 
(gyermekek védelembe vétele, családból való kiemelés)  
 


A Gyermekjóléti alapellátás célja a családi rendszerben bekövetkezett krízisből való 
kijutás segítése. Alapellátás keretében gondozni a családot, de ha pozitív változás nem 
tapasztalható, a gyermek veszélyeztetve van, akkor védelembe vételre kerül sor.  


Amennyiben a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más 
hatósági intézkedésre. A Gyermekjóléti Szolgálattal kötelező az együttműködés, mely szintén 
ingyenes.  
 
A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége): 
 


Év. Átmeneti  
nevelt 


Alapellátásban 
Történő gond 


Védelembe 
vétel 


Utógondozás Összesen:


2010 13 33 23 3 72 
2011 12 42 13 1 68 


 
Az iskolai integrációval a speciális tagozaton tanuló gyermekek, beilleszkedése 


magatartása, tanulása órákon való részvétele egyre több problémát okoz, úgy 
osztálytársaiknak, mint a pedagógusoknak, mely megoldásában egyre többször kérik a 
segítségünket. E problémák kezelését csak akkor tudjuk segíteni, ha családi probléma is 
jelentkezik, máskülönben ez a probléma kezelés a nevelési tanácsadóknál szakképzettséggel 
rendelkező kollégák kompetenciája. 


Pártfogói felügyeletnél személyi változás történt, a pártfogói felügyelet alá helyezett 
gyermekekről a tájékoztatás kölcsönös, mely írásban és személyesen történik. 


Az iskolai hiányzások, nemcsak az általános iskolában tanulókra jellemző, hanem a 
középiskolásokra is. 
Gondot okoz az egyre szaporodó igazolatlan illetve igazolt hiányzások száma, ami maga után 
vonja a pénzbeli ellátás megvonását, valamint az eseti gondnok kirendelését 50 igazolatlan 
hiányzási óra felett. 
 Az intézményünkben a magántanulókat egy munkatársunk segíti a vizsgákra történő 
felkészítésben. Számunkra fontos, hogy a gyermekek eleget tegyenek tankötelezettségüknek. 
 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátnak: 


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos 
2. Gyámhivatal, Gyámhatóság 
3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus 
4. Rendőrség 
5. Ügyészség 
6. Bíróság 
7. Polgárőrség 
8. Társadalmi szervezetek 


 
Mindezek az intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni, a gyermek veszélyeztetettsége 
esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál. A hatósági eljárást a veszélyeztetettség esetén bármely 
állampolgár kezdeményezheti, illetve jelzéssel élhet. 
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a jelzésre intézkedni, a családokhoz kimenni, a 
rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönösen tájékoztatni egymást. 
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A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2010 és 2011 évben:  


2010  2011 
Egészségügyi szolgáltatótól:      14                 8 
Közoktatási intézménytől:     52               33 
Rendőrségtől:       12                      10 
Pártfogó felügyelettől:       8                      12 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:       8                        9 
Összesen:                                                            94                       72 
 
A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi szexuális és 
egyéb. A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. 
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 
szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. / lakhatás biztonságos körülmény /. 
Figyelembe kell venni a gondok megítélésekor, hogy milyen feltételek külső-belső 
erőforrások állnak a család rendelkezésére. 
 
A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai: 


A bántalmazott gyermekek adatai 2010 


Megnevezés Bántalmazott 
gyermek 


Elhanyagolt  
gyermek 


Családon belül  Fizikai: - 
lelki:    31 


Fizikai: 6 
lelki:   25 


Családon kívül  Fizikai: 3  - 


A bántalmazott gyermekek adatai 2011 


Megnevezés Bántalmazott 
gyermek 


Elhanyagolt  
gyermek 


Családon belül  Fizikai: 3  
lelki.:    3 


Fizikai: 5 
lelki:   19 


Családon kívül  Fizikai: 1  


A két év összehasonlításából kiderül, hogy a családon belül fizikailag bántalmazott 
gyermekek 2010-ben nem volt. 2011-ben 3 esetünk volt. A családon belül lelkileg 
bántalmazott gyermekek száma 2011 évre az előző évhez képest tizedére csökkent. A 
családon kívül fizikailag bántalmazott gyermekek száma is némi javulást mutat. 


A családon belül fizikailag elhanyagolt gyermekek száma két éven belül közel azonos volt, 
míg a családon belül lelkileg elhanyagolt gyermekek száma némi csökkenést mutat. Ugyan 
így a családon kívüli fizikailag bántalmazott gyermekek száma. Összességében mind a 
bántalmazott, mind az elhanyagolt gyermekek száma kevesebb lett 2011-ben. 


2010 évben 1 családnál volt krízishelyzet, amikor az anyát és három gyermekét Átmeneti 
anyaotthonba helyeztük el, de a családi kapcsolatuk már az óta rendeződött és jelenleg is 
alapellátásba vannak, most várják 4. gyermeküket. 
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A lelki bántalmazások esetén felvesszük a kapcsolatot a Pedagógiai szakszolgálattal és a 
pszichológussal, akik megfelelő szakmai segítséget nyújtanak a hozzájuk irányítottak 
számára. 


Fontos a megelőzés és a felismerés!  
A rossz bánásmód előfordulásainak rizikó faktorai: 


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


betegség, alkohol, drog. 
- A gyermekkel kapcsolatos tényezők: nem kívánt gyermek, fogyatékosság, krónikus 


betegség nehezen kezelhető. 
 
A felismerést segítő jelek: 


- Külső jelek sérülései. 
- Testi, szellemi fejlődés elmaradása. 
- A gyermek viselkedésének inadekvát módja / félénk vagy éppen agresszív / 
- Nem megmagyarázható kamaszkori szélsőségek. 


 
Ezért fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, így védőnő, gondozónő, orvos 
pedagógus, hogy észlelje és jelezze a problémát. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma: 68 fő ebből fiú: 33 fő 
              lány: 35 fő 
 
Családok száma, melyekben az igénybe vevő gyermekeke élnek: 51 család 
A Gyermekjóléti Szolgálat, gondozási tevékenysége: 
 
Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/: 
 


Gondozás megnevezése Gondozott 
gyermekek száma 


Gondozott 
családjaik száma 


  2010 2011 2010 2011 
Alapellátásban történő gondozás  33  42  24  33 
Védelembe vétel alatti gondozás  23 13 18  10  
Átmeneti nevelésben lévő  13 12 4     7  
Tartós nevelésben lévők  - - -  -  
Utógondozott    3   1   3    1 
Összesen  72 68 49  51  


 
ÉV Magatartászavar,  


teljesítmény zavar 
Szülői  


elhanyagolás 
Szenvedély 


betegség 
2009 19 14 24 
2010 16 16 32 
2011 106 17 9 


 
Kiemelt az utóbbi időben a magatartászavar, teljesítményzavarral párosulva, 


hiányzások, iskolai lógások, csoportba verődés, szipózás, enyhe drogok megjelenése. Ez 
általában párosul szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével. 


 


 12







A 2011 évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása: 
 


Megnevezés  Nem volt  
gondozásban 


Alapellátásban  
gondoztuk 


Védelembe vétel  
keretében gondoztuk 


Szabálysértés 
 elkövetésekor 


5 1  


Bűncselekmény  
elkövetésekor 


 6 3 


Összesen: 5 7 3 
 
Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek: 
 


- Információgyűjtés 
- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 
- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban. 
- Termékbemutatók, előadások 
- Közüzemi szolgáltatóknál, díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés. 
- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás, rászorulóknak intézeti elhelyezésben 


való részvétel, családtagokkal esetmegbeszélések. 
- Feltérképezzük és egyéni igények szerint a szükséges segítséget megadjuk a 


szociálisan és mentálisan rászoruló lakosoknak.  
- Külön, egyéni jellegű foglalkozások magántanulók részére 
- Álláskeresőknek számára nyújtott segítségnyújtás, tanácsadás, illetve részükre 


szervezett csoportfoglalkozások 
 
A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok: 
 


1. Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról. 
2. Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt. 
3. Óvodai jelzések,(csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői 


elhanyagolás, stb.).  
4. Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége. 
5. Eseti gondokként részvétel. 
6. Bűnügyben tanúként való megjelenés. 
7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet. 
8. Gyulai Ideggondozóval kapcsolattartás. 
9. 2007.től indult a Rendőrséggel közösen részt venni hétvégi szórakozóhelyeken való 


ellenőrzésben, kiszűrni a kiskorúakat és a nem megfelelő magatartású fiatalokat. 
(italfogyasztás). 


10. Szülői illetve lakossági jelzésre az iskolabusz járaton történt nem megfelelő viselkedés 
miatt Polgárőrség bevonásával a felügyeletet biztosítani.   


 
Folyamatosan továbbképzéseken veszünk részt, hogy ismereteinket tovább bővítsük. 


Szakmai konferenciákon való jelenlét és az ott szerzett tapasztalat segíti napi munkánkat, 
amelyek közül több ebben az évben az intézményünkben került megszervezésre. 
 


Munkánkat kistérségi intézmény keretein belül végezzük, mely a szakmai munka 
színvonalát növeli, hiszen az intézmények közötti kapcsolattartás, a szakmai információ 
áramlása nagymértékben hozzájárul szakmai ismereteink naprakészségének, a jó gyakorlatot 
és ötletek kibontakoztatásához. Az eddig szolgáltatásaink, színesebbé tétele érdekében több 
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szervezett programot, csoportfoglalkozást kínálunk a hozzánk fordulóknak és munkánkat az 
igényekhez az elvárásokhoz rugalmasan alakítjuk, a klienseink elégedettségét növeljük. 
 
Javaslat:  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet fontolja meg az adósságkezelési szolgáltatás 
bevezetését, mivel egyre több az anyagi megélhetés miatt szolgálatunkhoz forduló személy 
illetve család. Ez az új szolgáltatási forma nagyban hozzájárulhatna a lakosság 
eladósodásának megakadályozásához, illetve az adósság csapda elkerülhetővé válhatna. 
 


Folyamatos tervezésre van szükség a célok és eszközök változó körülményekhez való 


igazításában. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú az ellátásokban résztvevők, az ellátásban 


dolgozók, a döntéshozók felelőssége.  


Kistérségi intézményként lehetőségünk nyílik a jó gyakorlatot átvezetésére a településünkre is, mely 


nagyban segíti a lakosság szociális helyzetének javítását. 


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások 


színvonalát értékelje, hiányosságainkra hívja fel a figyelmünket, továbbá építő javaslataikkal 


segítsék a munkánkat. 


Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 





		A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok:

		1. Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról.

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

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

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

		5. Eseti gondokként részvétel.

		6. Bűnügyben tanúként való megjelenés.

		7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet.
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NYILATKOZAT


Alulírott Kele József, Szeghalom, Bocskai utca 4Ol1 szám alatti lakos a Szeghalmon u'á.'éti
Múzeum gyújteményében található és az eredetilegLázár Lajos flizesgyarmati volt Önkéntes
tLlZoItő parancsnok által összegyűjtött túzoltő szerekkel kapcsolatban legjobb emlékezetem
szerint az aléhbí nyilatkozatot teszem.


1981. szeptember 1-tő1 állok a gyűjtemény alkalmazásában (Hely.történeti Közgyűjtemény,
Sánéti Múzeum stb.) 1984-ig gyűjteménykezelőként, 1985-től múzeumi közművelődési
szakemberként és helyorténeti kutatóként.


A tűzoltó felszerelések 1984. tavaszán kerültek az aL<kor tájmúzeumi rangot frissen elnyert
intézmény felügyelete a\á. Akkor még azzaI, hogy a sánéti túzoltő kocsik, fecskendők és
lajtok legjobb bemutathatóságát egy múzeum tudja lebonyolítani' A tűzoltó szerek _ az akkori
szeghalmi önkéntes trízoltók - segítségével és a Hivatásos tűZoltóság közreműködésével a
volt Kossuth utcai Tsz gnázsokból a nem sokkal korábban Maróthy Sándortól megvásárolt
Kossuth téri ingatlan műhelyébe és garázsalba lett beszá|lítva. Amikor a Múzeum a Tildy
Zoltán utcai volt óvoda épületbe költözött, ezt követően 1993-ban pályázatt pénzen egy 14-
rekeszes szín lett a túzoltő szerek bemutatására felépítve, ekkor a Maróthy ingatlanból a
felszerelés ide lett átvontatva, mqd az akkori igazgatő utasítására azmttzemi leltárba került.


Itt kívánom megjegyezni, hogy ezeket a mozgatásokat mindegyik tűzoltó kocsi és lajt saját
kerekén éite meg.


Mint három ér.'tizede múzeumi dolgozó a felmerült probléma okát abban látom, hogy a tuzoltő
szerek Füzesgyarmatról felújításra Szeghalomra a tÍlzoltősághoz való áthozata|akor átvételi
elismervény nem született, azt a Hivatásos tűzoltóság saját hatáskörében íntézte, majd 1984-
ben az állami és pártvezetés atájmuzeum felügyeletére bizta muzeumi letéti szerződés nélkül.
Az |993-as beleltározáskor az uj muzeumi vezető' nem tudva a tulajdoni viszonyokrő|, az
addi g leltfu o zatlan gyűj tem ény.t e gy s zerűen le ltárb a vetette.


Szeghalom, 20II. december 7.
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Nyilatkozat


Alulírott, Dr' Szentesi Károly ezennel nyilatkozom, mint a FÜzesgyarmat


Nagyközségi Tanács egykori VB titkára, hogy 1978 _ 1-981-ig a FÜzesgyarmati


Örr parancsnoka által összegyűjtött tűzoltófecskendők {I4 db), a


Füzesgyarmati Nagyközségi Tanács által biztosított helyen voltak tárolva.


Dr. Szentesi Károly


Füzesgya rmat; 201 1 .I2.06.







Nyilatkozat


Alulírott, Král Ferenc nyugalmazott tűzoltó nyilatkozom, hogy az t981'. évben


Szarvason és Gyulán megrendezett tűzoltó kiállításon bemutatott tárgyakat


FÜzesgyarmatról szállítottuk el, melyeket Lázár Lajos gyűjtött össze. Későbbi


visszaszállítása úgy történt, hogy Fekete őrnagy felajánlotta, hogy a fecskendők


felújításában besegít, így a kocsi fecskendők a SzeghalmiJárási Tűzoltó


Parancsnokságra kerÜltek. A fecskendő tartozékai (sugárcső, tömlő, osztó, stb )


egy kÜlön tehergépkocsira lettek feltéve, amelyek Füzesgyarmatra kerültek


vissza' A Szeghalomra szállított kocsi fecskendők FÜzesgyarmatra nem kerültek


vissza a tu lajdonoshoz.


Král Ferenc


Fü zesgya rm at; 20 ]- 1 -12-06







Nyilatkozat


Alulírott, Várdai János nyugalmazott tűzoltó nyilatkozom, hogy az 1981'. évben
Szarvason és Gyulán megrendezett tűzoltó kiállításon bemutatott tárgyakat
FÜzesgyarmatról szállítottuk el, melyeket Lázár Lajos syűjtött össze. Későbbi


visszaszállítása úgy történt, hogy Fekete őrnagy felajánlotta, hogy a fecskendők
felújításában besegít, ígY a kocsi fecskendők a Szeghalmi Járási Tűzoltó
Parancsnokságra kerültek. A fecskendő tartozékai (sugárcső, tömlő, osztó, stb )


egy kÜlön tehergépkocsira lettek feltéve, amelyek Füzesgyarmatra kerültek
vissza. A Szeghalomra szállított kocsi fecskendők Füzesgyarmatra nem kerÜltek
vissza a tulajdonoshoz.


',,, 4-.'' / /' .'
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VárdaiJános


Fü zesgya rm at; 20 1 ]- -12-06







$ reghalon y4f6g nnlqárne$teÍi Hivatd


Lázár Lajos


Füzesgyarmat sas utca 6|a
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Szárn: 3l hc- -


Szeghalom Város önkormányzata


Szeghalom Szabadség tér


Tárgy: Kérelem


Tisztelt Szeghalom Város önkormányzata!


Azzal a kéréssel fordulok Onökhöz, hogy a tulajdonomat képező kocsi fecskendőket szíveskedjenek
visszaszolgáltatni. Ugyanis ezeket a fecskendőket az 1980-as években személyesen gyűjtöttem össze
Körösnagyharsány, Vésztő, okány és több más községből, mivel ezek ott le voltak selejtezve, az


udvaron kidobva. Mint szenvedélyes evijjtő ezeket elkértem és Füzesgyarmat Tanácsháza udvarán
tároltam' 1981 * ben a Megyei Tűzoltó Parancsnokság kérésére Szarvason megrendezésre kerülő
tűzoltó felszerelés kiállításra elszállítottuk, majd innen egy Gyulán megrendezett kiállításra vittük, a


kiállítás végeztével a kocsi fecskendők tartozékai (kocsirúd, szűrők, sugárcső, stb) a tulajdonomba
vissza lettek szállítva. A kocsi fecskendők felújításában a szeghalmi Állami Tűzoltóság segítséget ígért,


így azok a szeghalmi tűzoltóságra lettek szállítva.


Ezek a fecskendők üzemképes állapotban voltak, jelenleg a fecskendők Sárréti Múzeum udvarán


vannak üzemképtelen állapotban, kerekei széttörve, fa alkatrészei el vannak rohadva, ezek láttán a


további pusztulástól kérem megmenteni és mivel tulajdonjogomról a múzeumba kerülés előtt nem


mondtam le, ezért részemre kérem visszaadni. Amennyiben ez megtörténik a Múzeum javára 7 db


kocsi fecskendőt ajándékozok !


Tisztelettel:
T.
t9r-.,
Lázár Lajos


F üzesgya rm a\ 2a12-04-2o







Nagy Miklós Városi Könyvtár
és Sánéti Muzeális Gffitemény
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.


Szeghalom Város Önkormányzata
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8
Macsári József Polgármester Ur részére.


í.-gh-lÁ -fu * P r'l*árnesteri llivatal


KR-. :


2012 MÁl Ü 2.


I


Sám: \lu *: - .i / s''r ll-./


Ikt.szám.: L{.nolz. ' I ár gy : Tűzoltókocsi fecskendők tulaj don-
jogának ttsztázása.


Tisztelt Polgármester Úr!


A Sánéti Múzeum 20IL július 1-tő1 összevonásra került a Nagy Miklós Városi
Konyvtár'ral, attól az időszaktól kezdve tevékenykedem az összevont intézmény vezetőjeként.
Anől az időszakról, és körülményekről arnikor a tűzoltókocsik, fecskendők, lajtok a


mirzeum feJiig}relete' később leltáraba kerültek nem tudok semmit.


Kele József aki a jelenleg is az íntézményben dolgozik, az al<kori időszakban folyamatos


a|kalmazottja volt a múzeumnak, Ó tudna enő azügyről hiteles nyl|atkozatot tenni.


Kérem Tisztelt Polgármester Urat Őt hallgassn meg ebben az ugyben, hogyan mi, és miért


tö11ént.


Javaslatom szerint az ügyben a tárgyzk nyilvántar1ásba vételi időpondában a


nrúzeumve zetését ellátó Szarka Sándorné nyilatkozatát is érdemes lenne meghallgatni.


Szeghalom, 2012. április 26.


Tisztelettel:


i-LÍv| Ö
Lr


Koczó Eva
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Szeghalom Város J egyzőjétőI
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.
Tel.: 66131 1-61 1., Fax: 66137 1-623.


Jegyzőkönyw


Készült: a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségéb en 2012. máj us 7-én
Tár gy : T íizoltő szerek tul aj do nj o ganak tisztázása
Jelen vannak: dr. Pénzely Eríka jegyző


Kele József, múzeumi népművelő


A Lázár Lajos által visszakért 14 db tíjzoltőszer sorsával kapcsolatban az alábbiakról van
tudomásom:


Tudomásom szerint a 14 szerkocsi a fiizesgyarmati tanács udvarán volt tarolva' amiket LazuÍ Lajos
gyrijtotte. o volt atúzoltőszerek szakmai felügyel ője, ő kezelte, cserélte, újította fel. Ennek sorián a
leselejtezésre ítélt szereket (p1. biharugrai, ecsegfalvai stb. ÖrE tuta.|donában álltak) átadtákLazar
Lajosnak, aki tulajdonképpen a ttlÉu Vállalattól mentette ki őket.
A nyolcvanan években volt egy szakmai kiállítás a megyében' ami kapcsán Fekete Gyula, akkori
járási tíizoltőparancsnok felajánlotta, hogy eá a kocsigyújtemény.t aTíizoltőság felújítja. Ez meg is
történt, a felújítás után a kiállításon bemutatták ezeket.
Ezután a szeghalmi volt Rakóczi Tsz udvarára vitték tárolás céljából. Innen 1984 tavaszán az al<kor
tájmúzeumi rangot kapott Sárréti Múzeum (Miklya Jenő vezető) felügyeletére lett bízva, hogy mint
szakmai intézmény,jobban biáosítja alátogathatóságot. Akkor ez nem volt leltárban, a ,,becsült
tárgyak" kategóriájában voltak nyilvántartva. TudomásomLázár Lajos ezt akkor elfogadta.
1'992-ben lett a Simay Kisdedóvó udvariíra átszállítva a gyűjtemény. 1993-banpályéu;ati pénzből
épült sziímukra szín. Ekkor lett elrendelve az akkori vezetés által, hogy ttízoltó ,'becsült
állományból'' kerüljön mindez leltárba. Papír' aláírt szerződés nem született, a tényleges állapot
került regisárálásra. Tudomásom szerint tulajdonjogi vita nem volt akkor.
Lázár Lajos 20II jarnlárjabarir megkereste a Múzeum vezetőjét, Nagy Lász|őt, hogy szeretné
visszakapni a kocsikat, aki ez elól elzárkőzott. Tárgyalásra nem került sor. Ismereteim szerint a
kérdés azőtahuződik. AzőtaLazár Lajos a I4-bőI7 szerkocsi tulajdonjogéltoz ragaszkodik, ki is
váIasztotta a7-et. A legjobb állapotban levő kocsit' ami a Tűzoltóság előtt van elhelyezve, nem kéri
vissza.
Valóban Lazár Lajos gyijtötte a kocsikat, ebben az ő munkája van benne. Tulajdonképpen ő


,,kunyerálta'' öSSZe ezeket, hiszen az akkori munkája során ő talá|kozott a selejtezésre ítélt
eszközökkel. Véleményem szerint a megmaradő 7 szerkocsi felújítása sokkal kezelhetőbb és
elérhetőbb.


Üe}'intézés hel}'e : Városi Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 661371-61 1 Fax: 661371-623 .


E-mail: i egyzo@.szeghalom. hu


Üeyfélfogadási iiiő: Hétfő 8@-l6@
Kedd 8@-12@
Szerda nincs
Csütör1ök 8@-16@
Péntek 8@-12@








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


        Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 
Iktatószám:1006-7/2012. 


M E G H Í V Ó 
 


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


2012. május 21-én (hétfőn) 16.00 órára  
ö s s z e h í v o m. 
 
Az ülés helye:  
Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme  
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8.) 
 
Napirend:  
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
2./ Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója 
Előadó: Szalai Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető 
 
3./ Polgárőrség tájékoztatója 
Előadó:  Pellei Sándor elnök 
 
4./ Gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról beszámoló 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
5./ Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola igazgatói 
álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
6./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény, valamint a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
7./ Közbeszerzési Szabályzat kiegészítése 
Előadó: Macsári József polgármester 
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8./ Ingatlanok kijelölése értékesítésre 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
9./ Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
EPSZ., valamint a Péter András Gimnázium  és Szigeti Endre Szakképző 
Iskola  Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
10./ Rendeletalkotás a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
11./ Rendeletmódosítás a szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására irányuló 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
12./ Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 
13./ Múzeumi műtárgyak tulajdonjogának rendezése 
Előadó: Macsári József polgármester 
 
14./ Bejelentések 
 
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenni 
szíveskedjék. 
 
Szeghalom, 2012. május 10. 
 
 


Tisztelettel: 
 


 
         Macsári József  
           polgármester 








nÉrÉs MEGYEI KERESKEDELuI És IPARKAMARA
Chamber of Commerce and Industry of Bókés County
Békéscsaba,Penza ltp. 5. H-5601 Pf.: 135. Tei./Fax: (36-66) 324-976,451-7'/5


E-mail: bmkik@bmkik.hu web: bmkik.hu
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Szeghalom Város Önkorm ányzaIa Polgármesteri Hivatala


Dr. Pénzely Erika jegyző részére


5520 Szeqhalom
Szabadság tér 4-8'


I
*I


{
a


I


i__i


Tárgy: vezetói pályázatvéleményezése
lkt.szám: 93-312012.


Tisztelt Jegyző Asszony!


Somogyiné Ambrus Erika a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző lskola magasabb vezetői
(igazgatói) álláshely elnyerésére nyújtotta be pályázatát'


A Közoktatásitörvény 18.$-a írja elő az intózményvezetői megbizatás feltételeit:
Somogyiné Ambrus Enka pályázatából megállapítható, hogy rendelkezik:- azintézménytípusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzeüséggel, valamint- azelőít1szakmaigyakorlattal, valamint
- pedagógus-szakvizsgával.


A 13811992' számú Kormányrendelet 5. $-ának (8) bekezdése szerint a pályázatnak tartalmaznia kell a pályáző
szakmai életrqzáÍ, az intézmény vezetésére vonatkozÓ programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel (továbbiakban: vezetési program), továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követel m ényeket. A pályázati anyag m i nde zt tarÍalmazza.


Somogyiné Ambrus Erika elsősorban pedagógusnak va|lja magát és csak másodsorban menedzsernek.
ValÓszínű ebből az attitűdből fakad, hogy kudarcként éli meg, hogy a nagy múlttal rendelkező, patinás
gimnáziumba évről-évre kevesebb a jelentkező. Pedig lehet, hogy csak ,,át kellene pozicionálni'' az iskolát, hiszen
a szakközépiskolai részbe kiegyenlített a jelentkezés, a szakiskolai részben folyamatosan emelkedő a létszám. A
szakképzés nem ,,mostohatestvére'' a gimnáziumi képzésnek, bár lehet, hogy az új struktúra1ú szakképzés és az
Új szakmák bevezetése a szakoktatóiállomány bővítésével lenne csak megvalósíthatÓ, érdemes már középtávon
is ebben az lrányban gondolkodni' lgy a beiskolázási tervet is módosítani kellene a színvonalas szakképzés
trányába, pl' a szakközépiskolaiosztályok növelésével. Érdemes lenne a körösladányi Henkelcég szakmunkások
iránti igényeit is Íeltérképezni. A pályáző nagyon reális és önkritikus helyzetelemzést ad, fejlesztési
elképzeléseiben is sok az újdonság, a korszerű kezdeményezés. Mi bátrabb nyitást javaslunk a vállalkozások, a
kamara felé, bár a szakiskolai kollégákkal kamaránk nagyon jÓ kapcsolatokat ápol. A pályázÓ iskolamenedzselési
elképzelései nem rugaszkodnak el a valóságtÓl, er<isítendő terÜletnek tartjuk azonban a gazdálkodási
ismereteket.


A benyújtott pályázati anyag alapján Somogyiné Ambrus Erikát a|kalmasnak tar1juk a szeghalmi Péter András
Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző lskola igazgatói feladatainak ellátására' 


'
Békéscsaba, 2012'05'01 -Y_ttr , Y í{#'(*-/)Jt\ítLlll


Tóth Zsolt
titkár
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Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
 
A Szeghalmi Rendırkapitányság legutóbb 2011 évben tartott beszámolót, tájékoztatót 
a város Képviselı-testülete részére a település közbiztonságáról, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekrıl. A testület az írásos beszámolót, illetve a szóbeli 
kiegészítést egyhangúlag elfogadta. Általános igényként a közbiztonság további 
javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének emelése fogalmazódott meg. 
 
Az utóbbi években a biztonság, a közbiztonság jelentısége a magyar társadalomban 
felértékelıdött. Tartalma kiszélesedett, egyes elemei gazdasági infrastrukturális 
tényezıvé váltak.  
A közbiztonság meghatározó „szolgáltatójával”, a rendırséggel szemben az uniós 
elvárásokkal összhangban új igények fogalmazódtak meg a lakosság, a társadalom 
részérıl. A teljesség igénye nélkül: hatékonyabb, közösségi értékeket képviselı, 
felkészültebb, gazdaságosabban mőködı rendırség igénye definiálódott. 
A Magyar Köztársaság Rendırsége csakúgy, mint a megelızı elmúlt évben, 2011-ben 
is kiemelt figyelmet fordított a közlekedés biztonságának javítására, a halálos- és 
súlyos kimenetelő balesetek csökkentésére. A bőnmegelızés eszközeivel a közlekedık 
folyamatos ellenırzésével, az eddigihez hasonló következetes intézkedésekkel 
igyekszünk elérni a balesetek és a közlekedéssel összefüggı bőncselekmények 
számának csökkenését. 
 
Városunk közbiztonságát alapvetıen meghatározó tradicionális és objektív 
körülmények tekintetében az utóbbi években markáns negatív változások nem 
tapinthatók ki. Továbbra sem jellemzıek olyan „prekriminális” jelenségek /deviáns 
csoportok, hajléktalanok/ amelyek a lakosság biztonságérzetét negatívan 
befolyásolnák. Mindezekre figyelemmel a hazai és a nemzetközi szakirodalomban is 
elfogadott arányszámok alapján Szeghalom bőnügyi szempontú fertızöttsége 
közepesnek, míg veszélyeztetettsége alacsony szintőnek ítélhetı. 


 
 


Szeghalom város bőnügyi helyzetének értékelése 
 


A Szeghalmi Rendırkapitányság illetékességi területének bőnügyi operatív helyzetére 
2011 évben kismértékő bőncselekményszám mérséklıdés volt a legjellemzıbb, amit 
tartalmilag inkább stagnálásnak tekinthetünk. Néhány kategóriát és bőncselekmény 
típust kivéve arányos csökkenés következett be, így a bőncselekmények belsı 
struktúrájában a korábbi évek jellemzıi érdemben nem változtak, ezzel összességében 
a megelızı év kedvezıtlen viszonyai számszakilag ugyan pozitívan változtak, de a 
valóságban megmaradtak. Az egyértelmően kimutatható, hogy az ismertté vált 
bőncselekmények nem rendezıdtek „sorozat ügyekbe”, gyakorlatilag 1 
bőncselekmény 1 bőnügyet jelentett és döntı részük kis tárgyi súlyú, nem „helyszínes” 
bőncselekmény volt. 
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A tárgyévben 829 delictum vált ismertté, míg 2010 évben 860, így az illetékességi 
területünkön korábban jellemzı „lélektani” határértéknek tekinthetı 1.000-t továbbra 
sem lépte át a kategória számértéke. A 2007-2011 idıszakot alapul véve a második 
„legmagasabb” bőncselekményszámot regisztráltuk a tárgyévben, az elızı évihez 
képest csupán 3,60 %-os csökkenéssel.  
 
Az 1.000 lakosra jutó bőnelkövetések arányában tartalmi változás nem történt, az 
eddig igen kedvezı arányszámban csökkenés mutatkozott. Illetékességi területünk 
egyik kiemelkedı és megırzendı értéke, hogy a szervezett bőnözés továbbra sem 
jelent meg, szervezett elkövetési formákkal szintén nem találkoztunk nyomozásaink 
során.  
 


Az ismertté vált bőncselekmények számának alakulása 2007 - 2011 évek 
idıszakában 
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Az 1.000 lakosra jutó bőncselekmények arányszáma 2007 - 2011 évek idıszakában 
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Szeghalom város tekintetében is alapvetı célkitőzésünk volt, hogy a székhelyi város 
közbiztonságának a korábbi években elért színvonalát megtartsuk, javítsuk. A 
statisztikai tényadatok szerint Szeghalom város bőnügyi operatív helyzetében a 
korábbi évekhez képest értékelhetı javulás történt 2011-ben, de a regisztrált adatok 
korábban sem egy kezelhetetlen, kiemelkedıen rossz helyzetet mutattak, ami ráadásul 
hosszabb távon illeszkedett a hullámzó tendenciához.  
 
A bemutatott idıszak adatait értékelve az ismertté vált bőncselekmények száma 2011-
ben a harmadik legalacsonyabb értéket mutatja úgy, hogy összességében a lakosságot 
leginkább érintı, irritáló bőncselekmények száma arányosan csökkent, vagy szinte 
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azonos értéken maradt. A bőnügyi operatív helyzet valamennyi elemét figyelembe véve 
Szeghalom város továbbra is a megye egyik legbiztonságosabb települése. A 
legkedvezıtlenebb helyzet a lopás kategóriában alakult ki, itt jelentısebb emelkedés 
történt.  
 


A Szeghalom város területén ismertté vált bőncselekmények számának alakulása 
2006-2011 években 
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A fertızöttséget reprezentáló gyakoriság mellett hangsúlyosabb tényezı az ismertté 
vált delictumok — a lakosság szubjektív biztonságérzetét is direkt módon befolyásoló, 
a rendıri tevékenység súlypontjait, stratégiai céljait meghatározó — összetétele, 
struktúrája. Jelentısége miatt a bőnözés szerkezetét mind abszolút számokban, mind 
egymáshoz viszonyított arányukban is célszerő bemutatni. A táblázatok a megvalósult 
delictumokat a Büntetı Törvénykönyvben alkalmazott fıcsoportok szerint mutatják be, 
a szükséges részletezéssel. E szerkezet egyben a jogalkotó tárgyi súly szerinti 
megítélését is reprezentálja. 
 


A Szeghalom város területén ismertté vált bőncselekmények fıcsoportonkénti 
megoszlása, változásuk mértéke 2010-2011 évek viszonylatában 


 
Szeghalom város 2010 év 2011 év % 


Ismertté vált bőncselekmények összesen 277 238 -14,08 
-állam elleni bőncselekmények 0 0 - 
-személy elleni bőncselekmények 29 31 +6,0 
   -emberölés 0 0 - 
   -testi sértés (szándékos) 13 15 +15,38 
-közlekedési bőncselekmények 19 15 -21,05 
   -közúti baleset gondatlan okozása 6 3 -50,0 
      -halálos 1 1 - 
   -ittas vezetés 7 6 -14,28 
-házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 
bőncs. 


4 3 -25,0 


   -erıszakos közösülés 0 0 - 
   -tartás elmulasztás 3 0 -100,0 
   -kiskorú veszélyeztetése 1 0 -100,0 
-államig., igazságszolgáltatás és közélet t. ell. 
bőncs. 


7 8 +14,28 


   -hivatalos személy, közf. ellátó személy ell. bőncs. 2 0 -100,0 
-közrend elleni bőncselekmények 38 40 +5,26 
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Szeghalom város 2010 év 2011 év % 
   -garázdaság 6 4 -33,33 
   -közbiz. ell. (okirat hamisítás, visszaélés okirattal) 19 23 +21,05 
   -visszaélés kábítószerrel 11 12 +9,09 
-gazdasági bőncselekmények 7 11 +57,14 
-vagyon elleni bőncselekmények 172 128 -25,58 
   -lopás 152 110 -27,63 
      -betöréses lopás 15 4 -73,33 
         -lakás 2 0 -100,0 
         -üzlet 1 1 - 
         -egyéb 12 3 -66,66 
   -sikkasztás 0 1 +100,0 
   -csalás 8 3 -62,5 
   -rablás 2 1 -50,0 
 
 


A bőncselekmény-csoportok számszerő megoszlása 2007-2011 években 
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Szeghalom Város közbiztonságának évekig meghatározó, és mindenképpen ırizendı 
értéke volt, hogy több éven keresztül sem vált ismertté állam-, illetve élet elleni, 
kiemelt tárgyi súlyú-, vagy a lakosság szélesebb köreit irritáló bőncselekmény, 
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bőncselekmény sorozat. A 2007 évben történt, szinte kivételnek tekinthetı emberölést 
követı idıszakban nem követtek el ilyen bőncselekményt. Más életet, testi épséget 
súlyosan sértı, veszélyeztetı szándékos bőncselekmény szintén nem valósult meg. A 
további bőncselekmény-csoportokról kijelenthetı, hogy százalékos értelemben 
találunk nagy elmozdulásokat pozitív vagy negatív irányba, de ezekhez a 
változásokhoz a vagyon elleni kategória kivételével az eddig is alacsony számértékek 
miatt 1–10 „darabszámbeli” változás kötıdik.  
 
Igazán értékelhetı elmozdulás százalékosan, és számértékben a vagyon elleni 
bőncselekmény kategóriában történt. A vagyon elleni bőncselekmények aránya az 
össz-bőncselekmény szám 14,08 %-os csökkenésén túlmutatóan, 25,58 %-os esést 
produkált, és a számbeli fogyás (44) értékelhetı tehercsökkenést jelentett 
kapitányságunknak. 
 


A Szeghalom város területén elkövetett bőncselekménycsoportok százalékos 
alakulása 2007-2011 években 


 
Bőncselekmény 


fıcsoportok 
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 


Személy elleni 5,3% 8,8% 12,24% 10,46% 13,02% 
Közlekedési bcs 7,5% 4,4% 4,89% 6,85% 6,30% 
Ház., csal. Elleni 5,3% 0,5% 1,63% 1,44% 1,26% 
Állig., ig.sz. elleni  2,7% 2,7% 3,67% 2,52% 3,36% 
Közrend elleni  11,8% 20,9% 17,55% 13,71% 16,80% 
Gazdasági bcs. 2,1% 9,9% 3,67% 2,52% 4,62% 
Vagyon elleni   65,2% 52,8% 55,51% 62,09% 53,78% 
 
A személy elleni kategória száma 2 elkövetéssel, 29-rıl 31-re változott. Ezen 
bőncselekmények döntı része zaklatás bőncselekmény elkövetésével valósult meg, a 
tényleges személy elleni fizikai támadások száma 13-ról 15-re nıtt, igaz ez a könnyő 
testi sértések statisztikában való megjelenése miatt is történt.  Az elkövetési 
magatartások általában konfliktusos szituációkban, családi veszekedések során, 
szórakozóhelyen, közrend elleni bőncselekmények /pl. garázdaság/ járulékos 
cselekményeiként valósultak meg. 
 
A közlekedési bőncselekmények számukban 19-rıl 15-re mérséklıdtek. Szeghalom 
városában a tárgyévben 1 esetben regisztráltunk halált okozó gondatlan 
bőncselekményi alakzatot, a szabálysértési eseteken túl csupán 2 egyéb  alkalommal 
valósult meg közúti baleset gondatlan bőncselekményi alakzatban történı okozása. 
Ittas jármővezetés bőncselekményt elkövetı személyt 6 alkalommal értünk tetten.  
 
Városunkban a házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni bőncselekmény 
kategóriába tartozó bőncselekménybıl 2011-ben mindösszesen 3 valósult meg 
statisztikai értelemben, az arányszám 1,26 %-ra mérséklıdött az elızı évi 1,44 %-ról.  
A 3 regisztrált delictum 2 szemérem elleni erıszak bőntett, 1 szeméremsértés vétség 
volt. A tárgyévben a célunk a kategória alacsony bőnügyi fertızöttségének a 
megtartása volt, ezt a célunkat elértük, mely a megelızı évben megkezdett célirányos, 
hatékony rendıri fellépésnek, a civil társszervekkel közösen kiépített jelzırendszer 
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mőködésének és a sértettek, érintettek bátrabb fellépésének, a „nyilvánosság” 
eredményének tudható be. 
 
Az államigazgatás-, a közélet tisztasága elleni bőncselekmények száma és aránya az 
elızı évi igen alacsony szinten maradt a 8 elkövetéssel és 3,36%-os arányszámmal. 
Pozitív változás, hogy nem valósult meg hivatalos személy, illetve közfeladatot ellátó 
személy elleni erıszak bőncselekménye, ugyanakkor a 4 hamis vád, 2 hamis tanúzás, 
1 hamis tanúzásra felhívás, valamit az 1 bőnpártolás azt mutatja, hogy tovább nıtt 
azok száma, akik tevılegesen akadályozzák a végrehajtó hatóságok munkáját, az 
eljárások eredményét.  
 
A közrend elleni bőncselekmény fıcsoporton belül igazán értékelhetı változás nem 
történt, összességében számuk 38-ról 40-re emelkedett.  A garázdaságok száma 6-ról 
4-re mérséklıdött. E néhány garázdaság a „hagyományoknak” megfelelıen továbbra 
is a „vandál”, értelmetlen rombolásban, dolog elleniségben realizálódott. A 
bőncselekménycsoport döntı részét ismét a 19-rıl 23-ra változó számú okiratokkal 
kapcsolatos delictumok teszik ki. 
 
2011 évben 12 alkalommal valósult meg a visszaélés kábítószerrel bőncselekmény, 
míg 2010-ben 11 esetben és akkor az esetszám emelkedését, szinten maradását 
prognosztizáltunk. Természetesen a konkrét nyomozásokon túl minden 
rendelkezésünkre álló erıt, eszközt felhasználunk arra, hogy a város kábítószeres 
„fertızöttségét” a lehetı legpontosabban felderítsük, megismerjük.  
 
A célirányos, ismétlıdı ellenırzéseink e területen „keményebb” drogok, vagy a 
könnyődrogok tömeges jelenlétét nem igazolták. Tapasztalataink szerint városunkban 
ha nem is jelentıs mértékben, de tovább emelkedhetett a fogyasztók száma, 
ugyanakkor a megelızı év nagy visszhangot kiváltó felderítései miatt a fogyasztók 
még körültekintıbbek lettek, konspirálnak, még inkább igyekeznek szenvedélyüket 
leplezni. Eljárásaink adatai szerint a legjellemzıbb fogyasztói szokás az lett, hogy a 
kábítószer fogyasztása szők körben, a szórakozó helyre történı indulás elıtt történik 
meg —még a lakhelyen—, ami a jövıbeni felderítést meglehetısen megnehezíti. 
Negatív jelenség, hogy megjelentek azok legálisan kapható vegyi anyagok, amelyek 
hatásukban egyenértékőek a ”tiltólistán” lévı drogok hatásával. Igaz, hogy ezek 
fogyasztása-birtoklása nem büntetendı, de a fogyasztás hatása alatt elkövetett 
járulékos bőncselekmények miatt folytattunk nyomozást. 2012 évtıl 
jogszabályváltozás következtében ezen szerek tiltólistára kerültek, de információink 
szerint a kínálati oldalon már meg is jelentek az újabb legális „designer drogok”. 
 
A vagyon elleni bőncselekmények száma az elızı évi 172-rıl 25,58 %-kal, 128-ra 
esett úgy, hogy a lakosságot leginkább veszélyeztetı, súlyosabb bőncselekményi 
tényállások is jelentısen csökkentek. Ez nem jelenti azt, hogy megelégednénk az 
eredménnyel és a jövıben is mindent meg fogunk tenni a kategória valamennyi 
delictuma számának további visszaszorítására.   
 
A fıcsoporton belül statisztikailag a lopás kategória maradt a domináns, ennek száma 
152-rıl 110-re, 27,63 %-kal mérséklıdött. A lakosság szubjektív biztonságérzetét 
érzékenyen befolyásoló ún. betöréses lopások száma 15-rıl 4-re módosult. A betöréses 
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lopás alcsoporton belül üzlet sérelmére 1 betöréses lopás történt, a többi delictumot 
külterületen, mezıgazdasági-ipari telep sérelmére, elsısorban színesfém, üzemanyag 
tárgyra követték el. Ennél a bőncselekményi kategóriánál meg kell jegyezni, hogy 
nagy a statisztikai torzulás de az eltéréssel együtt is az egyik legkevésbé 
„betörésfertızött” település a megyében Szeghalom.  
 
A további vagyonelleni bőncselekmények adatai szerint 1 sikkasztást követtek el, a 
csalások száma 8-ról 3-ra változott. 2011-ben Szeghalom városában 1 rablás 
bőncselekmény történt, amely eredményesen felderítésre került 
 
A vagyon elleni bőncselekményekkel okozott kár összege Szeghalmon 9.156.121 Ft, 
szemben a 2010 évi 12.871.242 Ft-tal, ami 28,86 %-os csökkenés. A megtérült érték 
1.518.091 Ft- volt, míg 2010-ben 1.381.716 Ft realizálódott.  
 
 


Az ismertté vált bőncselekmények és elkövetıik kriminalisztikai jellemzıi 
 
 
A statisztikai számbavétel rendje miatt Szeghalom városára lebontva csak részlegesen 
állnak rendelkezésre adatok, ugyanakkor a teljes illetékességi területen tapasztaltak, 
illetve mért adatok arányaiban mindenféleképpen iránymutatóak lehetnek.  
 
A bőncselekmények elkövetési jellegét vizsgálva elmondható, hogy az összes 
bőncselekmény számhoz viszonyítva továbbra is az alacsony fertızöttségi kategóriába 
tartozik Szeghalom Város területe az erıszakos - garázda jellegő cselekmények és a 
közterületi bőncselekmények aránya viszonylatában. Az elıbbi kategóriába 31 
bőncselekmény, az utóbbiba 72 bőncselekmény tartozik. Az összbőncselekmény 
számon belüli arányukról kijelenthetı, hogy az erıszakos-garázda kategória 13,02 %-
ot, míg a közterületi kategória 30,25 %-ot jelent. Ezek az arányok 1-3% eltéréssel 
illeszkednek az egész illetékességi terület mutatóihoz. 


 
Az elkövetési jellemzıhöz kapcsolódik az alkoholos-kábítószeres befolyásoltság alatti 
elkövetés is. A tárgyévben 35 esetben volt szerepe a bőncselekmény elkövetésében az 
alkoholnak vagy kábítószernek, az összeshez viszonyított arányszám 14,70 %. Már 
kevésbé kedvezı a mutatott kép, ha az összes „szeghalmi” bőnelkövetı (100) 
számához viszonyítunk, hiszen így 35,0 % az arány, ami magasnak tekinthetı. Ami 
fontos érték, hogy kábítószer túladagolás miatti haláleset nem történt.  


 
Érzékelhetı, hogy illetékességi területünkön a rossz gazdasági és szociális helyzet 
következtében nagyszámú olyan lakos él, aki munkalehetıséggel, rendszeres 
jövedelemmel nem rendelkezik. Ebben a körben sajnos nagyarányú a rendszeres 
szeszesital fogyasztás, egyre gyakoribb a kábítószer fogyasztás, ami a sokszor évek 
óta tartó reménytelen anyagi helyzet következtében felhalmozódott személyes 
feszültségek hatására gyakrabban és már büntetıjogilag értékelhetı formában 
manifesztálódik. 
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- A bőnelkövetık: 
 
Számuk Szeghalmon 100 volt 2011 évben, nemek szerinti megoszlásukat vizsgálva 
megállapítható, hogy 86 férfi és 14 nı volt bőnelkövetı. A büntetett elıéletőek száma 
33, arányuk az ismertté vált elkövetıkhöz képest 33,0 % volt.  
 
Kedvezı, hogy az illetékességi terület többi településéhez képest alacsonyabb a 
”mozgó” bőnelkövetık száma, aránya. Utazó, átutazó, itt dolgozó, tanuló, vagy 
bőncselekmény céljából érkezı elkövetı a tárgyévben összesen 20 volt, ami 20,0%-ot 
jelentett. Az egész illetékességi területen ez az arány magasabb volt, 33,10 %. 
Bőnszervezetben bőncselekményt elkövetı személy nem vált ismertté. 
 
2011-ben 15 fiatalkorú és 3 gyermekkorú követett el bőncselekményt Szeghalmon. Az 
elkövetett bőncselekményeik nemcsak lopásra korlátozódnak, jellemzı a garázdaság, 
testi sértés, rongálás, zsarolás, az áldozataik pedig legtöbbször saját kortársaik, vagy 
a védtelenebb fiatalabbak, illetve az idıs korosztály közül kerülnek ki. Mivel a 
fiatalkorúak elleni eljárások idıigényesek, jelentıs mértékő lehet a statisztikai 
torzulás, melyet az adatok kisebb nagyobb hullámzása jól szemléltet. 
 
 


A felderítési tevékenység 
 
 
A Szeghalmi Rendırkapitányság 2010 évi felderítési mutatója 57,05% volt. A 2011 
évrıl rendelkezésünkre álló ENYÜBS nyomozás befejezésre vonatkozó adatai szerint 
382 ügyet függesztettünk fel a tettes ismeretlen volta miatt, az elızı évben 355-öt. Ez 
csak egy viszonyítási alapnak tekinthetı, hiszen nem kimutatható, hogy valójában 
hány ügyet indítottunk ismeretlen tettes ellen, így a tényleges mutató nem 
kiszámítható. Az biztos, hogy kevesebbet, mint az összes befejezett ügy, hiszen ismert 
elkövetı ellen is indult számos nyomozás. A korábbi években tapasztalt ismert-
ismertlen elkövetı ellen indult nyomozási arány figyelembe vételével 45-50 % körül 
lehet a felderítési mutató.   
 
 


A nyomozási tevékenység 
 
 
A tárgyévben nyomozás kezdeményezésére 1030 esetben került sor szemben a 2010 évi 
1208 esettel, így a nyomozás kezdeményezések számában 14,73 %-os csökkenés 
következett be. A befejezések száma 995 volt, míg 2010-ben 1169, így ebben a 
kategóriában 14,88 %-os mérséklıdés történt. Vádemelési javaslattal 324 esetben 
éltünk, bíróság elé állítást 19 bőncselekmény esetében kezdeményeztünk 
eredményesen, a megelızı évben 402 és 7 volt a két érték. 2011 évben 387 nyomozást 
fejeztünk be eredményesen, 2010 évben 510-t. Az eredménytelen nyomozások száma 
419-re nıtt a tavalyi 417-ról. A fenti adatok alapján a nyomozás-eredményességi 
mutatónk 55,05 %-ról 48,01 %-ra változott.  
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2011 évben a bőnügyi osztály létszámhelyzete és a meglévı állomány összetétele még 
a korábbi évnél is kedvezıtlenebb volt, ezért az elmúlt év egyik alapfeladata a bőnügyi 
munkában elért minıségi eredmények lehetséges megtartása volt. Célunk volt az is, 
hogy a nyomozások idıszerőségének mutatóira negatívan ható tényezık közül az 
általunk is befolyásolhatóakat kezeljük. Nehezítette a munkánkat, hogy a 2009 – 2010 
évben megindult bőncselekmény-hullám szinte a teljes 2011-es évben kitartott és 
éreztette hatását illetékességi területünkön, melynek következtében az elızı két évi 679 
- 800 bőnügyi iktatáshoz képest 2011 évben 809 ügy került iktatásra (2008-ban még 
csupán 549 volt az iktatások száma!).  
 
Bár az idıszerőség romlása a második félévben jól kimutathatóan bekövetkezett, az 
ügyészségekrıl, szakmai elöljáróinktól érkezett visszajelzések alapján a korábbi 
években a minıségi munka terén elért színvonal összességében nem szenvedett 
csorbát. A folyamatos ügyek átlaga vonatkozásában a 2010 évi 149,5-es értéket 
gyakorlatilag tartani tudtuk, sıt valamelyest javítottunk is, de csak az egész évre 
jellemzı feszes munkatempó eredményeként 2011-ben a folyamatos ügyek átlagértéke 
143,5 ügy/hónap lett. A vizsgálóknál 17-22 ügy is volt, de a tömegügyek miatt még a 
bőnügyi technikusok is 10-14 ügyet nyomoztak.  
 


A folyamatos ügyek számának havi átlagértéke 2007 - 2011 évek idıszakában 
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A bőnügyi iktatás 2007-2011 évek idıszakában 
 


 2007 év 2008 év 2009 év 2010 év 2011 év 
Bőnügyi iktatás száma: 511 542 679 800 809 


 
 
A nyomozási tevékenységünkrıl árnyaltabb képet ad a kiemelt bőncselekmények 
nyomozásának eredményessége, amely sok esetben a megyei értékeknél is magasabb, 
mivel a bőnüldözı tevékenységünk súlypontjait alapvetıen ezen bőncselekmények 
ellen koncentráltuk. 
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A lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, kiemelt bőncselekmények 
nyomozáseredményességi, felderítési mutatói 2007 – 2011 évek viszonylatában 


 
Nyomozás eredményességi 


mutató 
( %-ban ) 


 


Ismeretlen tettes felderítési 
mutató 


( %-ban ) 


Bőncselekmény 
kategória 


2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Testi sértés 88,5 80,8 93,1 80,0 86,84 87,5 100 - - - 
Garázdaság 90,0 92,3 82,3 88,2 91,67 90 100 - - - 
Visszaélés kbsz 100 100 100 100 100 100 100 - - - 
Lopás 28,5 32,5 33,5 23,76 23,48 21,3 25,7 - - - 
Bet. lopás 47,1 75,0 50,0 42,31 41,67 47,1 73,3 - - - 
Rablás 100 50,0 100 88,3 100 100 50,0 - - - 
Csalás 85,2 78,9 35,7 70 81,82 85,1 87,5 - - - 
Pénzhamisítás 40 50,0 0 33,3 0 40,0 50,0 - - - 


 
Összegezve elmondható, hogy a bőnügyi tevékenységünket továbbra is jó technikai 
felszereltséggel, elégséges anyagi, ám továbbra is kedvezıtlen létszám körülmények 
mellett láttuk el. A korábbi évek minıségi nívóját a létszámhiányhoz igazított 
stratégiával sikerült szinte minden területen megtartani.  


 
 


Szeghalom város szabálysértési helyzetének értékelése 
 


A rendırség elsısorban az intézkedési és elbírálási hatáskörébe tartozó 
szabálysértésekrıl rendelkezik információkkal. Az e körbe tartozó szabálysértések 
közül leggyakoribbak és a legnagyobb tárgyi súllyal bírók a közlekedési 
szabálysértések. Jelenlegi statisztikai rendszerünk nem teszi lehetıvé az elkövetı 
lakhelye alapján történı adatszolgáltatást. 
 
A saját hatáskörben elbírált szabálysértési ügyek esetében alkalmazott szankciók 
arányban állnak az elkövetett cselekmények tárgyi súlyával és minden esetben 
törvényes keretek között kerültek megállapításra. A pénzbírság kiszabása során a 
rendelkezésre álló személyi körülményekre vonatkozó adatok mellett minden esetben 
figyelembe vételre kerül az, hogy Szeghalom és környéke munkahelyek tekintetében 
jelentısen hátrányos helyzetben van más településekhez viszonyítva. 2011 évben 
vizsgálat tárgyát képezte a szabálysértési eljárásokban a tényállás teljes körő 
tisztázása. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a szabálysértési hatóság 
minden esetben tisztázott tényállás alapján hozta meg döntését és a határozatok 
meghozatalakor minden esetben igyekezett azok „egyéniesítésére”, a rendelkezésre 
álló személyi és anyagi körülmények figyelembe vételére. 
 
A szabálysértést elkövetı személyekkel szemben továbbra is következetesen lépünk fel, 
ügyük differenciált elbírálásánál szempont a közlekedési elıélet és az elkövetett 
szabálysértés tárgyi súlya. 
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2011 évben 598 szabálysértési feljelentés került iktatásra, melyek során 674 személy 
követett el összesen 897 szabálysértést. Az elkövetett szabálysértések közül 28 
közrend- és közbiztonság elleni szabálysértés, 824 pedig közlekedési szabálysértés 
volt, míg 117 a kiemelt szabálysértések körébe tartozott. 
447 személy került megbüntetésre, 73 személy lett eltiltva a jármővezetéstıl. 
Végrehajtási eljárás során 185 esetben éltünk az adók módjára történı behajtás 
lehetıségével. 91 esetben történt intézkedés közérdekő munkára átváltoztatásra, 39 
esetben a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra való átváltoztatására és 38 esetben 
bocsátottunk ki felhívást a pénzbírság büntetés-végrehajtási intézetben történı 
letöltésére. Az 598 iktatott feljelentésbıl 42 került megszüntetésre. 
 
A szabálysértési feljelentések száma az elmúlt évhez képest is csökkenést mutat, ami 
nem tényleges, hanem a 2011. július 01-vel módosuló, a közúti árufuvarozáshoz, 
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, valamint a bírságolással 
összefüggı hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. Rendelet hatása, 
mivel az „ittas vezetés” szabálysértés a közúti közlekedés vonatkozásában mind a 
gépi, mind a nem gépi jármővezetık esetében megszőnt és bekerült a közigazgatási 
bírsággal sújtandó szabályszegések körébe. Ezzel együtt ezen szabályszegések közül a 
mobil rádiótelefon, a motorkerékpár-bukósisak, valamint a biztonsági gyermekülés 
használatának elıírásait megszegık cselekménye ismét szabálysértésként lett 
elbírálandó.  
További változást jelentett, hogy a helyi közigazgatási hatóság eljárási jogkörébe 
került a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések megsértıivel 
szemben lefolytatandó eljárás is abban az esetben, ha a sebességmérés során a 
szabályszegés elkövetıjének leállítására sor kerül.  
 
2011.01.01. és 2011.12.31. között 450, a 156/2009. Kormányrendelet hatálya alá 
tartozó ügyben indított hivatalból eljárást a Szeghalmi Rendırkapitányság az alábbi 
jogsértések miatt: 
 


2011.01.01-2011.06.30 
/126-os iktatókönyv/ 


Az idıszakban iktatott ügyek  


Ssz. Szabálysértés 
Felvitt 


db 
Bírság összege, emelt 


összeg 
Ebbıl befizetett 


db 
Befizetett* 


1.  a biztonsági öv  87 1 454 000 
1 100 000,1 760 000 


52 810 200 


2.  a gyermekbiztonsági rendszer  2 63 000 
45 000,63 000 


0 30 000 


3.  a motorkerékpár-bukósisak  11 190 000 
130 000, 208 000 


4 63 000 


4.  a kézben tartott mobil 
rádiótelefon  15 197 000 


155 000, 245 000 
10 141 000 


5.   1 0 
400 000,0 


0 210 000 


6.  Összesen  116 1 904 000 
1 830 000,2 276 000 


66 1 254 200 
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Az idıszakban befizetett ügyek  
Ssz. Szabálysértés Bírság összege, emelt összeg Befizetett db Befizetett*  


1.  a biztonsági öv  1 598 000 
1 190 000,1 904 000 


96 1 526 000 


2.  a gyermekbiztonsági rendszer  42 000 
30 000,42 000 


2 42 000 


3.  a motorkerékpár-bukósisak  56 000 
50 000,80 000 


5 50 000 


4.  a kézben tartott mobil rádiótelefon  196 000 
160 000, 250 000 


15 252 000 


5.   0 
0,0 


2 32 000 


6.  Összesen  1 892 000 
1 430 000,2 276 000 


120 1 902 000 
 


Befizetett*: a ténylegesen befizetett összeg, melynek rögzítésére a 3.90.34.4 verzió óta van lehetıség 
 


2011. július 01-tıl 2011. december 31-ig 
/130-as iktatókönyv/ 


 
1.  biztonsági öv     57 felvitt bírság 
2. ittas vezetés nem gépi   16 felvitt bírság 
3. ittas vezetés gépi    6 felvitt bírság 
4. sebességtúllépés    236 felvitt bírság 
5.  vasúti átjáró elıtti megállás  6 felvitt bírság 
6. fényjelzı készülék elıtti megállás 2 felvitt bírság 
7. vezetési és pihenıidıre, valamint tachográf korongok használatára vonatkozó 
rendelkezések megsértése   11 felvitt bírság 
 
2010. augusztus 19-tıl a rendırség az illetékességi területén történt tulajdon elleni 
szabálysértési ügyekben elıkészítı eljárást folytat le. 
2011. évben ezen ügyek száma a következıképpen alakult:  
 
Iktatott ügyek száma: 180 
Feljelentett személyek száma: 
 - ismeretlen: 99 fı 
 - ismert: 107 fı 
  - ebbıl fiatalkorú: 17 fı 
Gyorsított bíróság elé állítás: 8 esetben 
Megszüntetés: 87 esetben 
 - ebbıl 76 esetben azért, mert az eljárás alá vont személy ismeretlen maradt
   
A fegyvertartási engedéllyel rendelkezı szeghalmi lakosok száma 127, az általuk 
tartott lıfegyverek száma 334. 
A rendırség hatáskörébe – tartási cél szerint – vadász, szolgálati vadász, sportlövı, 
gáz-riasztó és flóbert fegyverek tartásának engedélyezése van utalva. 
Szeghalom város területén személy-, vagyonıri tevékenység végzésére jogosító 
hatósági engedéllyel rendelkezı jogi személy nincs, 6 egyéni vállalkozó személy- és 
vagyonır rendelkezik mőködési engedéllyel.  
A Szeghalmi Rendırkapitányság által 2011-ben összesen 5 db személy- és 
vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító mőködési engedély és 71 db 
személy- és vagyonıri igazolvány került kiadásra. 
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Szeghalom város közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése 
 


Az Európai Unióhoz való tartozásunk e területen továbbra is komoly kihívást jelent, 
mind a rendırség, mind a társadalom számára. A közlekedés rendjének, a közlekedés 
biztonságának Magyarországon is el kell érnie az „európai küszöböt”. Az alábbi 
táblázat Szeghalom város baleseti helyzetét mutatja. 
 


Év Halálos Súlyos Könnyő  
Sérülés 
nélküli 


Összesen 


2001 1 5 12 36 54 
2002 3 2 20 45 70 
2003 0 2 9 36 47 
2004 1 10 12 44 67 
2005 1 5 16 60 82 
2006 1 4 11 70 86 
2007 0 5 11 44 60 
2008 2 5 13 42 62 
2009 0 4 8 34 46 
2010 1 7 7 43 58 
2011 2 6 9 34 51 


 
A statisztikai adatok hullámzó képet mutatnak. A közlekedési balesetek 
kriminalisztikai jellemzıit folyamatosan elemezzük, értékeljük és intézkedéseink 
súlypontjait ezeknek megfelelıen alakítjuk ki. 
Fontos értékmérı az ittas vezetık által okozott közlekedési balesetek részaránya, 
amely a 2005 évi „kiugrás” után 2006, 2007 és 2008 évben az uniós átlaghoz közelítı 
értéket adott. 2009 évben újra kis mértékő növekedést mutatott a statisztika, 2010 
évben ez a növekedés tovább tartott, mely mindkét évben elsısorban a 
kerékpárosoknak „köszönhetı”, 2011 évben ez a tendencia megállt és újra csökkenés 
történt. További propaganda-tevékenységgel, hatékony rendıri fellépéssel, az ittas 
jármővezetık elızetes kiszőrésével ez tovább javítható. 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ittas 
rész- 
arány 
% 


23.4 11,3 16,6 12 22 8,5 6,9 5,5 9 11,6 8,1 


 
A közlekedési balesetet okozók közül a személygépkocsi-vezetık, tehergépjármő-
vezetık és a kerékpárosok foglalnak el kiemelkedı helyet, míg a baleseti okok között 
továbbra is a gyorshajtás, a kanyarodási és elsıbbségi szabályok, megsértése vezet. 
Ezen képzeletbeli dobogó helyezettjei megmutatják, hogy intézkedéseink a közlekedés 
mely szereplıi felé orientálódjanak.  
A rendırség saját eszközeivel, módszereivel leginkább az emberre, az emberi 
tényezıre képes hatni, továbbra sem adjuk fel karakteres célkitőzésünket, a 
jelenleginél mindenképp kedvezıbb közlekedésbiztonságot. Hatással lehetünk továbbá 
az utak állapotának javítására is, mivel a rosszabb állapotú útszakaszokról továbbra 
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is jelzéseket küldünk az út kezelıjének, valamint jelzünk az elhasználódott, 
eltulajdonított táblák mihamarabbi pótlására, ill. jelzéseket küldünk új táblák 
elhelyezésére is a veszélyesebb útszakaszok vonatkozásában. 


 
 


A közbiztonság érdekében tett intézkedéseink, tevékenységünk 
meghatározó súlypontjai, célkitőzéseink 


 
Az elmúlt évben is igyekeztünk több rendırt vezényelni a közterületekre. Mindezek 
eredményeként az intézkedési struktúránk pozitív irányú átrendezıdését, a közösségi 
beállítódások elmélyülését tapasztaltuk és várjuk a jövıben is. 
 
 Közterületi Nem közterületi 


 fı óra fı Óra 
2001 3378 28490 1137 11029 
2002 3760 33329 1412 10831 
2003 4896 42603 1473 6624 
2004 4618 41053 1272 2441 
2005 4632 41138 1358 3226 
2006 4688 41322 1352 3120 
2007 4523 40021 1342 3088 
2008 4517 40002 1271 3004 
2009 4578 40120 1275 3034 
2010 5512 44096 1893 15144 
2011 5389 43112 1726 13808 


 
Az elmúlt évben is fokozott figyelmet fordítottunk a tanyaprogram végrehajtására, 
különös tekintettel a téli hónapokra. A feladat végrehajtásához hatékony segítséget 
kaptunk a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal dolgozóitól és a polgárırség tagjaitól is. 
A rendıri intézkedéseink alapvetıen célirányosak, hatékonyak, törvényesek, 
szakszerőek, arányosak voltak. Végrehajtásuk kulturált formában történt. 
 
A közterületi állomány fıbb intézkedési mutatói az alábbiak szerint alakultak 2001-
2011 években: 


 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Elfogás 234 203 172 96 127 129 130 83 80 74 67 


Elıállítás, 
biztonsági 
int. 


246 200 268 116 125 118 251 259 302 425 416 


Elıvezetés 
(elrendelt) 


148 136 133 141 152 136 169 171 123 133 122 


Alkoholsz. / 
Pozitív 


2208
5/ 


159 


2159
2/ 


291 


2279
1/ 


282 


1853
7/ 


278 


18854/ 
302 


19110 
304 


16345/ 
413 


1428
0/35


8 


20120/ 
448 


22301/ 
520 


21766/
156 


Szabálysértési 
feljelentések 


604 772 806 544 582 590 623 452 476 800 540 


Helyszínbírság 
- fı 
- ezer Ft 


 
2500 
8.316 


 
2841 
7.183 


 
4049 
9.284 


 
2929 
7.455 


 
3027 
7.564 


 
3020 
7.793 


 
3110 
8.320 


 
2986 
12.09


1 


 
1971 


11.778 


 
2234 


10.179         


1768/ 
8.899 
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A Szeghalmi Rendırkapitányság minden munkatársa a jövıben is arra törekszik, azon 
munkálkodik, hogy megfeleljen az elvárásoknak, folyamatosan javuló szolgáltatást —
biztonságot— nyújtson az itt élı és ide látogató állampolgárok számára.  


 
 


Együttmőködésünk 
 


A közbiztonság közös érték és közös ügy, egyben közös produktum is. Állapota akkor 
legkedvezıbb, ha a közösség minden szereplıje hozzárendeli tevékenységét, 
együttmőködik a cél érdekében. Az együttmőködésünk kiszélesedett úgy a lakossággal, 
mint a köz biztonságáért tenni akaró civil- és társadalmi szervezetekkel.  
E szélesedı bázis teremtett alapot a kedvezı eredményeknek, városunk megfelelı 
közbiztonságának, ahol a közösség mértékadó többsége elítéli a normasértıket és 
jogkövetı magatartásával jó példával jár elöl. 
 


 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselıtestület! 
 
 
Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem Szeghalom város Polgármesterének, 
Képviselıtestületének és illetékességi területünk minden Lakosának a rendırség 2011 
évi eredményes munkájához nyújtott segítségét, melyet a jövıben is igénylünk. 
Kérem, hogy tevékenységünket, közbiztonsági helyzetünket Önök is ítéljék meg és 
észrevételeikkel, véleményeikkel járuljanak hozzá az elıttünk álló feladatok sikeres 
megvalósításához. 
 
 
 
Szeghalom 2012. május 5. 
 
 
 


  Szalai Zoltán r. alezredes 
kapitányságvezetı 


 








Napköziotthonos Óvoda és Bölesőde
Szeghalom


Ikt.szám: 62l2012


Jegvzőkönvv


Készült: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőd e 2Ot2. május 02.-i Szülői Munkaközösség
értekezletéről' Szeghalom Petőfi u. 1 szám alatti hivatalos helyiségében.


Jelen vannak: Erdei Erika íntézményvezető, Szülői Munkaközösség tagjai $elenléti ív)
Mo lnár Karo lyné j e gy zőkonyvv ezető .


Erdei Erika intézmén1wezető köszönti a megjelenteket és ismerteti a napirendi pontokat,
felkéri Molnár Krirolynét a jegyzőkönyv vezetésére.


Napirendi pontok I. SZMSZ -ban történt változások ismertetése
2. Vélemény ek - bozzászólások
3. SZMSZ elfogadtatása


Hozzászólások: Fáy úti szülő (Pap-Szabó Katalin) - baleset esetén a szülőt értesíteni kell.


Szavazász Mindenki egyhangúlag elfogadta akéfi, és ismertetett módosítással.


Erdei Erika int.vez. megköszöni a megjelenést, és az értekezletetbezátja.


K.m.f.


Kovácsné Kincses Anikó Molnár Károlyné í
-/t .4 'rwÁ4/...w/{.q
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Erdei Erika
Intézményvezető SZMK vezetó jgyk.vez.








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


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


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2012. május 15-én (kedden) 16.00  órai 
 


kezdettel  ö s s z e v o n t  bizottsági ülést tart. 
 
1. sz. napirend: A 2012. május 21-én tartandó képviselő-testületi ülés 
napirendjeinek véleményezése 
 
2. sz. napirend:  B e j e l e n t é s e k 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme. 
 
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 
 
 
S z e g h a l o m , 2012. május 10. 
 
 
 


Tisztelettel: 
 
 
 
 


        Macsári József  
            polgármester 
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1. ÁLTALÁ NOS RÉSZ 


1.1. Általános rendelkezések 


1.1.1. A Szervezeti ás Működési Szabályzat célja 


Szabályozza a szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde működésének rendjét. 
Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és 
betartatásával biztosítsa az intézmény jogszerű működését. 


 


1.1.2. Az SZMSZ hatálya 


Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába,  bölcsődébe 
járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az intézményben működő közösségekre, 
szervezetekre, illetve mindazokra, akik az óvodával, bölcsődével kapcsolatba kerülnek, 
azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az óvodát, bölcsődét szolgáltatásai 
megvalósításában. 


 


1.1.3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 
o  A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.Tv. 


o  368/2011(XII.31) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról 
o  A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. és annak módosításai, 


o  A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXII. Tv.,  


o 138/1992. (X.8.) kormányrendelet, a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási         
intézményekben,  


o  356/2008 Kormányrendelet a Kjt. egészségügyi intézményekben történő   
végrehajtásáról,  


o  A többször módosított 11/1994. évi (VI.8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási  
intézmények működéséről, 


o 1997,évi ) XXXI Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 


o  26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról, 


o 1999.évi XLII Törvény 4.§ (7) bekezdés a nemdohányzók védelméről és a  
dohánytermékek fogyasztásának szabályairól,  


o  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 
feladatairól és működéséről szóló 15/1998.(IV:30.)NM rendelet,  


o  A Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet,  


o  A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 
szóló 8/2000(VIII.4.)SzCsM rendelet,  


o  A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény,  


o Munkaruha, védőruha 65/1999 EüM rendelet,2/2022 II/7 SzCsM rendelet, 
Munkatörvénykönyve 56§ (2) bekezdés 


o A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonságvédelmi 
követelményeiről 50/1999 XI.3 EüM rendelet 


 o 249/2000(XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei, beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól. 
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o A mindenkori költségvetési törvény 


o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 


o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 


 


1.2.  Az intézmény általános jellemzői 


1.2.1.Az intézmény jellemzői 


         Az intézmény neve: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 


         Pecsétjének lenyomata: 


 


        Székhelye: 


               Szeghalom, Petőfi u. 1 sz. 


 


        Telephelyei: 


            - Szeghalom Fáy u. 12 sz. 


            - Szeghalom Újtelep III. u. 15. 


            - Szeghalom Kossuth u. 5. (Bölcsőde épülete) 


         Működési területe: 


- Szeghalom Város és vonzáskörzete 


 


        Törzsszáma: 633864 


        Adószáma: 16654048-1-04 


        OM azonosító száma: 028112 


        Bankszámlaszám: 10402661-50526552-83701009 


 


        Alapító szervezet neve: 


                 Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


                 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 


 


        Alapítás éve: 2004. 


        Jogelődje: Napköziotthonos Óvoda Szeghalom 


       Jogelőd neve: I. sz. Óvoda Székhelye: Szeghalom, Fáy u. 12. 


      Jogelőd neve: II. sz. Óvoda Székhelye: Szeghalom, Petőfi u. 1. 


 


        Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 


                 Szeghalom Város Önkormányzatána 


                 5520 Szeghalom. Szabadság tér 4-8. sz.                                                         
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       Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati 
költségvetési szerv.                                                                                                                


 
     a./ A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
     b./ A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény 
     c./ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 
     d./ Előirányzatok feletti jogosultsága: Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási teljesítés igazolási joggal és felelősséggel bír.  
      e./  Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel 
rendelkezik. Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája látja el.  
                                                                                                         
        Az intézmény vagyona: 


                  Szeghalom, Petőfi. u. 1. sz. (hrsz.: 1019) 


                  Szeghalom, Fáy u. 12. sz. (hrsz.: 489/5) 


                  Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. (hrsz.: 2001/2) 


                  Szeghalom, Újtelep III. u. 15. sz. (hrsz.: 2416) 


Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok, valamint a mindenkori 
vagyonrendeletben meghatározott ingó és egyéb vagyon kezelése, és használata. A vagyoni 
állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 
 


A vagyon feletti rendelkezés joga: 


Az intézmény által használat 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. 


 Az intézmény tevékenységi köre: 


A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 


Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 


A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. szerinti óvodai nevelés 3 éves kortól a 
tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése. 


        Alaptevékenysége: 


               - 851011 Óvodai nevelés, ellátás 


               - 8510121  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 


 a többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, autista, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő, valamint a megismerő funkció, vagy a                       
                                                                                                                                                      
viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése. 


               - 8891011 Bölcsődei ellátás 
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Alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészítő tevékenység: 


               - az intézmény szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett 
alaptevékenységet nem végez. 


               


Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: 


                 Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 


                                                                                                                                            


Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 


                 Óvoda 300 fő 


                   - 12 csoport 


                 Bölcsőde 40 fő 


                   - 3 csoport (2x14 fő, 1x12 fő) 


Az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: 


A magasabb vezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A megbízást 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Tv. alapján. 


 


A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése:  


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


Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. 


  


Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.  


                                                                                                                    
2 : AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 


2. l. Szervezeti felépítés, vezetőség, véleményezési, döntéshozó szervek 


2.1.1. Az intézmény szervezeti felépítése 


Az intézmény élén intézményvezető áll. Az intézményvezető egyben óvodai egység 
vezetője is. A bölcsődei egységet a bölcsődevezető irányítja. Az óvodai nevelés, három 
telephelyen folyik, melyet a helyettes Telephelyvezetők irányítanak. Ők látják el a 
telephelyen dolgozó dajkák munkahelyi irányítását is. A bölcsődei egység vezetője a 
bölcsődei ellátás irányításáért felel, és ő látja el a bölcsődei egységben dolgozó alkalmazottak 
irányítását. Az intézmény működésében közreműködő titkárság és technikai személyzet 
irányítása közvetlenül az intézményvezető feladata. 


2.1.2. Az intézmény intézményegységei és faladatuk a többcélú intézményben: 


2.1.2.1. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Óvodája 


Az óvoda 300 férőhellyel 12 foglalkoztató csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkezik. Az óvodai egységet a magasabb vezető beosztású intézményvezető irányítja. 
Munkáját a két vezetőhelyettes segíti. 
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Az intézményegység feladata: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel 
együttműködve biztosítja a 3-8 éves korosztály nevelését, a gyermekek személyiségének 
fejlesztését. 


Együttműködik a bölcsődével, keresi az intézmények közötti átmenet legjobb módjait. 
Gondoskodik a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató fejlesztéséről. Ellátja 
a többi gyermekkel együtt nevelhető Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, 
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 
problémái miatt a különleges gondozást igénylő gyermekek integrált fejlesztését. 


 


 


2.1.2.2. Napköziotthonos Óvoda ás Bölcsőde Bölcsődéje 


3 foglalkoztatóval és kiszolgáló helyiséggel rendelkezik. Tevékenységét az Országos Család-
és Gyermekvédelmi Intézet (Módszertani Intézet) által kiadott, bölcsődei gondozás-nevelés 
minimum feltételei, valamint a szakmai munka részletes szempontjait tartalmazó módszertani 
levél előírásai, és az ez alapján összeállított szakmai program szerint végzi. 


Belső működési rendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza. A bölcsőde élén a bölcsődei 
Szakmai-vezető áll. 
Az intézményegység feladata: Ellátja 18 hónapos kortól 3 éves korig a gyermekek gondozását, 
nevelését. Nyitottá teszi a bölcsődét szülők felé. Biztosítja fokozatos beszoktatást. A szülői 
házzal fenntartott kapcsolat révén, időben megkezdi a gyermekek veszélyeztetettségének 
feltárását. Környezeti, kisgyermeknevelői állandósággal, az egészségügyi követelmények 
fokozott betartásával biztosítja a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődését. 


 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé, TAJ alapú nyilvántartási rendszer 
vezetése, napi jelentéssel. 
Tagjai: E felhasználó, képviselő  -  Tatárné Danka Marianna Julianna 
Adatszolgáltatóként megjelölt személyek: Tatár Ildikó, Molnár Károlyné 
 


2.1 Az intézmény vezetésének szerkezete, vezetők közötti feladatmegosztás 


2.1.3.1. Az intézményvezető felelősségi és feladatköre 


Az intézmény élén magasabb Vezető beosztású intézményvezető áll, aki az intézmény 
egyszemélyi felelős vezetője, aki: 


o Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért. 


o Gondoskodik az intézmény pedagógiai programja megvalósításának személyi, tárgyi, 
valamint módszertani feltételeiről. 


o Felelős az intézmény minőségirányítási programjának működtetéséért. 


Jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási törvény, az intézmény belső szabályzatai, 
valamint a fenntartó határozza meg. 


Feladatkörébe tartozik továbbá: 


o Az alkalmazotti, szak-alkalmazotti értekezletek, óvodavezetői értekezletek megszervezése. 


o A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel az együttműködés. 


o A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 


o Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 
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o A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 


o A továbbképzési kötelezettség teljesítését a Nemzeti Köznevelési törvény 64. § (4.) 
szerint végzi. 


o A nevelési- oktatási intézményekben megszervezhető hitoktatásra vonatkozó sajátos 
szabályok betartása Nemzeti Köznevelési törvény 35. § (4.) 


o Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 
hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó megbízást adhat. 


o A jogszabályok által vezető hatáskörébe utalt - és át nem ruházott feladatok ellátása. 


o Észszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 


 


2.1.3.2. Vezetői hatáskör átruházása: 


o Képviseleti jogosultság: intézményegység szakmai képviseletét az intézményegység- 
vezetőkre. 


o Munkáltatói jogkör: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése 
kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat az intézményegység-vezetőkre, 
telephelyvezetőkre az irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottak tekintetében. 


o Balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatok: Intézményegység vezetőkre, telephelyvezetőkre az 
irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottak, illetve az egységbe járó gyermekek tekintetében 
külön szabályzat szerint. 


2.1.3.3. Az óvodai és bölcsődei egységek vezetőinek a feladatai: 


o Vezetői megbízásukról az óvodavezetői tanács dönt. A bölcsőde vezető felett a munkáltatói 
jogokat az intézményvezető látja el. 


o Irányítják és szervezik az intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben 
képviselik az intézményt. 


o Döntenek az intézményegység, telephely működésével kapcsolatos minden olyan 
kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartozik a többcélú intézmény más szerveihez, 
más közösség hatáskörébe. 


o Végzik az intézményegység, telephely pedagógiai munkájának tervezésével, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos feladatokat.                                                                                                                   


o Ellátják a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt feladatokat. 


o Végzik a többcélú intézmény Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatában előírt 
feladatokat. 


o Ellátják az intézményvezető által átruházott munkáltató jogkörükbe tartozó feladatokat. 


o A telephelyvezetők jogszabályban meghatározottak szerint végzik a tanügy igazgatási 
feladatokat. Résztvesznek a telephely pedagógiai munkájának segítésében, a 
minőségirányítási program működtetésében. Felelősek a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi 
felügyeletének megszervezéséért. Segítik a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 
ellátását. 
o A bölcsődei szakmai-vezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a bölcsőde valamennyi   
dolgozójának munkáját, végrehajtja a bölcsődére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, 
valamint a szakmai ellenőrzések során kapott iránymutatásokat. Dönt a gyermekek bölcsődei 
felvételéről. Elemzi és értékeli a bölcsőde működési és ellátottsági mutatóit. 
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Elkészíti a kisgyermeknevelők továbbképzési tervét. Részt vesz a bölcsődei vezetők részére 
szervezett konzultációkon, értekezleteken, tapasztalatcserén, szakmai megbeszélésen. 


o Az Újtelepi telephely vezető ellátja az intézményvezető általános szakmai ügyekben történő 
helyettesítését. 


o Az óvodai intézményegység vezetője végzi: a nevelőtestület vezetését, a nevelőtestületi 
értekezlet és a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezését és ellenőrzését, a 
nevelőmunka irányítását és ellenőrzését, a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, 
méltó megünneplését a rendelkezésre álló költségvetés alapján az óvoda működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását. 


2.l.3.4. A kiadványozási (aláírási,) jogkör gyakorlása 


Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget 
vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályozatása esetén az 
azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítési 
feladatokat ellátó telephely-vezető látja el. Az óvodai és bölcsődei intézményegységek 
vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 
levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában a tanügy-igazgatási körébe 
tartozó ügyekre terjed ki. Az óvodai és bölcsődei egységben egyaránt az intézmény kör-és 
fejbélyegzőjét lehet használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő általános helyettes 
(egész intézményt érintő kérdésekben), az óvodavezető (kizárólag az óvodai egységet érintő 
ügyekben), vagy a bölcsőde vezető aláírásával (kizárólag a bölcsődét érintő ügyekben) 


2.1.3.5. A vezetők helyettesítési rendje 


Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását, valamint az óvodai 
egység vezetését az Újtelepi óvoda telephely vezetője látja el. Kivételt képeznek ez alól azok 
az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak. 


Az intézményvezető és az Újtelepi óvoda telephelyvezető együttes távolléte esetén a 
helyettesítési feladatokat a Fáy úti óvoda telephely vezetője látja el. A telephelyvezetők 
helyettesítését az adott óvodában dolgozó rangidős óvodapedagógus látja el. Intézkedési 
jogköre a gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre 
terjed ki. 


A bölcsődei egység vezetőjének helyettesítését a bölcsődevezetővel egy csoportban dolgozó 
gondozónő látja el. 


2.1.3.6. Az intézmény vezetőségének tagjai, együttműködésük 


a.)A bölcsődei egység vezetője és helyettese és intézményvezető alkotja a bölcsődei egység  
    vezetését. 


b)A három telephelyvezetője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke valamint az intézményvezető 
    képviselik az óvodai egység vezetőségét. 


c.)Mindazon kérdésekben, amelyek az intézmény teljes kollektíváját érintik, a vezetői tanács  
    az illetékes. 


Az a-b. pontban leírt vezetőség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik. A 
megbeszélést az intézményvezető hívja össze. A megbeszéléseket az intézményvezető készíti 
elő és vezeti. A megbeszélésről jegyzőkönyv, illetve feljegyzés készül. A tagok 
kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza. 


Az a.) pontban megjelölt vezetőség a bölcsődei élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 
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Az b.) pontban megjelölt vezetőség az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 


A c.) pontban megjelölt vezetőség az egész intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 


A Közalkalmazotti Tanács és az intézmény vezetőségének munkakapcsolatát a 
Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a 
Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és 
az intézményvezető feladata. 
 
 
 
2.1.4. Az intézmény dolgozói 


Az intézmény dolgozóit a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményvezető 
alkalmazza. A dolgozók munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában 
alkalmazottak köre pedagógus munkakörben: óvodai egység vezetője, a telephelyvezetők, 
óvodapedagógusok. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők; a dajkák és egyéb kisegítő 
alkalmazottak. 


Bölcsőde dolgozói: szakképzett kisgyermeknevelők, takarítók. 


2.1.4.1. Óvodatitkár 


Az intézményvezető közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe, érkező iratok 
központi iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekhez való továbbítását, valamint az 
irattározást. Az intézményvezető irányításával mindazokat az adminisztrációs feladatokat, 
amelyek az intézmény működésével kapcsolatosak. Elvégzi az óvodás és bölcsődés 
gyermekek térítési díjának beszedését. 
 
2.1.5. Az óvodavezetői tanács, szak-alkalmazotti értekezlet, alkalmazotti közösség, 
alkalmazotti értekezlet 


2.1.5.1. Óvodavezetői Tanács 


Az óvodavezetői tanács elnöke az intézményvezető. Tagjai: az óvodai egységből az 
intézményvezetőt általánosan helyettesítő Újtelepi telephelyvezető, a Fáy úti 
telephelyvezető, a bölcsődei egység vezetője és az ő helyettese, valamint Közalkalmazotti 
Tanács elnöke. 


Állást foglal: az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket 
érintő javaslatokról, továbbá mindazokról, amelyben az intézményvezető állásfoglalást kér. 


Véleményezi az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket, az intézmény 
fejlesztésére vonatkozó terveket. 


Feladata: az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Dönt az alkalmazotti értekezlet 
összehívásának időpontjáról, napirendjéről. Előzetesen véleményezi az alkalmazotti értekezlet 
elé kerülő ügyeket., melyet az alkalmazotti értekezleten ismeretet. 


Az óvodavezetői tanács negyedévente egyszer ülésezik. Az intézményvezető hívja össze. 
Rendkívüli óvodavezetői tanácsi ülést legalább két tag indítványára össze kell hívni. Az 
intézményvezető, ha szükségesnek látja, összehívhatja az óvodatanácsot. 


Az óvodavezetői tanács akkor határozatképes, ha tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással., egyszerű szótöbbséggel hozza. Vezetői megbízás, visszavonás 
esetén az érintett nem szavazhat. A szavazás ebben az esetben titkosan történik. A döntésre 
jogosultak (3fő) két harmadának (2 fő) támogatása szükséges a döntéshez. 
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2.1.5.2. Vezetői tanács 


Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve. 
Élén az intézményvezető áll. Tagjai a telephely-vezetők, bölcsőde-vezető, helyetteseik, 
munkaközösség-vezetők. 


Feladatköre: dönt saját munkaprogramjáról, javaslatot tesz az intézmény munkatervének 
összeállításához, gondoskodik az igazgatótanács döntéseinek végrehajtásáról, állást foglal 
képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről, vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények 
alakulását, gondoskodik a nyári nagytakarítás, karbantartás, ügyelet megszervezéséről, állást 
foglal mindazon kérdésekben, amelyet az intézményvezető előterjeszt. Vizsgálja, és 
állásfoglalásával segíti a nevelési folyamatok egymásra épülését, az óvoda és a bölcsőde 
szakmai együttműködését, a nevelőmunkát segítő tevékenységeket, a gyermekvédelmi, 
környezetvédelmi, egészségvédelmi tevékenységet. 


A vezetői tanács üléseit a munkaprogramja szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal 
tartja. A tagok kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza. 


2.1.5.3. Szak-alkalmazotti értekezlet 


Nevelési, gondozási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó 
szerve. 


Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben foglalkoztatott 
főfoglalkozású, részfoglalkozású szakalkalmazottak, nevelő-oktató munkát segítő felsőfokú 
végzettségű alkalmazottak. 


 


Döntési jogkörébe tartozik: 


o Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása. 


o Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. 


o Az intézmény éves munkatervének elfogadása. 


o Az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. 


o A szakalkalmazottak képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. 


o Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
vélemény kialakítása. 


Vélemény -nyilvánítás: 


o A szak-alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény  
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 


A szak-alkalmazotti értekezletet általában évente kétszer, a nevelési év indításakor, és 
zárásakor kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha hatáskörébe tartozó, döntési, 
véleményezési, javaslattevő jogkörének gyakorlására az intézményvezető elbírálása alapján 
szükséges. 


A szak-alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége 
esetén az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatokat intézmény iktatott 
iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. 


Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos döntésnél magasabb jogszabályok az irányadók. 


2.1.5.4. Az óvodai nevelőtestület 
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A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az intézmény 
legfontosabb tanácskozó ás határozathozó szerve 


A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 
valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. Az óvoda 
nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint a közoktatási törvényben ás más jogszabályban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 


 


Döntési jogkörébe tartozik 


o Az óvodai nevelési program ás módosításának elfogadása 


o Az óvodai egység szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 


o Az óvoda éves munkatervének elfogadása 


o Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 


o Az óvodai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 


o Az óvodai házirend elfogadása 


o Jogszabályban meghatározott más ügyek 


              


A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet: 


o Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 


A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból - 
meghatározott időre, vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 
gyakorlását (a jogszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 


A nevelőtestület értekezletei: 


A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 
rendes értekezleteit az intézmény éves munkatervében meghatározott napirenddel és 
időpontokban az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi 
értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. 


A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 


o nevelési évet nyitó értekezlet 


o nevelési évet záró értekezlet 


Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács, 
az óvoda vezetője, vagy a telephely-vezetők szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi 
értekezletet foglalkozási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell 
összehívni. 


A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. 


A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel - 
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 


A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatokat 
intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. 


2.1.5.5. Az intézmény alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 


Az alkalmazotti közösséget az intézményben (az óvodánál és a bölcsődénél) közalkalmazotti 
jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 
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A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Közoktatási törvény, (illetve az ehhez 
kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. 


Munkaruha, védőruha, szemüveg: 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a fenntartó a dolgozók részére. 
A Cafetéria juttatás a fenntartó döntése alapján adható. 
 


A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikor ezt 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 
intézményvezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az 
intézményvezető tájékoztatja az intézmény dolgozóit az intézményi munkáról és ismerteti a 
soron következő feladatokat. 


A vezetői tanács döntése alapján évi egy alkalommal a tájékoztatás megtörténhet a 
telephelyeken, a telephelyek vezetői által. 


2.1.5.6. Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei 


Az óvodai egység pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A 
munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben 
folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez.                              


Az óvodai egységben, az azonos feladatok ellátására több maximum 3 szakmai 
munkaközösség működhet. A szakmai munkaközösség intézmény éves célkitűzéseit 
figyelembe véve meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. Az óvodai 
egységben a hatékony működés érdekében egy-egy munkaközösség mindhárom telephelyről 
toboroz tagokat. 


A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. 
A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza 
meg. 
A munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 


 A szakmai munkaközösség vezető(k) feladatai: 


o figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 
o az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése 
o a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 
o a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 
o a tervező munkában segítségadás, 
o kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon be ezekről a 
munkaközösség foglalkozásain 
o a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje, 
o önként vállaljon feladatokat. 


2.2. A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje 


2.2.1. A szülői szervezet 
A intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 
szülői szervezetet működtetnek. 
Az óvodai, bölcsődei csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei 
alkotják. Minden csoportban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt 
segítő aktívákkal. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, bölcsődei csoportban a 
gyermekgondozók tartják a kapcsolatot. Mindegyik tagintézményben a csoportok szülői 
szervezeteinek elnökei, maguk közül választják ki adott tagintézmény szülői szervezetének 
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tagintézményi képviselőjét. Vele az óvoda partnerlistáján szereplő kapcsolattartó tartja a 
kapcsolatot 
A szülői szervezetek önmaguk által meghatározott rend szerint működnek A csoportok szülői 
szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportokban választott elnök 
segítségével juttathatják el a telephelyi képviselőnek, aki továbbítja kapcsolattartónak a 
felvetést. 


Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet választmányát nevelési évenként egy 
alkalommal, össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, 
tevékenységéről. 


A csoportok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok, gyermekfelügyelők szükség 
szerint, de évente legalább két alkalommal adnak tájékoztatást 


A szülői szervezet döntési jogot gyakorol: 


o a saját működési rendjében, 
o munkatervének elfogadásában, 
o tisztségviselőinek elfogadásában. 


A szülői szervezet egyetértési vagy véleményezési jogot (jogszabályban előírtaknak 
megfelelően) gyakorol az alábbi területeken: 


o az SZMSZ kialakításában, 
o a házirend kialakításában, 
o az éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 
o minőségirányítási program kialakításakor, 
o a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartás módjában, 
o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 
o a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
o a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 
o az óvoda, bölcsőde és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 
o a gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában, 
 o a munkatervnek a szülőket is érintő részében. 


Választott tisztségviselői által: 


o Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik 
érvényesítéséhez. 


o Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a 
nevelőtestületet és a fenntartót. 


o A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési  
intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, illetve képviselője  
tanácskozási joggal részt vehet ilyen esetekben a nevelőtestületi értekezleten, 
o Az intézményvezetői, telephely-vezetői pályázatról véleményt nyilváníthat melyet írásba 
foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad. 
A szülői munkaközösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi, szak-alkalmazotti 
értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az 
intézmény szervezeti és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére 
véleményezési jogot biztosított. 
A meghívás a napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik. 


 2.2.2. Az intézményegységek és szervezeti egységek közötti együttműködés, a vezetőkkel való 
kapcsolattartás rendje 


Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephely-vezetők, és a választott közösségi 
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 
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Nevelési évenként a kapcsolattartás formái, és rendje bővebben az éves munkatervben kerül 
megfogalmazásra. 


Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más 
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások a 
telephelyeken, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 


A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartást és együttműködést szolgálják az 
SZMSZ korábban leírt területei. 


 


2. 3..Külső kapcsolatok rendszere, formája ás módja 


Az intézményt a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az 
intézményvezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján az óvodai egység és a 
bölcsődei egység is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. Ebben az esetben az 
intézményegységek vezetői képviselik az egységeket. 


Fenntartó és az intézmény kapcsolata: 


Jelentések, beszámolók, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás 
szükség szerint. 


Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és az intézmény kapcsolata: 


Az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások, hospitálások, közös 
rendezvények. Kapcsolattartó: intézményvezető, telephely-vezetők 


Regionális Módszertani Bölcsőde (Szeged) 


Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde (Békéscsaba) 


Jelentések, beszámolók, továbbképzések, bölcsődevezetői tanácskozások. 


Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata: 


A gyermekek szűrővizsgálata és fejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos 
kapcsolattarás. 


Iskola felkészültség megállapítása a nevelési tanácsadó vezetője részéről, a nagycsoportos 
óvodások köréből (Intézményvezető, csoportvezető óvónő javaslata alapján). 


Logopédiai szűrések és kezelések az arra rászoruló gyermekeknél. 


Kapcsolattartó: Intézményvezető, telephelyvezetők 


Gyermekjóléti szolgálat és az intézmény kapcsolata: 


Az intézmény gyermekvédelmi felelőse folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti 
szolgálattal, amelyről az intézményvezetőnek rendszeresen beszámol. A kapcsolattartást 
vezetői szinten az intézményvezető gyakorolja, gondozza. 


Művelődési Központ, Könyvtár, Gyermekorvos, védőnők és az intézmény kapcsolata: 


Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások. 
Kapcsolattartó: intézményvezető, telephelyvezetők 


Egyházak és óvoda kapcsolata: 


Az egyházak megkeresésére hitoktatás megszervezésének elősegítése. Az egyházak 
képviselőivel az óvoda egység vezetője tartja a kapcsolatot. 


Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: 


Szükség szerint az intézményvezető feladata 
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Az egészségügyi szolgáltatóval a kapcsolattartás az intézményvezető, telephely-vezetők 
feladata 


2.4. A vezetők benntartózkodási rendje 


A hivatali nyitvatartási időben az intézményvezető többcélú intézmény székhelyén vagy az őt 
helyettesítő telephelyvezető az adott tagóvoda telephelyén tartózkodik. 


2. 5. A működés rendjére vonatkozó általános rendelkezések 


Az intézmény a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg és azt a szülők és az 
alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza. 


Az intézmény helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, 
az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 


A tálalókonyhába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 


Az intézményben tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve 
kulturális tevékenységgel függ össze. 


Az intézmény dolgozói továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az intézmény 
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az intézmény által 
megszervezett könyv-, illetve játékvásár esetén.) 


Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a gyermekek 
felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 
tevékenység nem folytatható. 


Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 


o az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 


o az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 


o a tűz és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 


o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 
megfogalmazott előírások betartásáért. 


Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 


Az intézmény épületeiben a dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek 
intézői tartózkodhatnak. 


Az óvoda, bölcsőde berendezéseit, felszereléseit csak az intézményvezető engedélyével lehet 
elvinni, átvételi elismervény ellenében. 


Az Óvoda egész területén a dohányzás tilos, az erre vonatkozó jogszabály 1999. évi 
XLII. törvény szabályozza. 


A gyermekek étkeztetését a Tildy Zoltán Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat közétkeztetési konyhája látja el. 


2 6. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel 
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A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával, bölcsődével jogviszonyban nem álló 
személyek a telephelyek-vezetőinek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az 
óvodában, bölcsődében. A fent megjelölt személy a feladatkörét meghaladó ügyekben 
jelentkező külső személyeket az intézményvezetőnek jelenti be. 


A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel 
való egyeztetés szerint történik. 


A csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az intézményvezető 
engedélyezi. 


 


2.7. Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 


Az intézmény vezetője és az intézményben dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 


Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A szak-
alkalmazotti közösség minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 
elősegítése, illetve az intézményvezető és a nevelőtestület által megbízott gyermekvédelmi 
felelős. 


2.7.1. Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 


o Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, bölcsődébe 
kerülését. 


o A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha  
szükséges szakember segítségét kéri. 


o Rendszeres óvodalátogatást, bölcsődelátogatást figyelemmel kísérni. 


o Szükség esetén családlátogatásokat végez. 


o A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával, elősegíti. 


o Az új dolgozók és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség 
nyújtás megszervezése. 


o Az intézményvezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatóságokkal, a  
gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a  
dolgozók tudomására hozza. 


o A Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvétel. (az óvodavezető, 
telephelyvezetők), 


o Kölcsönös informálás a két intézmény között. 


o A Gyermekjóléti Szolgálat véleményét az óvodai egység vezetője minden esetben köteles 
kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött gyermek esetében felmentést kér az 
óvodavezetőtől, gyermeke rendszeres óvodába járása alól. 


o Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai, bölcsődei 
intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel. 
Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (gyermekjóléti szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), 
akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 


o Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények címét, telefonszámát. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten a telephely-
vezetők tájékoztatják a szülőket az intézmény gyermekvédelmi feladatairól. 
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2.8. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 


A fenntartó megállapodást köt a gyermekorvosi szolgálattal az orvosi ellátás érdekében. 
A bölcsődében meghatározott időpontban heti egy alkalommal a gyermekorvos vizsgálatot 
tart. 
 
A bölcsődében: a védőnők havonta egy alkalommal tájékoztatást kérnek a gyerekek 
fejlődéséről, s elvégzik a szűrővizsgálatot. 
Az óvodában: a védőnők évente 3 alkalommal (szeptember, január, április) hónapokban 
kötelezően általános szűrővizsgálatot tartanak, vagy problémától függően sűrűbben 
egészségügyi szűrést végeznek. 
Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a 
gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra történő 
előkészítéséről. 


2.8. Intézményi védő-, óvó előírások 


Az intézmény vezetője felelős a nevelő-gondozó munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer 
vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az intézményvezető az 
egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, 
szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s a szükséges intézkedést megteszi. 


A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 
ellenőrzésbe bevont személyeket. 


Az óvodában, bölcsődében alkalmazottak általános feladata és kötelessége a gyermekek testi 
épségének megóvása. 


Minden óvodapedagógus, bölcsődei gondozó feladatát képezi, hogy a rábízott gyermekek 
részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket életkoruknak 
megfelelő szinten átadja, illetve, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek 
veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek 
figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges 
rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 


Különösen fontos ez, ha: 


o az udvaron tartózkodnak, 
o ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt) 
o ha az utcán közlekednek 
o ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 
o ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 
o és egyéb esetekben. 


Az óvoda, bölcsőde minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, 
tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 


Az óvodai, bölcsődei egész napos nevelő-gondozó munka folyamán a dolgozónak 
körültekintően kell megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvóelőírások 
figyelembe vételével.) 


A dolgozók feladatai a gyermekbalesetek esetén: 


Az óvodapedagógusok, bölcsődei gondozók feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, 
sérülés, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 


o a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 
o ha szükséges orvost kell hívni, 
o ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, és a szülőt a legrövidebb időn belül 
értesíteni 
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o a balesetet, sérülést okozó, veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 
o a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek, telephely esetén a 
telephely-vezetőnek, bölcsőde esetén a bölcsőde-vezetőnek. 
o a telephely-vezetőnek, bölcsőde-vezetőnek kötelessége az óvodavezetőt értesíteni. 


Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, amihez ért. 
Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni 
Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. 


Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 


Az óvodában, bölcsődében történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálni. 
A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési 
okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése 
érdekében, és a szükséges intézkedéseket az intézményvezetőnek meg kell tennie. 


A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 
intézményvezető végzi. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó, gyermekbaleseteket 
haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon, jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig, 
át kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A 
súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset 
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 
bevonni. 


Az óvodai, bölcsődei nevelő-gondozó munka egészséges ás biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 


2.9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 


Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelő-gondozó munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 
óvoda, bölcsőde gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 
intézmény épületeit, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 


o a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 
o a tűz, 
o a robbantással történő fenyegetés. 


Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének jelenteni, aki, megteszi a szükséges intézkedéseket az érintettek testi épségének 
megóvása érdekében, majd tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető dönt a 
szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 


A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 


o az intézmény fenntartóját, 
o tűz esetén a tűzoltóságot, 
o robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 
o személyi sérülés esetén a mentőket, 


o egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 


A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell a következő 
módon: 


- Petőfi úti Óvoda: riasztó bekapcsolása hosszan. 
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- Fáy úti Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 
- Újtelepi Óvoda: Csengő megszólaltatása hosszan 
- Bölcsőde: Csengő megszólaltatása hosszan. 


Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet 
a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 
található “Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvoda 
pedagógusa, gondozója a felelős. 
 
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 


o Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a termen 
kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell. 


o A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, 
hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek az  
épületben. 


o A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő  
megérkezéskor az óvónőnek, gondozónak meg kell számolnia! 


Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 


A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik tagintézményben történik. 
Amennyiben a másik tagintézmény akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok 
elhelyezésére bármelyik tagintézményt, esetleg más oktatási intézményt igénybe lehet venni. 


Az intézményvezetőnek feladata, hogy minden óvodában dolgozó felnőtt tűzvédelmi 
oktatásban részesüljön, s a hallottakat a gyakorlatban is tudja alkalmazni. Az intézményben 
dolgozó felnőttek felelősek a veszélyeztetett épület kiürítéséért, s gondoskodnak az alábbi 
feladatokról: 


o a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 
o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 
o a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 
o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 
o a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) 
fogadásáról. 


Az épületbe érkező rendvédelmi katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének, 
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 


o a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 
o a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 
o az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 
o a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 
o az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 
o az épület kiürítéséről. 


A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 


A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 
tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 
szabályozását a bombariadó terv tartalmazza. 


A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 
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Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 
intézményvezető a felelős. 


A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
dolgozójára kötelező érvényűek. 


A tűzriadó tervet ás a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni: a Vezetői irodában kifüggesztve. 


2.10. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 


A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 


- farsang 


- gyermeknap 


- Mikulás nap 


Megünneplésük módját a telephely éves munkaterve tartalmazza. 


Az anyák napja ás az évzáró nyilvános ünnepély és azonos időpontban is szervezhetők. 


Csoporton belüli közös ünneplés: 


- a gyermekek név - és születésnapja alkalmából 


- ajándékkészítés testvércsoportnak (iskolának), Idősek Otthona lakóinak 


Természettel kapcsolatos ünnepek: Víz világnapja, 


                                                         Föld napja 


                                                         Madarak ás fák napja 


                                                        Állatok világnapja  


Sportnap szervezése: a telephelyi munkatervben meghatározottak szerint. 


2.11. Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről, a házirendről és a minőségirányítási 
programról 


Az intézményvezető, telephelyvezetők irodájában kell elhelyezni — az intézményvezető által 
hitelesített másolati példányban 


o az óvoda nevelési programját, 
o szervezeti és működési szabályzatát, valamint 
o házirendjét, 
o minőségirányítási programját. 


A szülők az intézményvezetőtől, telephely-vezetőktől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a 
dokumentumokról, előzetes időpont-egyeztetéssel. 


2.12. Záró rendelkezések 


2.12.1. Az SZMSZ hatálybalépése 


Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 
Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban a szervezeti és működési tekintetben 
változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a szak-alkalmazotti értekezlet, óvodai nevelőtestület 
minősített többséggel erre javaslatot tesz. A módosítás alkalmával az eljárási rendet a Ktv. 40. 
.§-a határozza meg. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda 
korábbi SZMSZ-ét. Az SZMSZ egy példányát minden telephelyen ki kell függeszteni, s arról 
az első szülői értekezleten a szülőknek tájékoztatást kell adni. A hatályba lépett Szervezeti és 
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Működési Szabályzatot meg kell ismertetni az intézmény azon dolgozóival is, akik nem tagjai 
a szak-alkalmazotti értekezletnek, az óvodai nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik 
kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben használják helyiségeit. 


2.12.2. Az SZMSZ felülvizsgálatának rendje, módosítása 


Kötelező a felülvizsgálat: 


o ha az intézmény működési rendjében változás történik 
o ha az SZMSZ tartalmát érintő kérdésekben a jogszabály változik. 


A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezetheti: 


o a fenntartó, 
o az óvodai nevelőtestület, 
o szak-alkalmazotti értekezlet, 
o az intézményvezető, 
o a szülői közösség, 
o jogszabályi kötelezettség. 


A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény 
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói 
jogkörében intézkedhet. 


 


AZ INTÉZMÉNYMŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA 
Az intézmény Nevelési-, pedagógiai programja, Házirendje, Minőségirányítási programja, 
Szervezeti és Működési Szabályzata mindenki számára nyilvános, azok szabadon 
megtekinthetők az intézmény székhelyén, illetve az Szeghalom Város internetes honlapján: 
www.szeghalom.hu. 
 Az intézmény a működés nyilvánosságának erősítése céljából a jelzett honlapon, illetve az 
intézmény óvodatitkári irodájában elhelyezett faliújságon közzéteszi bárki számára, 
személyazonosításra alkalmatlan formában a közzétételi lista szerint meghatározott adatokat: 
- Óvoda/iskola pedagógusai számát 
- az óvoda/ iskola pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét 
- oktató nevelőmunkát segítők, dajkák számát, szakképzettségét,  
- az óvodai/iskolai nevelés rendjét 
- az óvodai csoportok számát, az egyes csoportok gyermeklétszámát. 
 
A közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként az intézményvezető 
felülvizsgálja, módosítja. 
 
 


Az SZMSZ-hoz kapcsolódó egyéb szabályzatok: 


Az intézményben: 


Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása. 


A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkaköri leírása. 


Belső ellenőrzési szabályzat, 


Adatvédelmi szabályzat, 


Szoftvervédelmi szabályzat,  


Katasztrófavédelmi Szabályzat 


Balesetvédelmi Szabályzat 


Tűzvédelmi utasítás, 
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Munkavédelmi szabályzat, 


Iratkezelési szabályzat, 


A gazdálkodási tevékenységet végző szervezet által meghatározott 


Bizonylati szabályzat, ügyrend, 


Leltározási és selejtezési szabályzat, 


Eszközök, és források értékelési szabályzata, 


Pénztár, és pénzkezelési szabályzat, 


Kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás érvényesítés, utalványozás és pénzügyi 
ellenjegyzés szabályzata. 


 
XXVI.) Hatálybalépés 
 
A jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik 
érvényessé. Hatálybalépésével az intézmény és tagintézményeinek korábban jóváhagyott 
szervezeti és működési szabályzatai és mellékletei hatályukat vesztik. 
 


Kelt: …………………………………….. 


                                                                                          


    ………………....……………….                                           ……………………………… 


 Tatárné Danka Marianna                                   Erdei Erika 


          Bölcsőde Szakmai-vezetője                                                       Intézményvezető 


 


Záradék: 
 


                                                  
A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát Szeghalom 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, megvitatta és a 2012. május 21-i 
ülésén elfogadta a …./2012. (V. 21.) Ökt. sz. határozattal.  


Szeghalom, 2012. május 21. 


 
  Macsári József                dr. Pénzely Erika   


         polgármester                                                                                  jegyző 
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1.sz. melléklet Az óvoda működésének rendje 
 
1. A gyermekek fogadása (nyitva tartás) 


Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át, folyamatosan 
működik. 


A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1 napjától a következő év augusztus hó 31 napjáig tart. 


Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik 
az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárva 
tartás előtt 30 nappal, össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a 
szülőket a gyermekeket fogadó óvodáról, a zárást megelőzően tájékoztatni kell. 


A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel 6,30 órától, délután 17,30 óráig. Az ügyelet reggel 6,30 
órától, 7,30 óráig, délután 16,30 órától, 17,15 óráig tart. A nyitva tartás teljes ideje alatt 
óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel 


Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. 


Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal vesz igénybe a nevelőtestület, 
melyet nevelési értekezletek, illetve továbbképzés céljára használ fel. Az óvodai nevelés 
nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Erről a 
szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatást kapnak 5 nappal a nevelési nélküli 
munkanap előtt. 


2. Óvodai felvétel, átvétel, óvodai elhelyezés 


Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai beíratások 
idejét ás módját a fenntartó határozza meg, az adott év március 1. és április 30.-a közötti 
időszakban. Az óvoda a határidő előtt legalább harminc nappal köteles a beiratkozás 
időpontját nyilvánosságra hozni. Az óvodába az a gyermek vehető fel, aki betöltötte a 
harmadik életévét. (Közoktatási Törvény. 65.§.) 


A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező 
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermekek óvodai 
felvételéről, átvételéről az óvodavezető dönt. A felvételkor az óvodavezető nem tagadhatja 
meg a hátrányos helyzetű gyermek felvételét. 


Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 
javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot hoz létre, mely dönt a felvételekről. A felvételi 
körzethatárokat a fenntartó jelöli ki. 


A Közoktatási Törvény. 24. §. (3). értelmében ha a gyermek 5 éves életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben eltölteni, (ha a törvény másképp 
nem rendelkezik), felvételét nem lehet elutasítani. 


Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 
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3. Felmentés a rendszeres óvodába járás alól 


A gyermeket a szülő kérelmére, - ha a családi körülményei, képességének kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja, - az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy a Közoktatási 
Törvény 24.§-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt. (Ha a gyermek 
fejlettsége azt mutatja, hogy óvodába járás nélkül is meg tudja kezdeni az iskolai 
tanulmányait.) 


              


 


4. Az óvodai elhelyezés megszűnése 


Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 


o a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 


o a szülő Írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon, 


o az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető - a szülő eredménytelen 
felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után,- megszüntette, a megszűnés 
tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 


o a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 


o a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. 
(Kivéve ez alól azt a gyermeket, aki hátrányos helyzetű, illetve akit a gyámhatóság 
intézkedésére vettek fel, illetve azt, aki az 5. életévét betöltötte és napi négy órát köteles az 
óvodai nevelésben eltölteni. az óvodába.) 


5. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó rendelkezések 


o A gyermekek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 


o Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, tájékoztatnia kell az 
óvodapedagógust. 


o Az egészséges gyermek hiányzását az óvoda vezetője, illetve a telephelyek vezetői 
engedélyezhetik 


o Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján, lehetőleg 11 
óráig be kell jelenteni az óvodapedagógusnak. 


o A két hetet meghaladó, huzamosabb távollétet az óvodavezetővel egyeztetni kell. 


o Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába. 


o Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan, melynek következményeit az 
óvodai házirend tárgyalja. 


6. Óvodákban a nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosultak 


o az óvoda vezetője 


o a telephelyek vezetői 


o szakmai munkaközösségek vezetői 


Az óvodavezető — az általa szükségesnek tartott esetben —jogosult az óvoda pedagógusai 
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 


6.1. Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 
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o a pedagógusok munkafegyelme 


o a foglalkozások pontos megtartása, 


o a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 


o a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 


o az óvónő-gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, 


o a nevelői munka színvonala a foglalkozásokon: 


o a foglalkozásra történő előzetes felkészülés, tervezés, 


o a foglalkozási óra felépítése és szervezése, 


o az alkalmazott módszerek, 


o a gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 
foglalkozáson, 


o az eredményesség vizsgálata, a helyi nevelési terv követelményeinek teljesítése, 


o a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége. 


6.2. Az ellenőrzés fajtái, rendje, szabályozása 


Fajtái: 


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


o Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. Tervezése, szabályozása: 


Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 
terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 


Az óvodavezető az éves munkaterv, illetőleg írásban rögzített munkamegosztás és munkaterv 
alapján a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében 
ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az éves munkaterv a nevelési évet nyitó 
nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület jóváhagyásával készül. Az adott évre tervezett 
ellenőrzésekről már ekkor tudomást szereznek a nevelők. Az ellenőrzési terv tartalmazza az 
ellenőrzés területeit, módszereit, és ütemezését. 


Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt. 


Az óvodavezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési év 
során. 


Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 


Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, és ismertet az óvodapedagógussal. 


A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 


A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 


 


Bölcsőde működésének eltérő szabályai 


1. A bölcsőde feladata 


A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő bölcsődés korú 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. 
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Feladata a bölcsődés korú beíratott gyermekek gondozása-nevelése, életkori és az egyéni 
sajátosságokat figyelembe véve, harmonikus testi- és szellemi fejlődésük elősegítése. 


2. Bölcsődei felvétel 


A Bölcsőde hatályos működési engedélye szerint a gyermek 18 hónapos korától három éves 
korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik 
életévét betölti Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa 
nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-
ig. 


A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával: 


a) a körzeti védőnő, 


b) a házi gyermekorvos vagy orvos, 


c) a szociális, illetve családgondozó, 


d) a gyermekjóléti szolgálat, 


e) a gyámhatóság is kezdeményezheti. 


Felvétel: az óvodaival azonos módon történik. 


3. Bölcsődei csoport szervezése 


Egy bölcsődei csoportot a vezetés a jogszabályoknak megfelelően szervezi. Egy csoportban 


12, legfeljebb 14 fő gondozását ‚saját” kisgyermeknevelő látja el. A bölcsődei csoportban, 
ha egy gyermek van aki kora szerint nem töltötte be a 24 hónapot,akkor a bölcsődei 
csoportba felvehető gyermek létszám nem lehet több 12 főnél. 


4. A bölcsődei ellátás megszűnése 


A bölcsődei ellátás megszűnik: 


A bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
illetve negyedik életévének betöltését követő augusztus 3 l-ig. 
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara 
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 


5. Működés rendje 


A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 


A működésére vonatkozó eltérő szabályokat a házirend tartalmazza. 


7. Szakmai ellenőrzés 


A szakmai ellenőrzés a Gyvt. szerint történik. 


Egyéb ellenőrzés, értékelés az óvoda belső ellenőrzésének szabályai szerint történik. 


 


8. Egészségügyi szakfelügyelet, egészségügyi ellátás 


A bölcsődék felett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes 
intézetének tisztifőorvosa gyakorolja. 


Nevelési évenként meghatározott időpontban gyermekorvos és védőnő áll a bölcsőde 
rendelkezésére. Részletes szabályait a házirend tartalmazza. 








Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom' Szabadság tér 4-8.
Tel.: 66131 1-61 1., Fax: 66131 1-623.


ELÓTERrEsZTÉS


a Képviselő-testület 2012. mújus 21-i ülésére


Ti s ztelt Képvis eI ő-tes t iilet !


A Tildy Zoltón Áltolóro' Iskola Alapító okiratát az alábbiak miatt kelt módosítani;


I.) A helyrajzi szómok módosulása miatt változtak a hózszómok.
2.) Az 56/20]].(XII.3].) Ir{GM rendelet módosította a 2012. évi szalcfeladatokat.


Ennek alapján az Alapitó okirat jogszabályhoz igazítósa szülcséges.


Kérem az Alapító okirat módosítósónak elfogadósát.


Szeghalom, 201 2. mdjus 3.


l"I
\oÁi,Íi;a'


polgármester


Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.
Tel.: 661371-6Ill27. mellék, Fax: 661371-623
E-mail : polgarmester@szeghalom.hu


Kedd 8@-12@ nincs
Szerda nincs
Csütörtök 8@-12@ l3@-16@
Péntek 8@-l2@ nincs







runrÁnozlTl JAVASLAT


Szeghalom Vóros onkormányzatának Képviselő-testülete a Tildy Zoltán Áltrlárr'
Iskola, Alapfokú Míívészetoktatási Intézmény és Eg,lséges Pedagógiai szolgálat
Alapító okiratót az alábbiak szerint módosítia.


]., Az Alapító okirat 2. pontja helyébe az alóblbiak lépnek:
2. Az intézményszékhelye:


Szeghalom, Tildy u. 19-21.


2., Az alapító okirat 18. pontja helyébe az aLóbbiak lépnek:
1 8. Az intézmény feludatellátús úh o z b izto sított v űgy on megnevezés e :
18.1. Ingatlanok:


Szeghalom, Tildy u. 19-21. (hrsz.: 992/4)
Szeghalom, Dózsu György u. 13-17. (hrsz: 472)
Szeghulom, Dózsa György u. 9-11. (hrsz.: 472)
Szeghalom, Ady Endre u. 2. sz (hrsz.: 510/3)


3.) Az Alapító okirat I3. pontja az alóbbiak szerint módosul:
13. Az intézmény tevékenységei, szakfeladat szúmui:


682 02 2 2 : Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése helyébe,
6800022: Nem lukóingatlun bérbeaddsa, üzemeltetése.


3. AzAlapító okirat módosítdsai 2012. június 1. napjdn lépnek hutúlyba.


A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító okirat módosításával
kap c s o I at o s t ov ób b i s z üks é ge s int éz ke dé s ek m e gt ét e l érő l gondo s ko dj on.


Határidő: 20]2. június I.
Felelős : Macs ári Józs ef pol gármes ter


Szeghalom, 2012. mdjus 3.


Macsdri lózsef
polgórmester








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2010. május 21-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 31/2012. (III. 23.) sz. Határozatával módosította Közbeszerzési 
Szabályzatát, hogy megfeleljen a Közbeszerzésekről szóló  2011. évi CVIII. törvény előírásainak. 
Április hónapban lefolytatásra került ebben az évben az első közbeszerzési eljárásunk az új Kbt. 
előírásainak megfelelően. A Kbt. előírja az alkalmassági feltételeket, amennyiben az ajánlattevő 
nem alkalmas a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek teljesítésére ajánlata érvénytelen ezen 
ajánlattevők kizárásra kerülnek, ezekkel az ajánlattevőkkel a tárgyalás nem folytatható le.  
A jelenleg érvényes Közbeszerzési Szabályzat szerint a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt az ajánlatok érvénytelenségéről, ezáltal az eljárás lebonyolítása során is 
össze kell hívni a Képviselő-testületet, hogy az érvénytelenséggel kapcsolatban döntést hozzon.  
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Szeghalom Város Önkormányzata Közbeszerzési 
szabályzata egészüljön ki arra vonatkozóan egy rendelkezéssel, hogy a Közbeszerzési Bizottság 
tárgyalásos eljárás esetében (Kbt. 89.§ és 94.§) a tárgyalás megkezdése előtt előzetesen dönthesen 
az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége tekintetében. 
 
Határozati javaslat: 
________/2012. (V. 21.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szeghalom Város 
Közbeszerzési Szabályzatának VIII. pontja kiegészüljön egy 2.10. ponttal és az alábbi 
rendelkezésekkel:  
2.10. A Közbeszerzési Bizottság tárgyalásos eljárás esetében (Kbt. 89.§ és 94.§) a tárgyalás 
megkezdése előtt előzetesen dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége tekintetében. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2012. május 10. 
 
 
 
 
        Macsári József 
        polgármester 
 
 


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


  Péntek 800-1200 nincs 








Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, SzabadságÍér 4-8'
Tel.: 66137 1-6 1 1., Fax: 66137 l-623.


ELOTERTESZTES


a Képviselő-testiilet 2012. mújus 21-i iilésére.


Tis zÍ ek K épvis eI ő-t e s t ül et !


A Péter András Gimntizium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Alapító oktratát az
alábbiak miatt kell módosítani:


Az 56/2011.(XII.3I.) ]VGM rendelet módosította a 20I2. évi szakfeladatokat. Ennek
alapjón az Alapító okirat jogszabályhoz igazítósa szükséges.


Kérem az Alapító okirat módosításának elfugadását.


Szeghalom, 201 2. mdjus 3.


( ,th,,\-..\\M,3í,{jíz'a^
polgármester


Ü gyintézés hel}'e : Viáro si Polgármesteri Hivatal
Címe: 5520 Szeghalom' Szabadság tér 4-8.
T el. : 66 l 37 1 -61 1 /27 . mellék' F ax: 66 l 37 1 -623 .


E-mail: polgarmester@szeghalom.hu


8w_l2w l3ee_16!!
s@-t z@ nincs
nincs
g@-12@ l3@_16@
8@-12@ nincs


Hétfő
Kedd
Szerda
L sutortoK
Péntek


Üeyfelfogadási idő:







HATÁROZATI JAVASLAT


Szeghalom Vóros Ónkormányzat Képviselő-testület a Péter Andrós Gimnázium és
Szigeti Endre Szakkazépiskola Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.


1. Az Alapító okirat 13.2. pontja az ulóbbiak szerint m,ódosul:


] 3. 2. Szabadkapacitás kihasználós a érdekéb en végzett al aptev ékenys é gek :
682002 2 : I{em lakóingatlan bérbeadósa, üzemeltetés e helyébe :
6800022: Nem lukóingutlan bérbeaddsa, üzemeltetése lép.


2., Az Alupító okirut módosítósa 2012. június 1. napjdn lépnek hatdlyba.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító okirat módosításóval
kap c s o l at o s tov áb b i s zülrs é ge s int ézke dé s ek m e gt ét el ér ől go ndo s ko dj on.


HattÍridő: 20] 2. június I '
Felelős : Mac s óri Józs ef polgármes ter


Szeghulom, 2012. múius 3.


Macsóri Jónef
polgármester








-------


Szeghalom Város Polgármesterétől
5520 Szeghalom, Szabadságtér 4-8.
Tel.: 66131 l-61 1., Fax: 66137 1-623.


ELŐTERJESZTÉS


Szeghalom Város Képviselő-testülete
2012. május Zl-én tartandó ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!


A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben gondot okozott a hivatali dolgozók éves
rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet megoldást az igazgatási sztinet elrendelése, ahogyan
azpl. abíróságok esetében több éve működik.


A közszolgálatitisztviselőkről szőIő 2OI1. évi CXCX. törvény z32. s (3) bekezdése szerint,,a
képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására
igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a


köáisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötodét'',


A munkavállalók többsége a szabadságát július-augusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület
nyári szabadsága szintén erÍe az időszakra tehető. Ezen időszakban az ügyiratforgalom mennyisége


áItalában lényegesen csökken, illetve a Kormány a központi szervek vonatkozásában is elrendelte
azigazgatási szünetet. EzétÍ céIszerú azigazgatási szünet elrendelését erre azidőszakta tervezni. A
kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége karácsony és újév közötti időszakra
tartalékolja a még fennmaradő szabadságát. Ezt is figyelembe véve, a 2012. évi igazgatási szünet
javasolt időpontjai a következők:


2012.július 23. -20|2. augusztus 26. és 2012. december 24. - 2012. január 6.


Ez az időpont teljes mértékben egybeesik a30l20I2. (III.7.) Kormányrendeletben eIőírt igazgatási


szünet időtartamával, amely időtartamotugyanezen kormányrendelet 15. $-a a helyi önkormányzat
képviselő_testülete számára is ajrínl. Az igazgatási szünet alatt az ügyeleti rendről gondoskodni


szükséges, amelyet a jegyzó alakít ki az ügyfélforgalomra és az ügy'típusokra figyelemmel. A
legfontosabb szempont az, hogy az igyfelek érdekei ne csorbulj anak, az ügyfélfogadási idő
változatlan terjedelemben biztosítsa a kérelmek beadhatóságát. Az ügyintézési hatríridő Sem


hosszabbodhat meg az igazgatási szünetre tekintettel. Az ügyeletet úgy szervezzik meg, hogy
valamennyi területen folyamatos legyen a munkavégzés. Azigazgatási szünet időpontjait a helyben


szokásos módon az áI|arrtpolgarok szátmára előre és több alkalommal kcizhírelni fogjuk.


t' )


/\L/.


Kérem a rendelette w ezet elfo gadását !


Szeghalom, 2012. május 1 0.


Itt
\ ,Lx,--r'\-'-MÁa'i ío''E^-


polgármester
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
........./2012.(.........) számú önkormányzatÍ


rendelete


Szeghalom Város Onkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet
elrendeléséről


(tervezet)


Szeghalom Város ÖnkományzatánakKépviselő-testülete aközszolgálati tisáviselőkről szóló
201I. évi CXCX. tv. 232.s (3) bek-ben kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatoktől szőlő 1990. évi LxV. tv. 16. s (1) bekezdésében meghatátozott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1.S


A rendelet hatá|ya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában
(továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka
Törvénykönyve alapj án foglalkoztatott munkavállalókra.


2.$


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2aI2. évi munkarendjében
2OI2. július 23-tőI 2012. augusztus 26-ig terjedő időszakra nyári, 2OI2. december 24-tóI
20 13 . j anuar 6-ig terj edő idősza\ca téIi igazgatási szünetet rendel el.


3.$


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon Iéphatályba.
(2) A rendelet 2}I3.januar 6. napjáthatáIyát veszti.


Macsári József
polgármester


dr. Pénzely Erika
jegyző








Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
I. fejezet 
 
Általános rendelkezések 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  Szervezeti és 
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ). A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény, valamint a követő 
jogszabályok figyelembe vételével készült . Az SZMSZ célja, hogy rögzítse az intézmény 
adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét az intézmény 
működési szabályait. 
A szervezeti és Működési Szabályzat kiterjed: 
- az intézmény vezetőjére, 
- az intézmény dolgozóira, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
 
 
1. Az intézmény legfontosabb adatai: 
 
1.1 Az intézmény megnevezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális intézmény. 
1.2 Székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. Tel./fax: 66-371-953 
Szervezetei egységei: Simay ház Tildy u. 14. 
1.3 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
1.4 Alapítás éve, módja: 2011. , összeolvadással létrejött intézmény. 
1.5 Az intézmény létrehozására vonatkozó adatok: Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. szakasz 4. 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a 74/2011. (V. 16.) Ökt. , és a 75/2011 (V. 
16.) Ökt. Számú határozataival megszüntette a Nagy Miklós Városi Könyvtárat, és a Sárréti 
Múzeumot, és a 71/2011. (V. 16.) Ökt. Számú határozatával megalapította a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, 2011. július 1-i dátummal. 
1.5.1 Jogelődök: Nagy Miklós Városi Könyvtár Címe: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
Sárréti Múzeum. Címe: 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
1.6 Alapító okirat kelte, száma: 71/2011. (V. 16.) Ökt. Szám. 
1.7 Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. 
1.8 intézmény típusa, jellege: Múzeum: Közérdekű Muzeális Gyűjtemény. 
Könyvtár: Nyilvános városi közkönyvtár, kistérségi szolgáltató könyvtár, módszertani 
központ. 
1.9 Az intézmény gyűjtőköre: történet, néprajz. 
1.10. Az intézmény működési köre: 
Múzeum gyűjtőterülete: Szeghalom Közigazgatási területe. 
Könyvtár: Szeghalom Kistérség 
1.11 Törzsszáma: 792019 
1.12. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, szakmailag önálló, részben önállóan 
gazdálkodó, bankszámlával és adószámmal rendelkező intézmény. 
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1.13. Az intézmény vagyona: Vagyonleltár szerint önkormányzati  tulajdonú ingatlan és ingó 
vagyon.  
Ingatlan helyrajzi száma: 1023/1 hrsz., 1027 hrsz. 
Ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. 
Pénzügyi, gazdálkodási   feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja végzi. 
1.14. A feladatellátást szolgáló vagyon:  Az épületek és berendezéseinek tulajdonjoga 
Szeghalom Város Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a 
múzeumi tevékenységet és a közművelődési könyvtári tevékenységet segítő feladatokhoz 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. 
1.15. Az intézmény telefonszáma: 
Tel./fax: 66.371-953 
1.16. Az intézmény e-mail.címe: 
konyvtar.szeghalom@gmail.com 
1.17. Az intézmény URL címe:  
www.szeghalomkonyvtar.hu 
1.18. Az intézmény adószáma: 
15792015 
1.19. Az intézmény bankszámlaszáma: 
Kereskedelmi és Hitelbank: 10402661-50526552-83681004 
 
2. Az intézmény fenntartása, felügyelete:  
 
Az intézmény felügyeleti szerve: Szeghalom Város Önkormányzatának jegyzője. 
 
Az intézmény működésének jogszabályokban rögzített alapjai: 
1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról. 
157/2000. ((IX.13.) Korm. rend. A dokumentumvásárlási hozzájárulásról. 
194/2000. (XI.24.) Korm. rend. A muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről. 
22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével, és 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról. 
3/1975 (VIII. 17) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és 
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásával. 
Az 1997. évi CXL. Tv. A kulturális javak  védelméről és muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. 
64/1999. (IV. 28) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről. 
4/2004 (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtár 
érdekeltségnövelő támogatásáról. 
6/2001 (I.17.) Korm. rend. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 
2/2010.(I.14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési rendjéről. 
2/2002 (X.04.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról 
2011. évi CXC  V. tv. Az államháztartásról. 
368/2011 (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról 
 
II. fejezet 
 
Az intézmény feladatai és hatásköre: 
 
1. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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910 Könyvtári,  múzeumi,  és egyéb kulturális tevékenység. 
9101 Könyvtári tevékenység 
 
Alaptevékenységek:  910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
                                  910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
                                  910123  Könyvtári szolgáltatások 
9102 Múzeumi tevékenység 
                                  910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
                                  910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
                                  910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
                                  910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8219002 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 
2. Az intézmény feladatai: 
 
2.1 Küldetésnyilatkozata: 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalom 
egyik kulturális alapintézménye, mely a könyvtári feladatokon túl múzeumi funkciót is ellát.. 
Nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti. 
Munkájának alapértéke, hogy mindenki számára korlátozás nélküli hozzáférést biztosítson az 
információhoz és a dokumentumokhoz, a magyar és egyetemes kultúra kincseihez és a 
tudásalapú társadalom alapintézményeként működjön. 
 
Fő feladatának tekinti, hogy: 


 A város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető 
legszélesebb körben érvényesítse. 


 Segítse a szabadidő hasznos eltöltését, vállalja az élethosszig tartó tanulás segítését 
felhasználói körében. 


 Lehetőséget adjon azon készségek elsajátításában, amelyek lehetővé teszik a 
könyvtárban rendelkezésre álló számítástechnikai  eszközök aktív használatát. 


 Törekedjen a közéletben való részvételre, a gazdaság a kultúra, a tudomány és a 
művészetek kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosításában. 


 Segítse mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek részt. 
 Kísérje figyelemmel  az olvasói igényeket; terjessze a magyar kultúra értékeit; karolja 


fel a helyi kulturális kezdeményezéseket. 
 Segítse a fogyatékkal élők könyvtári ellátását. 
 Hagyományos rendezvényekkel erősítse az intézményhez való kötődést, új 


rendezvényformákkal felkelteni a  látogatók érdeklődését. 
 Kistérségi feladatok ellátása. 
 A muzeális értékű és jellegű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, begyűjtése, 


őrzése, és védelme Szeghalmon, és szűkebb környezetében. A muzeális anyag 
tudományos, közművelődési és gazdasági érdekeknek megfelelő állagmegóvása, 
nyilvántartása, feldolgozása, közlése, kutathatóságának biztosítása és bemutatása. 


 
2.2 Kötelező feladatai: 
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Nyilvános könyvtár feladatkörében az 1997. évi CXL. Tv. 55 §, és 65 §-ban 
meghatározottak szerint: 
 A gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapít, sokoldalúan feltárt 


gyűjteményt tart fenn és működtet. (1. számú melléklet) 
 Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét, és 


feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való 
kivonását. (3. sz. melléklet) 


 Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályban előírt 
időszakonkénti állományellenőrzésről. 


 Könyvtárközi kölcsönzést folytat. Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. 


 Gyűjti és feltárja és rendelkezésre bocsájtja  a város helyismeretével, helytörténetével 
foglalkozó dokumentumokat (könyvek, kéziratok, fényképek, plakátok, meghívók, 
aprónyomtatványok stb.). 


 Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 
 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
 


2.3  Kötelező feladatokon belül kiegészítő tevékenység 
 Reprográfiai szolgáltatás 
 Nyilvános internet elérés 
 Számítógép használatot biztosít 
 Faxolás 
 Laminálás 
 Spirálozás 
 Szkennelés 
 Terem bérbeadás 
 


3. Az intézmény feladatmutatói 
 
3.1. Közkönyvtári tevékenység feladatmutatói: 


Tárgy évben beszerzett könyvtári dokumentumok egységeinek száma – (db.) 
Tárgy évi látogatók száma – (db.) 
Tárgy évben kölcsönzött/használt könyvtári dokumentumok összessége – (db.) 
 
4.2 Múzeumi tevékenység feladatmutatói: 
Tárgy évi látogatók száma – (fő) 
Tárgy évben szerzeményezett dokumentumok összessége – (db.) 


 
. 
III. fejezet 
 
Az intézmény szervezeti felépítése, belső szervezeti egységek főbb feladatai: 
 
1.  Az intézmény kinevezési rendje: nyilvános pályázat útján Szeghalom Város 


Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre bízza meg a vezetői 
feladatok ellátásával. 
Magasabb vezető: igazgató 
Igazgató feladatai: 
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Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, - az alapító okiratban foglaltak 
és a fenntartó Szeghalom Város Önkormányzata aktuális határozatait figyelembe véve 
irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját. 
A könyvtár szakmai munkájának koordinálása, ellenőrzése és felügyelete. 
Gondoskodik a  működés szakmai, gazdasági és műszaki feltételeiről, a rendelkezésre 
álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztásáról. 
Gondoskodik az intézmény költségvetésének, munkatervének elkészítéséről, és 
végrehajtásáról. 
Személyes kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztály, 
és a Pénzügyi Osztály illetékeseivel. 
Kapcsolatot tart a városban működő kulturális és oktatási intézményekkel, civil 
szervezetekkel. 
Minden fórumon ellátja az intézmény képviseletét. 
A fenntartó által kért jelentéseket elkészíti. 
Irányítja a könyvár személyügyi munkáját és elkészíti a beosztottak munkaköri leírását. 
Évente legalább kétszer, tájékoztató átfogó értekezletet tart.  
Az intézmény dolgozóit bevonja az intézményt érintő döntésekbe, aktuális ügyekbe.  
A továbbképzésekről beszámol, és beszámoltatja a a továbbképzésen résztvevő 
kollégákat a hallottakról. 
Az igazgató a vezetői feladaton túl részt vesz: az állománygyarapítás, a feldolgozás, a 
könyvtári propaganda, a rendezvények tervezésében, és szervezésében. 
Figyelemmel kíséri a pályázatokat, a dolgozókat azok írására ösztönzi. Az intézmény 
érdekében maga is pályázik. 
Figyelemmel kíséri a város közművelődési és oktatási intézményeiben folyó kulturális 
tevékenységet, igény esetén támogatja azokat, és összehangolja a könyvtár 
tevékenységével, rendezvényeivel. 
Figyelemmel kíséri a változó jogszabályokat, azokat érvényesíti munkájában. 
Figyelemmel kíséri az intézmény szabályzatait ha kell, módosításra javasolja. 
 


Az igazgató hatásköre 
 munkáltatói (kinevezési, felmondási, fegyelmi, jutalmazási, kártérítési) jogokat 


gyakorol, illetve kezdeményez, 
 intézményi ügyekben történő levelezésben kizárólagos aláírási joga van. 


 
Az igazgató felelősséggel tartozik 


 Az intézmény rendeltetésszerű működéséért. 
 Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 


követelményeknek megfelelő ellátásáért. 
 A tervezési, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítésért, annak teljességért , 


és hitelességéért. 
 Az intézmény költségvetési kereteinek betartásáért. 
 Az önkormányzati vagyon védelméért. 
 A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálásáért. 
 Az intézményre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért. 


 
1.1 Az intézmény szervezeti rendje:  
Az engedélyezett létszám: 7 fő 
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Igazgató 


Feldolgozó 
könyvtáros 


1 fő 


Állománygyar. 
könyvtáros 


1 fő 


Tájékoztató 
könyvtáros  


1 fő 


Gyermek  
könyvtáros  


1 fő 
 


Muzeológus 
1 fő 


Muzeológus 
1 fő 


 
Az intézmény minden dolgozója az igazgató közvetlen irányításával végzi a feladatát. 
az intézmény szakmai feladatainak ellátása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása két 
szervezeti egység munkáján alapul: 


 Városi Könyvtár – könyvtárosok 
 Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – muzeológusok 


1 fő igazgató – könyvtáros 
1 fő könyvtáros 
3 fő könyvtáros asszisztens 
2 fő muzeológus  
 


 
1.2. A dolgozók feladat-, hatás,- és jogköre: valamennyi dolgozó feladatait, hatáskörét 
szabályozó személyre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. 


 
2. Gyűjteményszervezés, és feltárás feladatai:  


 A hagyományos és új típusú dokumentumok gyarapítása a gyűjtőköri 
szabályzatban foglaltak szerint. 


 Az olvasói igények alapján a hiányzó könyvek jegyzékének készítése, a 
gyűjtemény hiányainak pótlása a gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak 
szerint. 


 Kiadói jegyzékek, internetes ajánlások, és más források alapján kedvező 
dokumentum  beszerzési ajánlatok felhasználásával a dokumentum állomány 
rendszeres bővítése. 


 A könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vétele, könyvtári használatra 
alkalmassá tétele. 


 A könyvtár hagyományos és számítógépes katalógusának építése, karbantartása, 
 A folyamatos állománygondozás során a törlésre előkészített dokumentumokról 


törlési jegyzékek készítése. 
 Az időszakonként és/vagy rendkívüli esetben  történő állományellenőrzés 


előkészítése, lebonyolítása, és lezárása. 
 Részvétel az iskolarendszeren belüli és kívüli képzésben, továbbképzésben. 


 
3. Olvasószolgálat és tájékoztatás feladatai: 


 A könyvtári dokumentumok és információk elérhetőségének, helyben 
használatának biztosítása. 


 A könyvek kölcsönzése, nyilvántartása, raktárak rendjének fenntartása a 
könyvtárhasználati szabályzat szerint. 


 Az általános szakirodalmi és közhasznú ismeretek és EU-s tájékoztatás 
hagyományos módon, és számítógépes ismeretekkel a könyvtári rendszerekben. 


 Bibliográfiák, és tájékoztatási eszközök készítése és elérhetőségük biztosítása. 
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 A dokumentum- és információszolgáltatással a helyi igények, kutatómunka 
támogatása. 


 Az olvasói övezetek, és raktárak folyamatos működőképességének biztosítása. 
 Az állomány védelme (felszólítások, perlések) és karbantartása, (javítás, köttetés). 
 A megrongált, elavult művek, ill. fölös példányok folyamatos kivonása  és törlésük 


előkészítése. 
 Tájékoztatás, tanácsadás, ajánlójegyzék készítése. 
 Az időszaki kiadványok rendelése, nyilvántartása, feldolgozása, és feltárása, 
 Könyvtári rendezvények, kiállítások szervezése. 
 Részvétel az iskolarendszeren belüli- és kívüli- képzésben, továbbképzésben. 


 
4.  A gyermekkönyvtár feladata: 


 A dokumentumok és információk beszerzése a gyűjtőköri szabályzatnak 
megfelelően. 


 A dokumentumok számítógépes nyilvántartása, kölcsönzése, helyben 
használatának biztosítása. 


 Tájékoztatás, tanácsadás, ajánlójegyzék, műsorfüzetek készítése. 
 Könyvtárhasználati bemutatók ás gyermekfoglalkozások, gyermekkönyvtári 


rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
 Az állomány védelme, karbantartása. 
 A megrongált, elavult művek, ill. fölös példányok folyamatos kivonása és törlésük 


előkészítése. 
 Részvétel az iskolarendszeren belüli- és kívüli képzésben, továbbképzésben. 


 
5.  A helyismereti gyűjtemény feladatai: 


 Szeghalom városára teljességgel időhatár nélkül, Békés megyére vonatkozóan 
válogatva dokumentumok beszerzése. 


 Dezideráta-jegyzékek készítése a gyűjtemény hiányairól. 
 A gyűjtőkörébe tartozó kisnyomtatványok, plakátok, képeslapok nyilvántartása. 
 Alkalmi lapok, és egyéb nem folyóirat jellegű kiadványok feltárása, és 


nyilvántartása. 
 A városra vonatkozó sajtófigyelés, helyi újság teljes körű feldolgozása. 


 
6.  A muzeális gyűjtemény feladatai: 


 Gyűjti, feldolgozza, megőrzi és bemutatja a múzeumi törvény vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségei figyelembevételével Szeghalom múltjával kapcsolatos 
tárgyi emlékeket, dokumentumokat időhatár nélkül. A már meglévő Sárrét 
környékéről gyűjtött múzeumi tárgyakra is vonatkoznak a fentiek. 


 Kutatómunka végzése, publikációs tevékenység. 
 Kiállítások, ismeretterjesztő előadások szervezése, múzeumpedagógiai 


tevékenység folytatása. 
  A Simay kisdedóvó épületében lévő kiállítási anyag folyamatos karbantartása, a 


kiállítás látogathatóságának biztosítása, a gyűjtemény szakszerű vezetése. 
 
 
 
IV. Az intézmény működésének főbb szabályai: 
 
1. Az intézmény irányítása, képviselete: 
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1.1 Az intézmény élén a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeghalom Város Önkormányzat 


Képviselő-testülete által kinevezett igazgató áll. 
1.2  A fenntartói jogokat az 1991. évi XX. Tv. 111 § (1-2) bek. Alapján a Szeghalom város 


Önkormányzat Képviselő-testülete látja el a Polgármesteri Hivatal  útján az alábbiak 
szerint: 
 Az intézmény alapítása, megszüntetése, igazgató kinevezése, felmentése. 
 Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 Kiadja az intézmény Alapító Okiratát. 
 Jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, költségvetését. 
 Biztosítja az intézmény fenntartásához, a feladatok ellátásához szükséges törvény 


szerinti szervezeti, személyi-szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 
 


2. Az igazgató és a dolgozók kinevezésének rendje: az igazgatót nyilvános pályázat 
alapján Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre 5 
évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Az igazgató az intézmény összes 
dolgozójára vonatkozóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. 


 
3. Az intézmény vezetésének képviseletének rendszere: Az igazgató egyszemélyi felelős 


vezetője, a munkaköri leírásban meghatározott feladatkör, hatáskör és felelősségi kör 
szerint. 


3.1 Igazgatói megbízás alapján meghatározott feladatok végrehajtása érdekében az  intéz- 
 ményt más dolgozó is képviselheti. 
 
4. A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 


Gyűjteményhelyettesítési rendje: Az igazgatót távolléte esetén az általa megbízott 
munkatárs helyettesíti. 


 
5. Az intézmény kiadmányai – levelek, igazolások, kiadmányok – csak az igazgató 


engedélyével, aláírásával jelenhetnek meg. 
 
6. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai: 
 
6.1 Munkaviszony létrejötte. 


Törvényi háttér: 
 Munka Törvénykönyvéről szóló – többször módosított – 1992. évi XXII. Törvény; 
 A Közalkalmazott jogállásáról szóló – többször módosított -1992. évi XXXIII. 


Törvény, 
 Az 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közgyűjteményi területen 


foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. Rendelet, 


 Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges 
képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993.. (I.30.) MKM rendelet. 


 
6.2 Közalkalmazotti jogviszony 


 Közalkalmazotti jogviszony csak a 18 életévét betöltött, büntetlen előéletű 
személlyel létesíthető. 


 A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel jön létre. A kinevezést és annak 
elfogadását írásba kell foglalni. 
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 A közalkalmazotti jogviszony határozott, vagy határozatlan időre létesülhet. 
 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén, ha arra helyettesítés miatt 


kerül sor, a kinevezésben meg kell határozni a foglalkozás várható időtartamát és 
azt a tényt, amelynek bekövetkezte esetén a munkaviszony megszűnik. 


 
6.3 Próbaidő: 


A munkaviszony létesítésekor az intézmény – minden dolgozóra vonatkozóan – három 
havi próbaidőt írhat elő. 
A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármely fél azonnali hatállyal - indoklás nélkül  
megszüntetheti. 


 
6.4 Munkavégzés: 


 A dolgozók munkaideje: a főfoglalkozású dolgozók esetében napi 8 óra, öt nap 
figyelembevételével heti 40 óra. A napi munkaidőbe beleszámít naponta 30 perc 
munkaközi szünet, ebédidő, melyet a munkatársak folyamatosan vehetnek ki 12 és 
13.30 óra között, tekintettel a folyamatos nyitva tartásra.) Hat órában 
foglalkoztatottak esetében heti 30 óra. 


 A munkaidő beosztása könyvtár esetén: 
Lépcsőzetes munkakezdéssel, szakalkalmazottak esetében 
hétfőtől péntek reggel: 8-16 óráig, illetve 10-18 óráig, 
téli nyitva tartás idején (november 1-től március 31-ig) 9-17 óráig. 
Szombaton 8-12 óráig. 
Munkaidő a muzeális gyűjtemény esetében: hétfőtől péntekig 9-17. 
Minden második hét szombatján 9-13.00 óráig. A könyvtár, és a múzeum  
dolgozói a szombati nyitva tartást ügyeleti szolgálattal látják el, a múzeumoknál 1 
fővel a könyvtárnál 2 fővel Ebben minden alkalmazott köteles részt venni, az 
igazgató is. A szombati ügyelet sorrendjét és beosztását az igazgató állítja össze. 


 
6.5 Rendkívüli munka, túlmunka: 
 A napi 8 vagy 6 óra munkaidőn túli túlmunka kizárólag az igazgató utasítására 


végezhető. Délutáni, esti rendezvények, az intézmény működésének biztosítása 
érdekében halaszthatatlan munkavégzésnek számítanak. Az intézmény rendezvényein 
való részvétel túlmunkának számít, ellenértéke ugyanannyi szabadidő kivétele. Ezen 
túlmunka után járó órák nem gyűjthetők össze, az intézmény zavartalan működésének 
biztosítása mellett kell kivenni két munkahéten belül. Az órákból nem képezhetők 
szabadnapok. 
A szombati munkanapokért egy szabadnap jár, amelynek kivétele elsőrendűen a 
munkában töltött szombatot követő hétvége. A szabadnapok nem gyűjthetők össze, 
harminc napon belül ki kell venni. 


 
6.6 Pihenőidő 


Két munkanap között legalább 10 óra pihenőidőt kell biztosítani az intézmény dolgozói 
számára. 
Pihenőidő szombat és vasárnap. A szombati nyilvános szolgálat beosztását egy hónapra, 
előre el kell készíteni. 


 
6.7 Szabadság, pótszabadság  
         A közalkalmazottat besorolástól függően  évi 20, illetve 21 nap alapszabadság illeti 


meg. A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú pótszabadság jár. A 
magasabb vezetőnek évi 10 munkanap, vezetőnek, egyéb vezetőnek, tudományos 
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alkalmazottnak  5 munkanap a pótszabadsága. (Kjt. 56-67. §). A gyermekek utáni 
szabadság a MT-ben szabályozva. A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A 
szabadság kiadásánál a közalkalmazott és az intézmény érdekeit egyaránt figyelembe 
kell venni. Az éves szabadságolási tervet az igazgatónak legkésőbb március 31-ig el kell 
készíteni. 


         A vezető szabadságát a Polgármesteri Hivatal személyi ügyekkel foglalkozó ügyintézője 
vezeti a Polgármester, vagy a Jegyző engedélyezi. 


 
6.8 Munkarend: 
 
 Az igazgató kötelessége a szabályokat érvényre juttatni, a szervezett  munkafeltételeket 


biztosítani. 
A dolgozók jelenléti ívben jegyzik be a munka megkezdésének és befejezésének 
időpontját, a munkaidő alatti eltávozásokat az igazgatónak, helyettesítése esetén az 
általa megbízott munkatársnak kell bejelenteni.  


         A munkarendre vonatkozó okmányokat – jelenléti ív, szabadságolások nyilvántartása- 
az intézmény irattárában kell megőrizni. 


 
6.9  Béren kívüli juttatások:  
         A  fenntartó Szeghalom Város Önkormányzata döntése szerint béren kívüli juttatásban 


részesítheti a dolgozót. 
 
7. Az intézmény nyitvatartási rendje: 
Könyvtár  nyári nyitva tartás szerint (április 1-től-október 30-ig): 
Hétfőtől – péntekig      10.00-18.00 óráig 
Szombaton:         8.00-12.00 óráig 
Könyvtár téli nyitva tartás szerint (november 01-től-március 31-ig): 
Hétfőtől – péntekig:        9.00-17.00 óráig 
Szombaton:         8.00-12.00 óráig 
 
Múzeum: 
Hétfő:          Szünnap 
Keddtől-péntekig:        13.00-17.00-ig 
Minden páros hét szombatján:         9.00-13.00-ig 
  
Simay kisdedóvó nyári nyitva tartás szerint (április 1-től október 31-ig): 
Hétfő:     Szünnap 
Keddtő – péntekig:     de: 8.30-12.00-ig,  
                                                                                                 du:14.00-18.00-ig 
Szombat:                                                                                  de:10.00-12.00-ig 
                                                                                                 du: 14.00-16.00-ig 
Simay kisdedóvó téli nyitva tartás szerint (november 1-től március 31-ig): 
Hétfő:     Szünnap 
Keddtő – péntekig:     de: 8.30-12.00-ig,  
                                                                                                 du:13.00-17.00-ig 
Szombat:                                                                                  de:10.00-12.00-ig 
                                                                                                 du: 14.00-16.00-ig 
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A Simay kisdedóvó és a D’Orsay kastély épületében található múzeumi kiállítóhely előzetes 
bejelentés és időpont egyeztetés alapján  hivatalos nyitvatartási időn kívül is fogad 
látogatókat. 
 
 
 
V. Az intézmény gazdálkodási rendje 
 
1. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó szerv, éves költségvetéssel dolgozik, a 
költségvetés tervezése, végrehajtása az intézmény vezetőjének feladata, melyet az intézmény 
dolgozóival egyeztetve végez. 
 
1.1 Az intézmény működésének, fejlesztésének forrásai 


 Szeghalom Város Önkormányzati költségvetési támogatás. 
 Saját bevétel. 
 Átvett pénzeszközök (pályázati bevétel, adomány). 
 
Gazdálkodási feladatait a jogszabályok és a Városi Önkormányzat határozatai 
figyelembevételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el. 
 


1.2 Az igazgató felelős: 
 A költségvetés tervezéséért 
 A pénzellátásért 
 Az előírásoknak megfelelő költségvetési gazdálkodásért 
 Az önkormányzati vagyon kezeléséért 
 A pénzgazdálkodással beszámolással kapcsolatos adatszolgáltatásért. 
Az intézmény pénzforgalmát, kifizetéseit, bevételeit, számlaforgalmát a  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. 


 
1.3 Az intézmény alaptevékenységével kapcsolatos árakat, díjtételeket a ráfordítások 


tényleges költségeit figyelembe véve az igazgató állapítja meg, s a könyvtárhasználati 
szabályzat mellékleteként kerül nyilvánosságra.  


1.4  A vagyonbiztonság érdekében az intézmény bélyegzőiről nyilvántartás készült. 
1.5 Az intézményi bélyegzőkről az Iratkezelési szabályzat rendelkezik, amely az SZMSZ. 


mellékletét képezi. Lenyomatuk ott található. 
 
 
Szeghalom, 2012. május 09. 
 
 
                                                                                                                 Koczó Éva 
                                                                                                                   igazgató 
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Mellékletek:  
1. Gyűjtőköri szabályzat 
2. Iratkezelés és ügyvitel 
3. Leltár és selejtezés 
4. Munkaköri leírások 
5. Könyvtárhasználati szabályzat 


 


 


A Nagy Miklós Városi Könyvtár gyűjtőköre 


1. sz. melléklet 


Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár. Feladatunk a város, és 
a  lakókörzetében élők könyvtári, könyvtárhasználati igényeinek, érdeklődési körének, 
megfelelő tájékoztatásának, informálásának megfelelő ellátása. A könyvtári anyagok 
beszerzése az intézmény alaptevékenységének megvalósítását segíti. A könyvtár, 
állományának gyarapításakor figyelembe veszi a használók igényeit,  foglalkozási, 
képzettségi és   anyanyelvi összetételét, érdeklődési körét, az állomány arányos fejlesztését. 
Gyűjteményünk elvileg minden ismeretágra kiterjed, figyelembe veszi a potenciális 
olvasótábor igényeit, a bővítés határait a mindenkori költségvetési kondíciók, a könyvtár 
anyagi lehetőségei szabják meg. Figyelemmel kísérjük az Európai Unióról, országairól szóló 
szép- és ismeretterjesztő műveket. 


1./ Főgyűjtőkör, melyben anyagiak függvényében viszonylagos teljességre törekszünk: 
Általános művek területén az alap és általános lexikonok, enciklopédiák. Bibliográfiák, 
évkönyvek válogatva. Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika egyetemes és átfogó 
művei. 
Vallás területén az egyetemes művelődés szempontjából fontos keresztény és nem keresztény 
egyházakat bemutató átfogó művek. Társadalomtudomány: az átfogó jellegű, összegző 
munkákat, statisztikákat. A közgazdaságtudomány, a jog  területén elsősorban az összegző, a 
gyakorlati szempontból fontos műveket. Nevelés, oktatás területén figyelemmel kísérjük a 
továbbtanulók, a pedagógusok igényeit. Néprajzi  műveknél figyelemmel  kísérjük a 
magyarság szellemi és tárgyi értékeit, a tájegységünkre vonatkozó munkákat. 
Természettudományok területén minden ágában (környezetvédelem,matematika, csillagászat, 
fizika, kémia, földtudományok) beszerzendők a korszerű ismereteket nyújtó, átfogó, népszerű 
ismeretközlő munkák. 


Alkalmazott tudományok területén (orvostudomány, technika, mezőgazdaság, háztartás, 
szervezés, nyomdászat, közlekedés, vegyipar, élelmiszeripar, könnyűipar, barkácsolás, 
építőipar) az általánosan érdeklődésre számot tartó, keresett, ismeretterjesztő munkákat. 
Művészetek területén arra törekszünk, hogy minden művészeti ágban, minden korszakban az 
összefoglaló, általános ismereteket nyújtó művek meglegyenek 
Nyelv és irodalom területén a népszerű összegzések, nyelvhelyességre, helyesírásra 
vonatkozó munkák. Gyűjtendők az irodalomtörténetek, írói életrajzok, irodalomkritikák, 
továbbá a magyar és egyes országok irodalmának, a külföldön élő magyar nemzetiségek és a 
világirodalom összefoglalásai. A kortárs írónemzedék nagyjait bemutató elemzéseket.  
Földrajzi művekből (régészet, honismeret, útleírások) gyűjtjük  a természetföldrajzi  és 
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gazdasági földrajzi monográfiákat, egy-egy kontinensre, régióra, országra vonatkozó 
leírásokat, átfogó kalauzokat. Az útikönyvek közül előnyben részesítjük a lakosság 
érdeklődésének megfelelő tájékoztató kiadványokat. Térképek közül a könyvtár beszerzi, és 
használatba adja Európa országainak, a világvárosok, az ország városainak, tájainak 
információs és turistatérképeit, atlaszait. Történelmi témában a magyar és egyetemes 
történelem valamennyi alapvető monográfiát, egy-egy időszak feldolgozását. Válogatva 
gyűjtjük a magyar és az egyetemes történelem feldolgozásait.  


Szépirodalom: 


Teljességre törekszünk a magyar és a világirodalom klasszikus íróinak műveinek 
beszerzésében. A könyvtár használóinak igényéit figyelembe vesszük a kortárs magyar és 
külföldi írók műveit. 


Idegen ill., eredeti nyelven vásároljuk meg a rövidebb klasszikus és népszerű kortárs irodalmi 
alkotásokat, elsősorban angol, német nyelven. Ezek az idegen nyelvű művek a nyelvtanulást, 
nyelvgyakorlást szolgálják, beszerzésük nagymértékben függ az anyagi kondícióktól. 


Olvasótermi állományunk kialakításában fő szempont, minden témakörben vásároljuk: 
 az általános, szaklexikonokat és enciklopédiákat, kézi könyveket országos és megyei 
statisztikai évkönyveket, adattárakat minden tudományág alapvető kézikönyveit, 
zsebkönyveit, történetét feldolgozó, összefoglaló műveit. 


Segédkönyvtári állományba gyűjtjük a könyvtáros mindennapi segédeszközeit, feldolgozó és 
tájékoztató munkában egyaránt. A könyvtári munka kézikönyveit, módszertani kiadványokat. 


Időszaki kiadványok gyűjtőköre az általános gyűjtőkörhöz igazodik. 
Napilapokból gyűjtjük a könyvtárba járó legfontosabb országos, megyei napilapokat és a 
helyi lapokat. A közlönyök közül a Kulturális Közlönyt vásároljuk. 


Folyóiratokból gyűjtjük az olvasói igény szerint az információ értékű lapokat. 
Információszolgáltatás céljából   az aprónyomtatványokat, sokszorosításokat.  


Helyismereti gyűjteménybe gyűjtjük mindazokat a dokumentumokat melyek Szeghalomra, a 
megyére, a kistérségre vonatkozóan információt tartalmaznak, földrajzi, tartalmi, kronológiai, 
és formai szemponttól függetlenül. Helyi személyek műveit helyi vonatkozástól függetlenül 
gyűjtjük teljes körben. 


Formai szempontból ezek lehetnek: könyvek, időszaki  kiadványok, lapkivágatok, 
szakdolgozatok, tanulmányok, naplók, önkormányzati ülések anyagai, jegyzőkönyvek, 
kisnyomtatványok, térképek, fotók, idegenforgalmi kiadványok, képeslapok, hangrögzítéses 
dokumentumok, CD-k, mozgó- és mikró képek, másolatok. 


Zenemű és hangtárba gyűjtjük, az anyagi korlátoktól függően, a komolyzene, népzene, jeles 
darabjait, kiemelkedő előadók felvételeit, irodalmi műveket, nyelvi anyagokat, valamint 
lehetőség szerint bővítjük a hangos-könyvtárunkat.A vakok és gyengén látók hangos 
könyvtárának bővítése anyagiak függvénye. 


Gyermekkönyvtárunk gyűjtőköre: 
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Kölcsönzési állományba gyűjtjük mindazokat a kézikönyveket, melyek a gyerekek számára 
íródtak, az ismeretterjesztő műveket, vagy gyerekek körében érdeklődésre számítókat, a 
tudományágak minden területéről. Szépirodalomból vásároljuk a magyar ifjúsági és 
gyermekirodalom alkotásai közül az általunk értékesnek és fontosnak vélt képes és 
mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket. A kötelező olvasmányok 
beszerzése elsőbbséget élvez. 


Olvasótermi állományba az általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes 
tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit, a magyar és a világirodalom reprezentatív 
antológiáit, szólásokat, közmondásokat, gyűjteményes köteteket. 


Mozgófilmek közül előnyt élveznek a kötelező olvasmányok feldolgozásai, a magyar és a 
klasszikus filmművészet alkotásai. 


Példányszámok: 
Általában egy példányt vásárolunk a művekből. Több példányt veszünk a kötelező 
irodalomból.  


Köttetjük a Békés Megyei Hírlapot, a Körös-Sárréti Hírlapot, Testületi jegyzőkönyveket, ezen 
kívül csak azokat a folyóiratokat amelyek helytörténeti jellegűek, pl. Honismeret, Bárka. 


Megőrzendő folyóiratok: mindazokat a folyóiratokat őrizzük, melyet az olvasók, a felsőfokú 
tanulmányaikat végzők keresnek könyvtárunkban. Megkülönböztetünk 3 évre megőrzött, és a 
tárgyév végén selejtezetteket. 


2/ Mellék gyűjtőkörünkbe tartoznak a naptárak, címtárak, kéziratok, könyvritkaságok stb., 
ezek beszerzése anyagiak függvénye. Anyagiak függvényében vásároljuk a bűnügyi és 
fantasztikus műveket, valamint a könnyebb fajsúlyú olvasmányokat.  


Honnan vásárolunk: 


Elsősorban a Shopline internetes áruházból szerezzük be a dokumentumjainkat,  ott 
esetenként 40 %-os árréshez is jutunk. A Könyvtárellátó   Kft-től, is vásárolunk könyveket, és 
a folyóiratokat. Elveszett könyvek pótlásához igénybe vesszük az antikváriumokat is.  
Alkalomszerűen vásárolunk könnyebb fajsúlyú könyveket pl. a helyi Co-op Zrt. áruházban is. 
Néha kapunk dokumentumokat ajándékba, reklámként vagy tájékoztatásképp. 


A felnőtt és kézikönyvtár kialakítására a könyvtárvezető, és a tájékoztató I. könyvtáros tesz 
javaslatot. A helyismereti könyvtár alakítására a könyvtárvezető és a helyismereti könyvtáros. 


Az elveszett vagy  megtérített könyvek beszerzésére, az olvasók által keresett, vagy hiányzó 
könyvekre, a tanulók által keresett új kötelező olvasmányokra a kölcsönző-könyvtárosok 
(amely nálunk egyben tájékoztató könyvtáros is) tesznek javaslatot. 


Az ifjúsági és gyermekirodalom beszerzésére a könyvtárvezető és a gyermek könyvtáros tesz 
javaslatot. 


A könyvtár állományának nyilvántartásba vételénél, a mindenkori pénzügyi nyilvántartási 
kötelezettségeknek megfelelően, a könyvtári dokumentumok egyedi és csoportos 
nyilvántartásba kerülnek bevételezésre. 
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Az állomány leltározását és selejtezését a szakmai előírások, valamint az SZMSZ 3 számú 
melléklete szabályozza. 
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Iratkezelés és ügyviteli szabályzat 


2. számú melléklet 


A könyvtárba érkező postát, küldeményeket az arra meghatalmazottak veszik át. A folyóirat 
olvasó hírlapjait a könyvtár minden dolgozója átveheti,  azokat könyvtári nyilvántartásba kell 
venni.  Ha valamilyen folyóirat nem érkezik meg, a küldő szervnél reklamálni kell. A 
leveleket a könyvtár vezetője bontja fel, tartós távolléte esetén az általa kijelölt helyettesítő I. 
könyvtáros. 
Ügyintézésre a könyvtár vezetője jogosult,  illetve az a személy, akit megbíz vele, akinek a 
munkakörébe tartozik, de köteles az intézkedésről beszámolni. Személyesen átadott 
küldeményeket minden könyvtáros felelőséggel átveheti (aláírhatja) , de köteles azt a 
vezetőnek átadni. A könyvtárközi kölcsönzés postáját minden könyvtáros felbonthatja. Az 
intézménybe érkező iratokat, hivatalos  leveleket a feldolgozó könyvtáros iktatja. Az iktatott 
anyagon fel kell tüntetni az érkezés idejét, majd utána kell tenni az elintézést. Ha az iraton 
nincs feladó, azt fel kell jegyezni, vagy hozzátűzni a borítékot.  


Nem kell iktatni:- a meghívókat (ha azok nem tartalmaznak fontos szakmai információkat)- 
közlönyöket, reklám-kiadványokat, más intézmények tájékoztató kiadványait, ajánlatait Az 
iktatott anyagnak tartalmaznia kell az iktatási számot, annak az ügyiratnak a számát, melyhez 
tartozik, ha az nincs mellette. Telefonon, vagy személyes tájékoztatás, ügyintézés esetén az 
iratra rá kell vezetni az intézkedés, információ, lényegét vagy a határidőt. Az elintézett, vagy 
intézkedést nem igénylő iratokat azonnal iktatni kell. Az irattárba helyezett iratokat az iktató 
könyvbe be kell jegyezni, hogy az visszakereshető legyen. Az irattárban őrzött anyagokat 5 év 
után felül kell vizsgálni. Azokat az irattári anyagokat, melyek a könyvtár, a munkamenet, a 
dolgozókkal kapcsolatos, megőrzésre kötegelni kell, úgy, hogy az visszakereshető legyen. 
Irattárból nem selejtezhetők:- a csoportos és egyedi leltárkönyvek- munkanaplók, statisztikák, 
beiratkozási naplók- selejtezési jegyzőkönyvek, törlési naplók- beszámolók, jelentések. 


 


Az intézmény hivatalos bélyegzői: 
Hosszú bélyegző: 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
Telefon: 66/371-953. Pf.: 21. 
 
 
Kerek bélyegző: 
Szeghalom Város Önkormányzata Szeghalom 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
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Leltározási selejtezési szabályzat 


3. számú melléklet 


A Városi Könyvtár leltározásával összefüggő feladatait "Az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési…." 249/2000.(XII.24.) Korm. rend. alapján készítettük.  
A leltár olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak 
valóságban meglevő állományainak értékét egy meghatározott időpontban tartalmazza.  
A leltározás célja:- A könyvtár vagyonának számbavétele, az intézmény használatában levő, 
álló és kis értékű tárgyi eszközök mennyiségének megállapítása. A nyilvántartások 
pontosságának ellenőrzése. Az eltérések kimutatása, a vagyon védelme, felelősök 
elszámoltatása. 
- A csökkent értékű, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése. 
A leltározást követően a mérlegtételek értékelése, a leltári hiányok megállapítása következik.  


1./ Álló és eszközállomány, gépek, berendezések leltározását intézményünkben december 
hónapban (rendkívüli esetben ettől eltérő, vagy évközi is lehet) a Polgármesteri Hivatal 
munkatársa végzi, akinek az intézmény vezető által kijelölt dolgozói segítenek. 


Leltározás előtt leltározási ütemterv és megfelelő nyomtatványok készülnek, melyek 
elősegítik a folyamatot.  A leltárnak biztosítania kell a teljes-körűséget, a valós állapot 
bemutatását, és az áttekinthetőséget. 


2./ Könyvállomány, a dokumentumok leltározásánál a szakmai előírásoknak megfelelően kell 
eljárni. Időpontja a szakmai követelményeknek megfelelően 25.001 – 75.000 közötti 
állomány esetén 5 évenként. Ebben az esetben is leltározási ütemterv készül, mely tartalmazza 
a leltározás vezetőjének, résztvevőinek nevét. (3/1975.(VIII.17.) KM-PM.rend.) 


Selejtezés: 


A leltárnál megállapított felesleges, elavult eszközök, megrongálódott állományok 
selejtezésre kerülnek.  
A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készül, a tárgyak leltári számának 
pontos feltűntetésével 
Könyvtári dokumentumok selejtezésénél a szakmai előírások betartása elsődleges. 
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Munkaköri leírások: 


4. számú melléklet 


 
Intézmény igazgatója 
 
Az intézmény élén az igazgató áll. Az intézményt képviseli. Jogállását a magasabb vezető 
beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény állapítja meg. 
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, másra át nem ruházható 
feladatokat. 
 
1.  Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: 


 az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 
 a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. 



2.  Az igazgató felelős: 


 az intézmény rendeltetésszerű működéséért, 
 a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, a munkáltatói jogok jogszerű gyakorlásáért,  
 az intézmény alapfeladatai ellátásának folyamatos viteléért, működtetéséért, 
 a rábízott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával való működtetéséért, 
 az intézmény törvényes gazdálkodásáért, a gazdasági és szakmai munka belső 


ellenőrzéséért. 
 


3.  Az igazgató alapvető feladata: 
 az intézmény munkájának irányítása, az egyes részterületek, tevékenységek 


összehangolása, 
 fő feladata annak a kulturális tevékenységnek a koordinálása, amelynek révén a város 


és vonzáskörzetének lakossága hozzájuthat az általuk igényelt információkhoz és 
szolgáltatásokhoz, 


 munkájában munkatársaira támaszkodik, 
 képviseli a könyvtárügyet, az intézményt, a hatóságok és intézmények állami és 


társadalmi szervek előtt, 
 a nyilvános könyvtárak és más társintézmények között együttműködések 


kialakításának kezdeményezője, gyakorlati kivitelezője, 
 meghatározott időnként átfogóan elemzi és összegzi az intézmény személyi 


állományának, az alkalmazott könyvtárosoknak, muzeológusoknak  a tevékenységét, 
 vezeti az intézmény személyi nyilvántartásait, gondoskodik azok folyamatos 


kiegészítéséről. 
 felelős az intézmény gyűjteményszervezéséért, 
 döntési joggal bír, az intézmény költségvetését terhelő megrendelések, beruházások 


terén, 
 gondoskodik az intézmény megfelelő menedzseléséről a humánerőforrás, a 


minőségbiztosítás és a projektek terén, 
 ellenőrzi az intézmény munkarendjének végrehajtását, a munkafegyelem, a 


munkaidők megtartását. 
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4.  Az igazgató helyettesítése 
 
Az intézmény igazgatójának tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén a  tájékoztató 
könyvtáros látja el a helyettesítést a következők szerint: 


 az igazgató kérése szerinti időpontban és gyakorisággal köteles kapcsolatot tartani az 
igazgatóval telefonon, vagy e-mail-en, 


 az igazgató távolléte esetén gyakorolja az intézmény folyamatos működéséhez 
szükséges igazgatói jogokat, 


 az igazgató kizárólagos jogkörébe utalt feladatokat az igazgató külön engedélyével 
láthatja 
el, kötelezettség-vállalásra az igazgató írásos engedélyével jogosult, engedélyt az 
igazgató  faxon, vagy e-mail-ben is adhat, 


 intézkedéseiről utólagosan köteles az igazgatónak beszámolni. 
Az igazgató helyettesítése alatt a helyettes saját munkaköre ellátása alól nem kap felmentést.  
Az intézmény érdekeinek megfelelően az igazgató utasítása szerint az igazgató helyettesítése 
más dolgozóra is átruházható. 
 
Tájékoztató könyvtáros 
 
Bihari Edit könyvtáros 
 


 Fő feladata a felnőtt részlegben a kölcsönzéshez kapcsolódó egyéni foglalkozás az 
olvasókkal, ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint 
irodalomkutatás igény szerint – a rendelkezésre  álló nyomtatott segédeszközök, 
számítógépes adatbázisok, valamint az interneten elérhető információforrások 
felhasználásával. Szükség esetén megtanítja az olvasót azok használatára. 
Dokumentumok kölcsönzése, visszavétele. 


 Felelős a felnőtt kölcsönözhető helyben használható könyvállomány,  az idegen 
nyelvű könyvek, az európai uniós külön gyűjtemény szoros raktári rendjének 
fenntartásáért. 


 Feladata az európai uniós külön gyűjtemény folyamatos vizsgálata, javaslat tevés  az 
állomány további fejlesztésére. 


 Rendszeresen végzi a könyvtári állomány vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre és 
köttetésre, a javításra szánt könyveken elvégzi a szükséges javításokat. 


 Megállapítja a kölcsönző által megrongált, vagy elveszett dokumentumok kártérítési 
összegét, az összeget bevételezi.  


 Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város középfokú intézményével, az általános iskola 
felső tagozatával Igény esetén csoportos könyvtárlátogatást vezet, könyvtárhasználati 
foglalkozásokat tart. Jó kapcsolatot tart az intézmények nevelőivel. 


 Figyelemmel kíséri a pályázatokat, munkaterületének megfelelően segíti a könyvtár 
pályázatainak elkészítését. 


 Évente legalább két alkalommal felszólító leveleket küld a késedelmes olvasók 
részére. 


 Részt vesz a könyvtár szerzeményezésében, a könyvkereskedői ajánlatokat átnézi, az 
olvasói igények gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a beszerzésre. 


 Részt vesz az egyéb (fénymásolás, szkennelés, fotónyomtatás) szolgáltatások 
elvégzésében,   végzi a szolgáltatás díjainak beszedését. 


 Elvégzi a könyvtárközi kérések teljes feladatkörét, online kérőlapok kitöltését, 
továbbítását , nyilvántartás vezetését,  a dokumentumok visszaküldését. 
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 Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás 
szempontjából, mielőtt az új könyvek közé kihelyezné. 


 Nyilvántartja a hangos könyveket, igény esetén javaslatot tesz azok beszerzésére. 
 Ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan sajtófigyelést végez, fénymásolatokkal, 


lapkivágatokkal bővíti a gyűjteményt. 
 Naponta ellátja a különböző sajtótermékek érkeztetését, hiány esetén reklamációját, és 


a sajtótermékek szemlézését. 
 Részt vesz a könyvtár  rendezvényeinek szervezéseiben, lebonyolításában az azok 


melletti ügyeletben. 
 Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése a 


rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok, (dokumentum keresés, 
kölcsönzés, olvasók beírása) pontos megbízható elvégzése. 


 Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős, beteg vagy mozgásképtelen olvasók igény 
szerinti könyvtári ellátásában, a dokumentumokat lakásukra viszi (mozgókönyvtár). 


 Akadályoztatása esetén, vagy annak megbízásából helyettesíti a könyvtár vezetőjét. 
 Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek ás vagyontárgyainak védelméért 


és biztonságáért. 
 Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel 


készséges, jó munkakapcsolatot tart fenn. 
 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:               10.00-18.00. 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                            9.00-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                    8.00-12.00 
 
 
Gyermekkönyvtáros - olvasószolgálat 
Szabóné Farkas Irma könyvtáros asszisztens 
 
 


 Fő feladata a napi kölcsönzés során a gyermekolvasókkal való egyéni    foglalkozás, 
részükre nyújtott szóbeli tájékoztatás az igény szerinti irodalomkutatás , 
dokumentumok kölcsönzése, visszavétele. 


 Fenntartja a gyermekkönyvtár állományának raktári rendjét, nyitás előtt ellenőrzi a 
szak- és szépirodalmi könyvek szoros raktári rendjét . 


 Folyamatosan gyűjti a selejtezésre, köttetésre, javításra szánt könyveket, az utóbbiak 
esetén elvégzi a javításokat. 


 Felelős az időszaki kiadványok raktári rendjének fenntartásáért, gondoskodik az 
időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről, tékázásáról. 


 Az elhasználódott tartalmilag elavult elvesztett könyveket  selejtezésre átadja  a 
feldolgozó könyvtárosnak. 


 Megállapítja, a kölcsönző által megrongált, vagy elveszett dokumentumok kártérítési 
összegét,  az összeget bevételezi. 
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 Az Új Könyvek állománygyarapítási  (online) kiadvány , könyvkereskedői ajánlatok, 
olvasói igények, gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a 
dokumentumok beszerzésére. 


 Az új könyveket ajánlópolcon helyezi el, és egyéb módon is felhívja rá a 
gyermekolvasók figyelmét. 


 Kezdeményezi és szervezi az óvodás és általános (alsós) iskolás  korosztálynak a 
könyvtárhasználati, tematikus  foglalkozásokat. 


 Szervezi a gyermekkönyvtár rendezvényeit, végzi a közönségszervezés munkáit. 
 Figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat a gyermekrészleg szempontjából. 
 Kapcsolatot tart a megye gyermek  könyvtárosaival. 
 Elkészíti az előző nap kölcsönzési statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba. 
 Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése a 


rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok pontos megbízható elvégzése. 
 Évente legalább két alkalommal felszólító levélben értesíti a késedelmes olvasókat. 
 Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás 


szempontjából. 
 Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, azok melletti 


ügyeletben. 
 Szombati napokon ha ügyeletes, és ha szükséges, a felnőtt könyvtári részben látja el a 


feladatokat. 
 A felnőtt könyvtári részben feladata   legjobb tudása szerint foglalkozni az olvasókkal, 


ebbe beleértve a szóbeli tájékoztatást, irodalomkutatást, interneten való  keresést, a 
térítéses szolgáltatások elvégzése, ezek díjainak beszedése. 


 Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős beteg vagy mozgásképtelen olvasók igény 
szerinti könyvtári ellátásába. A dokumentumokat lakásukra viszi. (mozgókönyvtár 


 Felelős a felnőtt könyvtári állományt, és könyvtári adminisztrációt rendben átadni a 
felnőtt könyvtárosnak. 


 A könyvtár bevételeit a bizonylatok alapján ellenőrzi, összesíti, előkészíti a banki 
feladásra. 


 Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, és vagyontárgyainak védelméért 
és biztonságáért. 


 Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 
megbízásait. 


 Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 
munkakapcsolatot tart fenn. 


 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:               12.00-18.00. 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                           10.30-12.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
 
 
Feldolgozó, helyismereti  gyűjteményt kezelő – olvasószolgálati ügyeletes 
Raggambi Fluck Edit könyvtáros asszisztens 
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 Fő feladata a beérkezett (vásárolt, ajándékba kapott, stb.) könyvtári dokumentumok 


szabvány szerinti feldolgozása, katalóguscédulák elkészítése, katalóguscédulák 
kijelölése. 


 Gondozza a könyvtár teljes állományát tartalmazó raktári katalógust. 
 Részt vesz az állományapasztási munkálatokban. 
 Elkészíti a sajtótermékek éves mutatóit. 
 Új dokumentumok vásárlása esetén a számítógépes adatbázis segítségével 


instrukciókat ad a könyvtár állományában már meglévő dokumentumokról, vagy 
korábbi kiadású példányokról. 


 Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése, a 
TEXTLIB honlapon a változások figyelemmel követése, a könyvtárban a rendszerrel  
kapcsolatos feladatok, és adódó problémák megoldása az informatikus, vagy az 
integrált  könyvtári rendszer munkatársainak segítségével. 


 A megjelenő helyismereti tárgyú könyveket és egyéb dokumentumokat figyelemmel 
kíséri. Beszerzésük után feladata azok  feldolgozása, állományba vétele. 


 A városban illetve a városról megjelenő aprónyomtatványokat, kéziratokat, fotókat, 
stb. a teljesség igényével gyűjti. 


 Gondoskodik a helyismereti katalógus naprakész gondozásáról. 
 A könyvtári információs plakátokat rendszeresen cseréli, a könyvtár zárva tartásáról 


értesíti a lakosságot. 
 Részt vesz a könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos szervező és tájékoztató munkában 


szükség esetén ügyeletet vállal. 
 Szombati ügyeleti napokon olvasószolgálati munkát végez számítógépes 


kölcsönzéssel, és azon kívül minden esetben helyettesíti a gyermek könyvtárost. 
 Az olvasószolgálatban fő feladata a gyermekrészleg olvasói számára a dokumentumok 


kölcsönzése, visszavétele tájékoztatás. 
 Felelős a gyermek könyvtári állományt, és a kölcsönzéssel kapcsolatos 


adminisztrációkat rendben átadni az állandó  gyermek könyvtárosnak. 
 Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 


megbízásait. 
 Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 


munkakapcsolatot tart fenn. 
 Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, vagyontárgyainak védelméért, 


biztonságáért. 
 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:      8.00-12.00. 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:            10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                            8.00-12.00 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:                       10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
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Állománygyarapító – olvasószolgálati ügyeletes 
Faragóné Szívos Edit könyvtáros asszisztens 
 


 Feladata az állományalakítás és gyűjtemény szervezés megvalósítás gyakorlati 
megvalósítása aminek célja az igényeknek megfelelő jól használható gyűjtemény 
kialakítása. 


 A hagyományos címleltárkönyvben és a számítógépes adatbázisban is elvégzi a 
könyvtárba valamennyi beérkezett dokumentum állományba vételét. A raktári 
katalóguslapok alapján végzi az új dokumentumok számítógépes adatbázisba 
(TEXTLIB) való bevitelt. 


 Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése, a 
rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok pontos megbízható elvégzése. 


 Naprakészen vezeti a könyvtár egyedi és csoportos nyilvántartásait. 
 A könyvforgalmazóktól vásárolt dokumentumok számláit külön gyűjti, nyilvántartást 


vezet a pénz felhasználásáról. 
 A könyvforgalmazói beszerzéseket kölcsönző tasakkal, és szakjelzettel látja el. 
 A leltárba vétel előtt a számlák alapján egyeztet, ellenőrzi az új dokumentumokat. 


Amennyiben hiányos vagy téves a szállítmány elvégzi a szükséges intézkedéseket. 
 Részt vesz az állományapasztási munkákban. 
 Új dokumentumok vásárlása esetén a számítógépes adatbázis segítségével 


instrukciókat ad a könyvtár állományában már meglévő dokumentumokról, vagy 
korábbi kiadású példányokról. 


 Elhozza a napilapokat a postáról. 
 Jogosult a könyvtárba érkező küldemények átvételére, a különböző dokumentumok, 


valamint a működéshez szükséges szakmai és ügyviteli nyomtatványok 
megrendelésére. 


 Ellátja az intézmény gazdasági feladatainak adminisztrációját. 
 Részt vesz a könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos szervező és tájékoztató munkában, 


szükség esetén ügyeletet vállal. 
 Szombati ügyeleti napokon olvasószolgálati munkát végez a gyermek könyvtári 


részben, számítógépes kölcsönzéssel. 
 Az olvasószolgálatban fő feladata a gyermekrészleg olvasói számára a dokumentumok 


kölcsönzése, visszavétele, tájékoztatás szükség esetén a felnőtt könyvtáros segítségét 
igénybe véve. 


 Felelős a  gyermek könyvtári állományt, és a kölcsönzéssel kapcsolatos információkat 
rendben átadni a gyermek könyvtárosnak. 


 Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 
megbízásait. 


 Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 
munkakapcsolatot tart fenn. 


 Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, vagyontárgyainak védelméért, 
biztonságáért. 


 
 
Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 


 
      Hétfőtől péntekig:      8.00-12.00. 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:            10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
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      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                            8.00-12.00 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:                       10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
 
 
Múzeumi népművelő  
Kele József muzeológus 
 
1. Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak megfelelő 
megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet készít. 
 
2. A munkatervben nem szereplő szakmai feladatot csak az intézményvezető 
engedélyével végezhet. 
 
3. A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos 
felhasználását anyagi felelősséggel végzi. 
 
4. Tevékenységéről félévente írásban számol be az intézmény vezetőjének. 
 
5. A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 
anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti elvégzéséért 
felelősséggel tartozik. 
 
6. Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), azok 
szervezésében, megvalósításában. 
 
7. Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a 
Kjt. illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 
 
8. Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  
 
9. A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - 
egyéb időszakos feladatot is köteles ellátni. 
 
10. Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 
 
11. Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
 
12. Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
 
13. Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 
rend kialakításáról és fenntartásáról.  
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14. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 
különféle múzeumi programokat. 
 
15. Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 
hasznosítja. 
 
Napi munkaideje április 01-től október 31-ig: 
Hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 8.00-12.00-ig  du: 14.00-18.00-ig 
Szombat: 10.00-12.00-ig  du: 14.00-16.00-ig. 
 
Napi munkaideje november 01-től március 31-ig 
Hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 8.00-12.00-ig  du: 13.00-17.00-ig 
Szombat: 10.00-12.00-ig  du: 14.00-16.00-ig. 
 
 
Néprajzos muzeológus  
Nagy László muzeológus 
 
1. Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak megfelelő 
megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet készít. 
 
2. A munkatervben nem szereplő szakmai feladatot csak az intézményvezető 
engedélyével végezhet. 
 
3. A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos 
felhasználását anyagi felelősséggel végzi. 
 
4. Tevékenységéről félévente írásban számol be az intézmény vezetőjének. 
 
5. A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 
anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti elvégzéséért 
felelősséggel tartozik. 
 
6. Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), azok 
szervezésében, megvalósításában. 
 
7. Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a 
Kjt. illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 
 
8. Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  
 
9. A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - 
egyéb időszakos feladatot is köteles ellátni. 
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10. Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 
 
11. Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
 
12. Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
 
13. Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 
rend kialakításáról és fenntartásáról.  
 
14. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 
különféle múzeumi programokat. 
 
15. Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 
hasznosítja. 
 
Napi munkaideje:  
Minden hét páratlan hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 9.00-17.00-ig   
Minden hét páros szombat:  9.00-13.00-ig 
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Könyvtárhasználati szabályzat 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Könyvtárhasználati Szabályzata 
 
Jelen szabályzatot  Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68 § a) pont 
felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint 
határozza meg: A Nagy Miklós Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, 
gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. 
 
Székhelye. 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
Postacím: 5521 Szeghalom, Pf. 21. 
Telefon: 66/371-953 
Fax: 66/371-953 
A könyvtár internet elérhetősége: www.szeghalomkonyvtar.hu 
Általános email-címe: konyvtar.szeghalom@gmail.com 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 10.00-18.00 óra (április1-től – október 31-ig) 
                      hétfőtől-péntekig:    9.00-17.00 óra (november 1-től – március 31-ig) 
Szombat: 8.00-12.00 óra 
 
I. Általános szabályok 
 


1. a könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében csak megfelelő 
öltözékben és az alapvető higiénés szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan 
hiányos öltözék, piszkos  megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti az 
érintett látogatót a könyvtárból való távozásra 


2. Az olvasói terekben étkezni tilos. 
3. Mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár folyosó részén, a látogatók és 


könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett. 
4. Dohányozni az  intézmény területén belül  tilos, az intézménytől 5 méter távolságban 


lehetséges. 
5. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni. 
6. A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének 


engedélyével függeszthetők ki, vagy helyezhetők el. 
7. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a 


szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók. 
8. A látogatók panaszaikkal, vagy javaslataikkal felkereshetik a felnőtt olvasószolgálati 


munkatársat, vagy a könyvtár vezetőjét. 
 
II. Könyvtárhasználat 
 
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati 
szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. 
A használók lehetnek 


 Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat 
megadják, azokat igazolják. 
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 Könyvtári látogatók: a látogatók csak szolgáltatások adott körének ingyenes, 
igénybevételére jogosultak 


 
 


A könyvtárhasználat feltételei 
 
 
1. könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő 


adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának 
vagy útlevelének  száma (1997. évi CXL. tv. 57. § (1). 


2. A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven 
felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása 
szükséges. A jótálló adatait a jótálló nyilatkozaton fel kell tüntetni. 


3. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének 
bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi 
állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége 
szükséges. 


4. A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás  és a munkahely 
megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét. 


5. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel tartózkodási engedéllyel, 
diákigazolvánnyal kell   igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni 
szükséges. 


6. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak rögzítéséhez és 
annak kezeléséhez.. 


7. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, 
illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja. 


8. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet. 
9. Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár 


felé, adatait töröljük az olvasó nyilvántartásból. 
10. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a 


könyvtár kötelessége. 
 
III. A könyvtár szolgáltatásai 
 
A könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások 


 Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások. 
 A folyóirat olvasóban elhelyezett napi- heti- lapok, folyóiratok olvasása. 
 A könyvtár gyűjtőköréről, és szolgáltatásairól adott információk. 
 Más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól a könyvtári rendszerről és 


együttműködési területekről adott információk. 
 Lakossági szolgáltatások. (másolás, nyomtatás, laminálás, spirálozás, szkennelés, 


faxolás) 
 
 


Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások 
 


 Beiratkozáshoz kötött könyvtári dokumentumok kölcsönzése (könyvek, hangkazetták, 
hanglemezek, CD-k DVD-k). 


 A fent felsorolt dokumentumok helyben használata. 
 Könyvtárközi kölcsönzés. 
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 Internet használata. 
 


 
Beiratkozás 
 


1. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó 
nevére kiállított Olvasójegy igazol. 


2. Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított 365 napra szól, de 
váltható fél évre is. 


3. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható. 
4. A gyermekkönyvtárba csak 18 éven aluli használó iratkozhat be – szülői jótállási 


nyilatkozattal. 
 
Kölcsönzés 
 


1. A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja. 
2. Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre, és 


könyvtárközi kölcsönzésre. A személyes kölcsönzéstől csak kivételesen (pl. betegség 
esetén) tekintünk el. 


3. A beiratkozás és kölcsönzés egy helyen történik. 
4. Kölcsönözni csak a tartozások  rendezése után lehetséges. 
5. Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db. 
6. A dokumentumok kölcsönzési határideje egységesen 21 nap. 
7. Újság, hírlap, folyóirat (legfrissebb szám kivételével) 14 nap. 
8. Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva 


tartási idejére biztosítjuk. 
 
Hosszabbítás 
 


1. Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül egy 
alkalommal személyesen, telefonon, vagy interneten keresztül. 


2. Nem hosszabbítható lejárt határidejű könyv, előjegyzett könyv, újság, hírlap, folyóirat. 
 
Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén 
 


1. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasót a dokumentumok 
vissza hozatalára. 


2. Az elveszett vagy megrongált dokumentumok az azonos kiadású példánnyal kell 
pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni. 


3. A könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem 
azonos a beszerzési árral, annak többszöröse is lehet. 


 
 
Előjegyzés 
 


1. Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kölcsönzött 
dokumentumokra. 


2. Az előjegyzett dokumentumokat 42 napig figyeljük, beérkezésükről értesítést küldünk. 
3. A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, a 7. napot követően a 


kérést érvénytelenítjük. 
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Könyvtárközi kölcsönzés 
 


1. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok – elsősorban szakirodalmi művek – 
olvasói kérésre más könyvtárakból kölcsönözhetők. 


2. A szolgáltatás az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (továbbiakban: ODR) 
tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak – egyetemi könyvtárak, országos 
szakkönyvtárak térítéses: a dokumentum visszaküldésének postaköltsége a 
szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli. 


3. Az ODR körön kívül érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár  a 
használatba adás feltételeit egyéb díjtételekhez is kötheti, mely költség az olvasót 
terheli. 


 
Helyben használat 
 
Az olvasótermek 


1. és a helytörténeti állomány mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben – csak helyben 
használhatók. 


2. A dokumentumokat és /vagy a könyvtári szolgáltatásokat a tájékoztató könyvtárostól 
kell kérni. 


3. Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár 
állományából dokumentum legfeljebb 2 napra történő elvitelére. 


4. A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra vehetők 
igénybe. Kölcsönzésük nem lehetséges. 


 
Számítógép és internet használat 
 
1. A Nagy Miklós Városi Könyvtárban internet használati díj ellenében lehetőség van 


számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra 
fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 
10 percet leszámítva. Az internet szolgáltatást csak a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény regisztrált olvasói vehetik igénybe. Az Internet 
használati szabályzat elfogadása kötelező.  


 
2. A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat 


regisztrációra kerül.  
 
3. A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: 
 
                 -      Számítógép használat  90,- Ft/ 30 perc 
 


- Szövegszerkesztés, táblázatkezelés  
- Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón 
- Elektronikus levelezés 
- Letöltés  
- Nyomtatás  
- Szkennelés (külön kérés alapján) 


      
Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben:   25,-Ft/oldal 
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Színes nyomtatás A/4-es méretben:              200,-Ft/oldal 
Színes nyomtatás fotópapírra:  300,-Ft/oldal 
Szkennelés:            20 Ft /oldal                                           


 
 
4. A használóknak  az erőszakot, közízlés és közszemérmet  sértő Web-oldalak  látogatása 


nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadhatja. 
 
5. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és 


nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 
 
6. Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a 


számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell 
zárni. 


 
7. Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, 


kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 
 
8. A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az 


engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 
 
9. Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra 


kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni! 
 
10. Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet. Az internetezés  könyvtári 


környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet  a környezethez illő  kulturált 
viselkedésre.   


 
11. A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi 


felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem 
indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! 


 
 
 
Egyéb, más az intézmény által végzett szolgáltatás: 
 
1. Másolás:                                                            A/4 (1 oldalas): 25,-Ft A/4 (2 oldalas): 30,-Ft 
                                                                               A/3 (1 oldalas):40,-Ft A/3 (2 oldalas):50,-Ft. 
2. Fekete-fehér nyomtatás:                                    A/4 (1 oldalas):25,-Ft 
3. Színes nyomtatás:                                              A/4 (normál papírra)   200,-Ft. 
                                                                               A/4 (fotó papírra)        300,-Ft. 
4. Laminálás:                                                         A/4 papírra                   100,-Ft. 
5. Spirálozás                                                          alapkellékei (előlap, hátlap, spirál) 
                                                                               összesen: 150,-Ft+5 Ft/oldal 
6. Szkennelés:                                                        20,-Ft/db. 
                                                                                könyv esetén 20,-Ft+5 t,-/oldal 
7. Faxolás:                                                               400,-Ft. kezdő oldal+50,-Ft. további oldal 
 
 
8. Terem bérbeadása 
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Bérleti díj: 4.000,-Ft / óra  
Egész napos terem díj:  10.000,- Ft/óra  
 
 
 





		Iratkezelés és ügyviteli szabályzat

		1.  Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik:

		2.  Az igazgató felelős:

		3.  Az igazgató alapvető feladata:

		4.  Az igazgató helyettesítése






Péter András Gimnrízium és Szigeti Endre Szakképző Iskola


Diák önko rmányzaÍr ryű Iés


Véleményezés


2012. április 18. 10:35


ApáIyaző bemutatkozas utÍnaz osztalyok képviselői kérdéseket tettek fel és elmondták
batározoÍtvéleményÍiket.


Kérdéseikkel a sziímukra fontos iskolai témakat érintették és kaptak táváúaszt.


Véleményezestiket nyílt szav azatban adták le.


A diakképviselők jelen lévő tagiainak sziíma: 42fő.


$zavazatt:42tő.


Eredménye:


A 42 érvényes szwazatbóI 40 fő igennel és 2 fr furtózkadlűtssa] szavazott.


Frn4"r^a 4Uww
Farkas llona


Szeghalom, 2012. április 1 8.








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 
 


A képviselő-testület 2012. május 21.-i ülésére 
 
 
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása:  


 
 


Tisztelt Képviselő - testület! 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: törvény) 38 § (1) bekezdése 
kimondja, hogy az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei 
kormányhivatal. E szabályozás szerint 2012. április 15-től a jegyző szabálysértési 
hatósági jogköre megszűnik. 
Az általános szabálysértési jogkör gyakorlójának változása végett a törvény 254 § (2) 
bekezdése alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§. 
(4) bekezdése 2012.április 15-én lép hatályba. E szabályozás szerint a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokat. 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben 
önkormányzati rendeletben 50.000 forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) 
kiszabását rendelheti el. 
A kirívóan közösségellenes magatartás fogalma még nem tisztázott, ezért ezt a 
rendeletekbe szankcióként beépíteni nem javasolt, viszont a 2012. áprilisi 15-én 
életbe lépő törvényi szabályozás miatt a szabálysértési tényállások hatályon kívül 
helyezése szükséges. 
 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
 


        Macsári József 
          polgármester 
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Rendelet-tervezet: 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012.(V.….) önkormányzati 
rendelete az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 


rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
 
 
1.§  
 
Hatályát veszti:  
 


- A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többször 
módosított 15/1994. (X. 17.) számú rendelet 12. §.  


 
- A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 2/1999. (III. 02.) számú rendelet 8. §. 


 
- A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről szóló többször módosított 5/2001. 
(III. 27.) számú rendelet 4. §.   


 
- A város közterületein elhelyezhető hirdetmények, plakátok rendjéről szóló 
4/1990. (VI. 21.) számú rendelet 7. §.   


 
- Az ebek tartásáról szóló 10/1996. (V. 24.) számú rendelet 13. §.  


 
- Az állattartásról szóló 16/2005. (X. 19.) számú rendelet 15. §.  


 
- A város környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló többször módosított 
8/1991. (VI. 26.) számú rendelet 16. §. 
  
- A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló többször módosított 5/2003. (IV. 01.) számú rendelet 11. §.   


 
- A nagyközség területén lévő köztemetők használatáról és kezeléséről szóló 
többször módosított 1/1972. (III. 23.)  számú rendelet 28. §.  


 
- Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz kezelési szolgáltatás díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 15/2008. (XI.29.) számú rendelet 8.§.     


 
- A városi címer és zászló alkotásának és használatának rendjéről szóló 
12/1991.(VIII. 12.) számú rendelet 8.§. 


 
- A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994.(X. 
17.) sz. rendelet 12.§. 
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2. §. 
 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 
 
 
 
 
Szeghalom, 2012. május 21. 
 
 
 
                    Macsári József                                                                  Dr. Pénzely Erika 
                       polgármester                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 





