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Iktatószám: 


M E G H Í V Ó 
1472-6/2015. 


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


2015. június 2-án (kedden) 16.00 órára 
összehívom. 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)  


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


Napirend: 


2./ Szeghalmi Rendőrkapitányság tájékoztatója 
3./ Tájékoztató a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről 
4./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
5./ Nyári óvodai nyitva tartás engedélyezése 
6./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2015. május 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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Beszámoló 
A Képviselő-testület 2015. május havi ülésére 


 
 


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


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


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


 
 


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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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


 
 
 
Szeghalom, 2015. május 15. 
 
 
 
 







 
 


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


 
A gyermekek iránti állami felelősségvállalás Magyarországon 1991-ben kezdődött, amikor a 
talált és elhagyottnak nyilvánított gyermekekről először hétéves korúkig, majd ugyanebben az 
évben már 15. születésnapjukig tartó gondoskodásról intézkedtek. 1952-től az elhagyott 
gyermekek állami gondozottá váltak, a gondoskodás pedig 18 éves korukig terjedt ki. Az 
1990-es években bekövetkezett gazdasági-társadalmi fordulat a gyámügy és a 
gyermekvédelem egysége és jogi szabályozásának szükségességét vetette fel, beépítve a 
modern európai gyermekvédelem követelményeit is. 
 
A Gyvt. 1997. évi megalkotásával Magyarország megtette a legjelentősebb lépést a 
Gyermekek Jogairól szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában 
megfogalmazottak és az európai jóléti államok által hirdetett elvárások összehangolt 
megvalósítása érdekében. 
 
A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormány rendelet 
határozza meg. 
 
A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, bíróságok, rendőrség, 
ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermek mindenek 
felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen 
szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és elősegítik a 
gyermek családban történő nevelkedését. A gyermekvédelmi rendszer működésében részt 
vesznek egyházi szervezetek és civil szervezetek is. 
 
Elsődleges feladat a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A 
gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
 
Az alapellátás célja:


Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzat által 
ellátandó feladat. 


 a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 
történő nevelését elősegítse. 


 
Szakellátás célja: 


 A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hoz a települési 
önkormányzat jegyzője, illetve gyámhivatal. 


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 jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő köztisztviselő látja el. Végzettségét tekintve, 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.  
 







Tárgyi feltételek:


 


 Az épületek elhelyezkedése, az iroda berendezése megfelel a kultúrált és 
hatékony munkavégzés feltételeinek, valamint a törvényi előírásoknak.  


 
I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok 
 
 


 
A város demográfiai mutatói: 


Szeghalom Város lakosságának száma 2014.12.31. napján: 9264 fő 
Ebből, a kiskorúak száma: 1426 fő. 
 
0 -    6 éves  =        384     fő       190       fiú    194  lány 
7 -   14 éves  =       679     fő       320       fiú    259  lány 
15 - 18  éves  =      265     fő       265       fiú    226  lány 
 
 
 


 
Pénzbeli és természetbeni ellátások 


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


 
A települési önkormányzat jegyzője: 


 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, 
 - Önkormányzati segélyt nyújt (települési támogatást) 
 - Óvodáztatási támogatás, 
 - Rendőrség, bíróság, ügyészség, egyéb társhatóság megkeresésére   
              környezettanulmányt készít, 


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


  
 
1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
 


Év Család Gyermek (fiatalfelnőtt) 
2014. augusztus 327 529 fő  ( 486 kk.+ 43  nk.) 
2014. november 301 503 fő  ( 467 kk. + 36 nk.) 


 
Év Forint 


2014. augusztus 3.068.200.-Ft 
2014. november 2.917.400.-Ft 


 
A városban élő családok életszínvonalának romlására lehet következtetni, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők arányának növekedéséből.  
(Jogosultsági feltétel:  
- családban élők esetében a jövedelem a nyugdíj minimum 130%-a = 37.050,-Ft/fő 
- gyermekét egyedül nevelő, tartós beteg, nagykorú esetén 140%-a = 39.900,-Ft/fő 
  és vagyonnal nem rendelkezhet.) 
 







Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évente két alkalommal 
(augusztus és november hónapban) gyermekenként 5.800,-Ft értékű természetbeni támogatást 
nyújt fogyasztásra készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalványt formájában, valamint tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra jogosultak.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg és az 
ügyfél újabb kérelme szükséges az ismételt megállapításhoz. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §. –a pénzbeli ellátásról (korábbi években kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás) is rendelkezik, de a településünkön eddig nem volt olyan 
kérelmező, aki erre jogosult lett volna. 
Feltétele: bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, ha az egyéb 
feltételeknek is megfelel. 
2014-ben elutasítás nem történt. 
 
2.) Önkormányzati segély 
 


Év Család Összeg (Ft) 
2014. évben             408 2.924.838,-Ft 


 
 
Elutasítás nem történt, minden kérelem teljesítve lett.  
Önkormányzati segély főként a hirtelen, krízis helyzetbe került, létfenntartási gondokkal 
küzdő, létfenntartását veszélyeztető családok, illetve gyermekei segíthetők.  
Elsősorban azokat a gyermeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 
részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként 
jelentkező többletkiadások  - különösen a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére, 
betegség vagy iskoláztatás  - miatt szorulnak anyagi segítségre. 
Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a 
védelembe vett gyermekek számára. 
Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és 
tanszerellátásának támogatására, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 
illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 
Nyújtható továbbá, étkeztetés biztosítására, táborozás költségeire, szakkörön való részvételre, 
szemüveg kiváltásához, gyógyszerköltségre, tápszerre, stb… 
2013. évi LXXV. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt. Ennek értelmében 2014. január 01. napjától a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, az átmeneti segélyt, valamint a temetési segélyt megszüntette, és 
létrehozta az önkormányzati segélyt. 
 
 
3.) Óvodáztatási támogatásban részesültek 
 


Év Család Gyermek  Összeg (Ft) 
2014. június 23 29 320.000-Ft 


2014. december 22 17 170.000,-Ft 
 
Óvodai támogatásra való jogosultságot állapít meg a települési önkormányzat jegyzője, azon 
szülők részére, akiknek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül és 
halmozottan hátrányos helyzetűek. Kitétel az is, hogy gyermeke legkésőbb annak az óvodai 
nevelési évnek a kezdetéig, amelyben betölti a gyermek az ötödik életévét, megkezdi az 
óvodai nevelésben való tényleges részvételét és rendszeresen jár óvodába. 







Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek naponta legalább hat órát az óvodába 
tartózkodik és az igazolt és igazolatlan mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a 
munkanapokra  eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát azzal, hogy a mulasztásból tíz 
napot július – augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül 
kell hagyni. 
Első alkalommal, ha a gyermek beíratása az év első felében történt meg és rendszeres 
óvodába járása óta eltelt legalább két hónap, akkor a beíratás évének június hónapjában ha, a 
naptári év első felében történik a beíratás, de júniusig nem telt el 2 hónap, akkor december 
hónapban jogosult a támogatásra. 
Ha a naptári év második felében történik a beíratás és az óvodába járás óta legalább két hónap 
eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha decemberig nem telt el a két hónap 
rendszeres óvodába járás, akkor a következő év júniusában jogosult a gyermek az 
óvodáztatási támogatásra.  
A támogatás összege gyermekenként első alaklommal húszezer forint, ezt követően 
gyermekenként tízezer forint.  
2014. évben elutasítás nem történt. 
  
 
4.) Szabálysértési ügyek 
 


 
2010. évben: 


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


 
2011. évben: 


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


 
2012. évben: 


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


 
2013. évben: 


- 7 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni. Mindegyik tárgyalás nélkül 
zajlott, figyelmeztetésben részesültek az elkövetők. 
 


- 4 fő tulajdon elleni szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni. Három 
esetben a bíróság tárgyaláson kívül hozta meg a döntését, melynek során az elkövetőket 
figyelmeztetésben részesítette. Egy esetben nyilvánosan megtartott tárgyaláson a fiatalkorú 
eljárás alá vont személy 10.000.-Ft pénzbírságot kapott. 


2014. évben: 


 
 
5.) Környezettanulmány készítés 
  
- 18 esetben a bíróság, ügyészség, büntetés végrehajtási intézet, egyéb társhatóság részére 
környezettanulmány készült.  
       
6.) Nyári étkeztetés 
 
Hasonlóan az elmúlt évhez, az önkormányzat ismét felvállalta a szociálisan rászoruló 
gyermekek nyári ingyenes étkeztetését.  







Ennek a támogatásnak a célja az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek részére, a keret erejéig, ingyenes nyári étkeztetés biztosított legyen.
  
2014 évben a települések a hátrányos, halmozottan hátrányos és egyéb kategóriákban voltak 
sorolva. Szeghalom az egyéb települések kategóriájába tartozik, így városunk az alábbiak 
szerint igényelhetett támogatást: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek 25 %-a után. 
2014. június 16 - 2014 augusztus 29-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 
munkanapra lehetett pályázni, napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítottak. Az ételt a 
támogatás legalább harminc százalékának megfelelő mértékben a kistermelői élelmiszer-
termelés, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy élőállított alapanyagokból 
biztosította. 
A támogatás összegének legalább 30%-át kistermelői alapanyagra kell fordítani, továbbá az 
igényelhető támogatás gyermekekre jutó napi összege 440.-Ft volt. 
2014-as évben 127 gyermek részére igényeltünk nyár gyermekétkeztetést, melyből 127 
gyermek részesült ezen támogatásban. 
 


Év Nyári 
gyermekétkezetés 


tervezett szám 


Nyári 
gyermekétkeztetésben 


ténylegesen 
részesültek száma 


Nap 


2013. évben              136             65 54 
 


Év Nyári 
gyermekétkezetés 


tervezett szám 


Nyári 
gyermekétkeztetésben 


ténylegesen 
részesültek száma 


Nap 


2014. évben              127                127 54 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata megnyerte a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 pályázatát, 
mely a Raiffeisen Bank Zrt és a Gyermekétkeztetési Alapítvány közös pályázata. 
A pályázat 30 rászorult gyermek étkeztetését segítette, 2013. december 20-tól – 2014. június 
20-ig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a nyári szünetekre naponta 1-1 adag ennivalót 
biztosított. 
 
 
7.) Hátrányos helyzetű gyermek: 
 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal 
felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás 
körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak 
kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb 
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 


2013. szeptemberétől hátrányos helyzetű gyermeknek számít az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 
közül egy fennáll: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám 
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a 
kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 







- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a 
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek 
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 
szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). 
 
 
 
8.) Halmozottan hátrányos helyzetűek 
 
A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számáról iskolai és óvodai bontásban  -szülői nyilatkozat 
alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 
hónapban. 
2013. szeptemberétől halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a három körülmény közül 
legalább kettő fennáll: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám 
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a 
kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik), 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a 
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek 
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi), 
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 
szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény). 
 
A kérelemnek helyt adva a gyámhatóság határozattal dönt. 
 
 


 
Év 


Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 


2012. évben 170 
2013. évben 118 
2014. évben 88 


 
A gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításával a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 
jelentősen csökkent. 
 
 
 







 
 
 
9.) HPV elleni védőoltás 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete helyi rendeletében szabályozottak szerint valamennyi 
egészségügyi szempontból veszélyeztetett korú 14-15-ik életévüket betöltött leány korcsoport 
tagjainak ingyenesen, vagy 50%-os mértékben biztosította a védőoltást. 
 


Év Ingyenes 50%-os támogatás Összeg 
2014. évben 5 38         1.144.800.-Ft 


 
 
9.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj. 


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 
felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási 
intézmények folyósítanak. 


Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 


 hátrányos szociális helyzet 
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett 


feltételeknek megfelelően) 


Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható): 


 hátrányos szociális helyzet 
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 


A Képviselő-testület az ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 127/2012. (X.12.) 
önkormányzati határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójához. Feltételek az egy főre jutó nettó jövedelmet 29.000,-Ft-ban határozta meg a 
testület, és a család vagyonnal nem rendelkezhet. 
 


Év A típusú 
pályázat 


B típusú 
pályázat 


Nem 
támogatott  


Összeg 


2014. évben 2 db - - 100.000.-Ft 
 
 
 
10.) Felsőoktatási intézmény tanulóinak egyszeri támogatása 
 
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanuló tanulók részére beiskolázás címen 
naptári évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri támogatás nyújt az Önkormányzat.  







A támogatás a jövedelmi viszonyoktól függetlenül adhatók.  
Kérelemhez csatolni kell a tanintézet igazolását arról, hogy a hallgató a következő félévre 
beiratkozott.  
A segély kifizetése készpénzben történik, melyre szeptember és október hónapokban kerül 
sor. A kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 31-ig kell benyújtani.  
A támogatás legfeljebb 6 alkalommal adható, függetlenül a tanulmányi idő tartamától.  
 


Év Fő Ft 
2014. évben 91 910.000.-Ft 


 
 
 
 
11.) Bűnmegelőzés 
 


A bűnmegelőzés olyan intézkedések sorozata, amelyek a bűnözés különböző szintjein 
lévő okokat megszüntetik, vagy érvényesülésüket korlátozzák. 
A Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársai a 2013/2014-es tanév végén kiemelten a nyári 
szünidő előtt, felhívták a figyelmet a gyalogos-, kerékpáros- és segédmotoros kerékpáros 
közlekedésre, a fürdőzés szabályaira, a szabad vizek használatára, a vízi közlekedés 
szabályaira, valamint a korosztályt érintő áldozattá válás (zseblopás, telefonlopás, táskából 
lopás, járműlopás) lehetőségeire és ezek kiküszöbölhetőségeire. Szeghalmon rendőroktatók 
tartanak előadásokat, rendkívüli osztályfőnöki órák keretein belül. 
Azokban az intézményekben, osztályokban, akinknél a D.A.D.A. program nem került 
bevezetésre, rendkívüli osztályfőnöki órákon tájékoztatták a diákokat az őket érdeklő-, érintő 
témákban. 
Az előadások célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg 
tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, 
cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól 
érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból 
kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. Az előadások fő mondanivalója: tanuld meg a 
veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, 
ha kell elutasítani, a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha 
lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. 
  Az általános és középiskolában, foglalkozások alakalmával ismertetik meg a 
tanulókkal azokat a módszereket, aminek segítségével elkerülhető az áldozattá válásuk. 
Különböző teszteket és kérdőíveket töltenek ki, illetve az általuk kiválasztott témában 
előadást szerveznek.  
A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő nagyobb bevásárlóközpontokban, üzletekben 
és az állampolgárok által nagyobb számban látogatott középületekben és egyén nyilvános 
helyeken rendszeresen figyelem felhívó anyagok, plakátok kerültek eljuttatásra a zseblopások, 
bolti lopások és gépkocsi feltörések megelőzése érdekében. 
Az értékelt időszakban a Szeghalmi Rendőrkapitányság képviselője minden esetben részt vett 
a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon, ahol a résztvevők kölcsönösen tájékoztatták 
egymást a területükön tapasztalt jelenségekről és eseményekről, valamint konzultáción 
megvitatták az aktuális kérdéseket, problémákat.  
A bűn- és baleset-megelőzés fontosságára több alkalommal - az iskolában és egyéb 
intézményeken kívül is - felhívták a lakosság figyelmét.  
A Hatósági Iroda dolgozói már több éve a Békés Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályával kapcsolatban áll, rendszeresen információkat, 
hírleveleket kapunk, melyeket tartalmától függően juttatunk el a fiatalokhoz. 
A rendőrség megelőzési és felderítői tevékenysége során – kiskorúak által, vagy sérelmükre 
elkövetett cselekmények során – minden esetben, írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot 







a további intézkedések megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a 
gyámhatóságot értesíti. 
 
Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil szervezetek aktív 
közreműködésére számíthatunk: 


1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány, 
2. A Holnap Iskolájáért Alapítvány 
3. Gyermekétkeztetési Alapítvány, - adomány, 
4. Vöröskereszt – adomány, 
5. Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány 
6. Gyermekek Jövőjéért Alapítvány  
7. Szeghalmi Mentőalapítvány 
8. Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 


A szervezet célja: A társadalmi szolidaritás erősítése, az állampolgárok közösségi 
kezdeményező- és cselekvő képességének fejlesztése, az egészséges és aktív életre 
nevelés. Fiatalok önszerveződésének erősítése, társadalmi szerepvállalásuk 
erősödésének elősegítése. Helyi önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi 
tételeinek javítása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és 
társadalmi integrációjának elősegítése, ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók 
szervezése. Egészségügyi felvilágosítás, egészséges életmódra nevelés. Közösségi 
találkozók, kulturális estek szervezése. A szabadidőhasznos eltöltését segítő 
programok szervezése, mások által kínált programok közvetítése. Oktatás, 
tanfolyamok és tréningek lebonyolítása. Turisztika, kirándulás, természetvédelemre 
nevelés, sportrendezvények.  
 


9. Sensi Kyokushin Karatem Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület, 
Az egyesület célja, elsősorban a fiatalok figyelmének felkeltése, a szabadidő hasznos, 
tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés. 


 
 
 


12.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi 
törvény előírásainak alapján 
 
 
Pályázatok figyelése, hogy az egyre nehezebben élő családok gyermekeinek a nyári 
felügyeletére, étkeztetésére, táboroztatására anyagi alapot találjunk. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok felvilágosítására, egészségnevelésre, 
bűnmegelőzésre.  
A fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkezik az önpusztító magatartás. Ide sorolható az 
általánosan elterjedt dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszer és kábítószer használat. A 
szülők sok esetben nem ellenőrzik, hogy gyermekeik hol és milyen módon töltik el a 
szabadidejüket.  
Az ifjúság és a szülők számára - külső szakemberek bevonásával - tájékoztató, felvilágosító 
előadások szervezése segítséget adna a családi, lakókörnyezeti életvitel változásban. A 
szülőkben is erősíteni kellene gyermeknevelési képességeket, hiszen nagyon sok az iskolából 
hiányzó gyermek. A lelki, magatartási problémával küzdő gyermekek és szüleik részére 
pszichológus szakember bevonását kell javasolni, mostantól már erre is van lehetőség. 
Nagyon fontos a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek összefogása, rugalmas és 
gyors jelzőrendszer működése. 
A fiatalok civil szervezetének megerősödése és összefogása is elősegítené a szabadidő 
kulturált, hasznos eltöltését. A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, az egészséges 
életmód, sportolási lehetőségek biztosítása elősegítené a gyermekek egészséges fejlődését.  







A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekek esetében nagy 
jelentősége van a korai fejlesztések mihamarabbi megkezdésének, melynek első színtere a 
bölcsőde. 
 
Szeghalom, 2015. május 15. 
 
       Macsári József 
         polgármester 
 
 
 
 
Beszámolót készítette: Lakatos Marianna 
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Feladatellátásról 


A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. 


Feladatunk: 


-  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, krízishelyzetbe kerülő egyének, családok számára; 


- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek 


veszélyeztetésének prevenciója, a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének 


segítése, a családba történő visszahelyezés segítése. 


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


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


gondozásban lévők részére. 


További alapszolgáltatás a gyermeket átmeneti gondozása, melyet a kistérség területén 


Füzesgyarmat városban működő helyettes szülői hálózat útján biztosított. 


 


Jogszabályi háttér 


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 a gyermekjóléti szolgáltatást a személyes gondoskodás keretében nyújtott 


szociális alapellátási formák körébe sorolja. 


Az országos érvényű szabályok mellett a helyi önkormányzat által alkotott rendelet, valamint 


a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása által hozott határozatok szerint végezzük a 


feladatainkat. 


 


Szakmai környezet 


A működéshez szükséges hatályos alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredeti 


példányban a telephelyen másolati példányban állnak rendelkezésre. 


A feladatellátás során szükségletekre irányuló, rugalmasan alkalmazkodó segítő kapcsolat 


biztosítására törekszünk, fontosnak tartjuk a prevenciót biztosító programokat, közösségi 


szerveződéseket. 
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Az esetkezelések kapcsán kiemelkedő szerep jut az egyén és a környezet komplex 


vizsgálatának, ezzel is elősegítve a probléma megoldás hatékonyságát. 


 
Működés személyi és szakmai adottságai: 


A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a 


munkatársak végzettségüket tekintve nem teljes mértékben felelnek meg a képesítési 


feltételeknek. 


Végzettségüket tekintve: 


 Munkakör Előírt dolgozó 
létszám 


Betöltött 
álláshely 


Iskolai végzettség 


1 Vezető 
családgondozó 


0,25 fő 0,25 szociálpedagógus (Bucsa) 


2 Családgondozó 1,9 fő 
1 fő 8 órában 
1 fő 7 órában 


1 Óvoda pedagógus 
szociális szakigazgatás 
szervező (felmentett a végzettség 
megszerzése alól 5 évre) 


3 Családgondozó 1 Szociálpoltikus 
4 GYEJÓ 


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


1 Szociálpedagógus 


5 GYEJÓ 
családgondozó 


1 Szociálpedagógus 


6 Telephely 
koordinátor 


1 fő 1 fő Okleveles egészségügyi 
szociális munkás 


7 Pszichológus 1 fő Havi 11 
órában 


pszichológus 


Az 1/ 2000 (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. 


 
A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei: 


A működést biztosító tárgyi feltételek rendelkezésre állnak Az intézmény épülete a 


szolgáltatásnak megfelelően kialakított. 


 


A családsegítő szolgálat működéséről 
 
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. 
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A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást; 


- Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá  


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 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. 


Kötelezett kliensek köre a rendszeres szociális segélyben részesülők, akiknek 2014-ben is 


együtt kellett működniük Szolgálatunkkal, segélyük folyósításának feltételeként. Az 


együttműködés célja – az eset függvényében – a munkaerőpiaci reintegráció, vagy más 


ellátáshoz való hozzásegítés. Többségüket egészségkárosodásuk, mentális állapotuk 


akadályozza az elhelyezkedésben.  


A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 


működik. Jelzőrendszer tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak a családgondozókkal.  


 


2014. április 01-én képzés indult intézményünkben a leghátrányosabb helyzetű csoportok 


életviteli kompetenciájának fejlesztését célzó TÁMOP 5.3.10-12/1 kiemelt projekt keretében. 


21 fő tanult háztartástant, 4 hónapon keresztül, mely során havi megélhetési támogatásban 


részesültek. A program alapvető célja volt, hogy a részvevők hozzájussanak a munkaerő-piaci 


re-integrációjukhoz leginkább szükséges megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és 


támogatáshoz, és ezek realizálásában együttműködők és motiváltak legyenek, továbbá 


képessé váljanak szociális helyzetük megoldására. A programba hátrányos helyzetű, inaktív 


emberek kapcsolódtak be, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. 


 


Szolgálatunk folyamatosan – 2014-ben is – várja a lakosság ruha, illetve egyéb adományokat, 


amit rászoruló családok részére osztunk szét. Fontosnak tartjuk nehéz anyagi körülmények 


között élők megsegítését, hiszen igen magas azon családok száma, akik nem rendelkeznek 


munkából származó jövedelemmel, ellátásuk sajnos napi megélhetésüket is nehezen fedezi. 
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Mindezek mellett az adományosztás családgondozók munkáját is elősegíti, hiszen az 


elvárásokon és szabályokon túl a segítő szándék is még inkább kifejeződik. 


 


Adatok a családsegítő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 


Az igénybevevők száma 2013-ban és 2014-ben (halmozott) 


 2013 2014 
Új kliens 357 423 


Régi kliens 643 910 
 


Éves forgalom alakulása 


2013 1000 


2014 1333 


 
2013. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodással): 


 


nem 
életkor 


6 
évesnél 
fiatalabb 


7-13 
éves 


14-17 
éves 


18-34 
éves 


35-49 
éves 


50-61 
éves 


62 éves 
és 


idősebb összesen 
férfi 0 0 0 2 6 25 0 33 
nő 0 0 0 4 11 13 0 28 


összesen 0 0 0 6 17 38 0 61 
 


2014. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodással): 
 


nem 
életkor 


6 
évesnél 
fiatalabb 


7-13 
éves 


14-17 
éves 


18-34 
éves 


35-49 
éves 


50-61 
éves 


62 éves 
és 


idősebb összesen 
férfi 0 0 0 5 4 26 3 38 
nő 0 0 0 2 7 13 7 29 


összesen 0 0 0 7 11 39 10 67 
 


2014. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodás nélkül): 
 


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 2 3 1 33 37 42 30 148 
nő 3 3 4 84 111 49 47 301 


összesen 5 6 5 117 148 91 77 449 
 


Megállapodással rendelkező kliensek megoszlása gazdasági aktivitás szerint: 
 


Gazdasági aktivitás 2013 2014 
aktív kereső 0 13 
álláskereső 61 48 


   
inaktív 0 5 
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A szolgáltatást igénybevevők hozott problémák típusai és száma: 
 


Hozott problémák típusainak megnevezése Esetek 
száma 
2013 


Esetek 
száma 
2014 


Életviteli 207 63 
Családi- kapcsolati  30 74 
Lelki-mentális 37 109 
Anyagi eredetű 223 120 
Foglalkoztatással kapcsolatos 80 236 
Egészségkárosodás következménye 37 65 
Ügyintézéshez segítségkérés 89 318 
Információkérés 22 163 
Gyermeknevelési 0 17 
Családon belüli bántalmazás 2 4 
Összesen 727 1 169 


A szolgáltatást igénybevevők száma növekedést mutat. Tapasztalataink szerint a lakosság 


elfogadja, és szívesen igényli az intézmény által nyújtott komplex gondozási 


munkafolyamatokat. Ez számunkra megnyugtató és igyekszünk minél magasabb szintű 


szakmai segítséget nyújtani a hozzánk bizalommal fordulók számára. 


 


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


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


családban történő nevelésének elősegítését: 


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


valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben, 


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 


figyelemmel kísérése, 


- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési 


önkormányzatnál, 


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 


- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük 


összehangolása, 


ebből nyugdíjas  4 
eltartott 0 1 


ebből gyermek  0 
Összesen 61 67 
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- felkérésre környezettanulmány készítése, 


- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 


- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 


- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 


rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 


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


gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, 


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


hatósági beavatkozás kezdeményezése, 


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


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


helyre vagy annak megváltoztatására, 


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


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család 


gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 


közötti kapcsolat helyreállításához, 


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


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek 


családjában történő visszailleszkedéshez. 


 
Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 


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


szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása, 


- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása, 


- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájárulás 


megszervezése, 


- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése, 


- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 


- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása, 


- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi faladatainak 


ellátásában. 
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A Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan, a gyermekekket ellátó, egészségügyi és nevelési-


oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési szolgáltatási és gondozási feladatot 


végez. A jelzés minden esetben írásban történik. 


 


A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. éves forgalma: 2006, ez 2013-as évben: 


1470 volt.  


 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2013 és 2014 évben: 


Megnevezés 
 
 


Szakmai  
Tevékenységek 
száma  
(halmozott) 2013 


Ellátott  
Gyermekek  
Száma  
2013 


Szakmai  
Tevékenységek 
száma  
(halmozott) 
2014 


Ellátott  
Gyermekek  
Száma  
 
2014 


Információnyújtás:  637 341 809 388 
Segítő beszélgetés:  57 38 41 54 
Tanácsadás: 71 52 77 58 
Hivatalos ügyekben való 
közreműködés:  


163 51 119 64 


Családlátogatás: 700 103 951 137 
Közvetítés más szolgáltatásba:  168 39 233 49 
Első védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel:  


11 14 24 24 


Felülvizsgálati tárgyaláson 
való részvétel  
 (átmeneti és tartós nevelésbe 
vétel, védelembe vétel) 


7 
 


10 


7 
 


19 


67 88 


Elhelyezési tárgyaláson, 
értekezleten részvétel: 


3 6 23 29 


Pszichológiai tanácsadás:  14 5 62 16 
Konfliktuskezelés:  29 13 43 14 
Szakmaközi megbeszélés:  6 - 6 - 
Esetkonferencia:  37 52 33 59 
Adományozás: 79 115 125 180 
Összesen:  1992 855 2613 1160 


 
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 tartunk a Gyámhivatallal, Gyámhatósággal, a jelzőrendszer minden 


tagjával, hiszen a kölcsönös jelzés - egyeztetés nélkülözhetetlen az alapellátás munkájában.  
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 


kiegészítése a 2009. évi LXXII. törvénymódosítás, kimondja, hogy a 2 évnél tovább elhúzódó 


védelembe vételnél a védelembe vétel anyagát továbbítani kell a Gyámhivatalnak, a gondozás 


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


kiemeléséről amennyiben szükségét látja. 


Szolgálatunk színvonalas munkáját pszichológus segíti. Hetente 8 órában vehető igénybe ez a 


szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik. 


 


Szolgálatunknál a legfőbb problémák a következők voltak típus szerint: 
 
sors
zám 


Megnevezés Kezelt 
problémák 
száma 2013 


Kezelt 
problémák 
száma 2014 


1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 78 65 
2. Gyermeknevelési 80 140 
3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 10 15 
4. Magatartászavar, teljesítményzavar 86 94 
5. Családi konfliktus (szülők egymás közt, szülő- 


gyermek közt) 
62 68 


6. Szülők vagy a család életvitele 28 11 
7. Szülői elhanyagolás 5 10 
8. Családon belüli bántalmazás (fizikai szexuális, 


lelki) 
5 8 


9. Fogyatékosság, retardáció -  
10. Szenvedélybetegség 3 3 
11. Összesen: 357 414 


 


Gyermekjóléti alapellátás célja a családi rendszerben bekövetkezett krízisből való kijutás 


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


a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása miatt védelembe vételre kerül sor.  


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


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


 
A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége: 
 


Év Átmeneti  
nevelt 


Alapellátásban 
történő gond 


Védelembe 
vétel 


Utógondozás Összesen: 


2013 19 67 15 2 103 
2014 32 71 34  137 
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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 a megfelelő intézkedést megtenni, a családokat 


lakásukon felkeresni, a rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönösn 


tájékoztatásról gondoskodni. 
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  2013  2014 


A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2013 és 2014 évben:  


Egészségügyi szolgáltatótól:                       2   16 


Közoktatási intézménytől:                    63   62 


Rendőrségtől:                                 14   23 


Pártfogó felügyelettől:                                 9   13 


Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:                                 9               12 


Összesen:                                                                                       97  126  jelzés 


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


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


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


szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. / lakhatás biztonságos 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 2013és 2014 adat 


Megnevezés Bántalmazott  
gyermek 


 2013 


Elhanyagolt  
gyermek 


2013 


Bántalmazott  
gyermek 


2014 


Elhanyagolt  
gyermek 


2014 


 


Családon belül  Fizikai: 2  
lelki.:    3 


Fizikai: 1 
lelki:   12 


Fizikai: 9 
lelki:     -    


Fizikai: - 
lelki:    


 


Családon kívül  Fizikai: - - Fizikai: 3  -  
A két év összehasonlításából kiderül, hogy a családon belül fizikailag bántalmazott 


gyermekek száma nőtt.  


A családon belül lelkileg bántalmazott gyermekek száma az előző évhez képest emelkedést 


mutat.  


2014-ben a Kormányhivatal közreadott egy módszertani útmutatót, mely iránymutatást adott a 


családon belüli bántalmazás felismeréséhez, valamint az észlelés utáni teendőket foglalta 


össze. A téma fontossága miatt az iránymutatást ismertetnünk kellett a jelzőrendszeri 


tagokkal, melyre 2014.09.17-én és 2014.09.23-án szakmaközi megbeszélés keretein belül 


került sor. 
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Szolgálatunknak havi rendszerességgel jelentési kötelezettsége van a Kormányhivatal felé a 


családon belüli bántalmazásokról, melynek eleget teszünk. 


 


 
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: 2013-ban 103 fő ebből fiú 51 fő 


              lány 52 fő 


2014.-ben 137 gyermek: ebből 67 lány, és 70 fiú.  


Családok száma, melyekben az igénybe vevő gyermekeke élnek:  2013-ben 74 család 


2014. évben: 89 család 


 
A Gyermekjóléti Szolgálat, gondozási tevékenysége: 


 
Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/: 


Gondozás megnevezése Gondozott családjaik száma 


  2013 2014 2013 2014  
Alapellátásban történő gondozás 67 71 50 50  
Védelembe vétel alatti gondozás 15 34 12 24  
Átmeneti nevelésben lévő 19 32 10  15  
Tartós nevelésben lévők   -    
Utógondozott 2    2   
Összesen 103 137 74  89  
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ÉV Magatartászavar,  
teljesítmény zavar 


Szülői  
elhanyagolás 


Szenvedély 
betegség 


2013 86 5 3 
2014 94 10 3 


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


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


szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével. 


 


A 2013. és 2014.  évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek 
gondozása: 


Megnevezés  Nem volt  
gondozás


ban  
 


2013 


Nem volt  
gondozás


ban 
 


2014 


Alapellátásb
an  


gondoztuk 
 


2013 


Alapellátás
ban  


gondoztuk 
 


2014 


Védelembe 
vétel  


keretében 
gondoztuk 


2013 


Védelembe 
vétel  


keretében 
gondoztuk 


2014 
Szabálysértés 
 elkövetésekor 


- 9 1 6 - - 


Bűncselekmény  
elkövetésekor 


- 2 5 - 5 6 


Összesen: - 11 6 6 5 6 
 
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.).  







14 
 


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


5.) 2007.-től indult a Rendőrséggel közösen részt venni hétvégi szórakozóhelyeken való 


ellenőrzésben, kiszűrni a kiskorúakat és a nem megfelelő magatartású fiatalokat. 


(italfogyasztás). 


6.) Szülői illetve lakossági jelzésre az iskolabusz járaton történt nem megfelelő viselkedés 


miatt Polgárőrség bevonásával a felügyeletet biztosítani.   


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


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


nagymértékben hozzájárul szakmai ismereteink naprakészségének, a jó gyakorlatot és ötletek 


kibontakoztatásához. Az eddig szolgáltatásaink, színesebbé tétele érdekében több szervezett 


programot, csoportfoglalkozást kínálunk a hozzánk fordulóknak és munkánkat az igényekhez 


az elvárásokhoz rugalmasan alakítjuk, a klienseink elégedettségét növeljük. 


 


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. 


 
Szeghalom, 2015. május. 11 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉSEKHEZ 
A Képviselő-testület 2015. június 02-ei soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
Semmelweis és Fáy u. járdáinak felújítására. 
 
 
Az 1.b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati célra 1.000,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 
(Szeghalom esetében) 85 %, a saját erő minimális mértéke pedig 15%, maximálisan 
igényelhető támogatás összege: 15 millió Ft. 
 
A tervezett felújítás a Fáy utca (Dózsa u.-Tildy u. összekötő járda) és Semmelweis utcai 
járdák felújítását tartalmazza, térkő burkolatos járdaépítéssel. A programmal folytatni 
kívánjuk a városközpontban az egységes térköves járdák kialakítását. 
 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  11.994.896Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:  10.195.661 (85%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:     1.799.235 Ft (15%) 
 
 
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2015.06.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 
Semmelweis és Fáy u. járdáinak felújítására. 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  11.994.896Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:  10.195.661 (85%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:     1.799.235 Ft (15%) 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2015 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt a 2015. évi költségvetés 1. sz. melléklet a 1/2015. (II.24) önk. 
rendelethez 47. sor „Felhalmozási céltartalék” (a 10. sz. melléklet a 1/2015. (II.24) önk. 
rendelethez 29. sora „Helyi Önkormányzat céltartalék”) terhére biztosítja. 
 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.09. 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2015.06.01. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2015. május 19-én (kedden) 16.00 órai 
 


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


 
Az ülés helye:


 


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


 


1./ A 2015. június 2-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


Napirend: 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2015. május 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      








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 2015. június 2-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 138/2014. (IX. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy egy darab új 
MTZ traktort a Polgármesteri Hivatal megvásárolja az Önkormányzat részére. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 169/2014. (XI. 24.) sz. határozatával elfogadta a Művelődési, Sport- 
és Szabadidő Központ intézményegységének a Városi Sporttelep és Sportcsarnok használata 
rendjét 2014/2015-ös szezonra/tanévre. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 


A Képviselő- testület a 13/2015. (III. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szeghalom 
város Önkormányzata részére a gázellátás biztosítására a közbeszerzési eljárást elindítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
A Képviselő- testület a 18/2015. (III. 30.) sz. határozatával elfogadta, a Művelődési, Sport-és 
Szabadidő Központ Továbbképzési tervét. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
A Képviselő- testület a 19/2015. (III. 30.) sz. határozatával elfogadta a Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 


A Képviselő- testület az 26/2015. (III. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy engedélyezi a 
Petőfi úti Óvoda zárva tartását a tavaszi szünet alatt. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
 
Szeghalom, 2015. május 13. 
 
Tisztelettel: Macsári József 


   polgármester 







 








Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
 
H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. 
Tel: 06/66 371-211  Fax:  06/66 371-962    e-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu 
 


Szám: 35470/592-15/2015.ált. 
 
 
 


 
 
 


TESTÜLETI BESZÁMOLÓ 
 


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  
2014-ben végzett munkájáról 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


Előterjesztő: 
 


Túri János tű. őrgy.  
 tűzoltóparancsnok 
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I. Bevezetés 
 
2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság 
állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait.  


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 42000 
fő lakosa és több mint 1100 km2


 


-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi település 
Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területünkön a Komádi Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, Újiráz, 
Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik. 
Működési területünkön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft. 
Körösladányi Gyárában. 


Település Működési 
terület Műveleti körzet 


Népesség 


(fő) 


Terület 


(km2) 


Csökmő Szeghalmi HTP  1835 68,97 


Darvas Szeghalmi HTP  554 42,31 


Dévaványa Szeghalmi HTP  7622 216,55 


Füzesgyarmat Szeghalmi HTP  5665 127,23 


Kertészsziget Szeghalmi HTP  391 39,11 


Körösladány Szeghalmi HTP  4582 123,79 


Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30 


Okány Szeghalmi HTP  2643 70,62 


Szeghalom Szeghalmi HTP  9290 217,13 


Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47 


Vésztő Szeghalmi HTP  6680 125,70 


Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87 


 
 
1. 2014-es év tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 


A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának 
élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek 
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő 
feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a 
mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények 
felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.  







A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
alárendeltségében működik és a működési területén, valamint Szeghalmi Járás területén 
felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért. A Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság a BM OKF helyi szerveként működik. 


II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 


 


2. Tűzoltási terület 
 


2014-ban 177 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területünkről, összesen 
pedig 194 esethez vonultunk. 57 alkalommal műszaki mentést hajtottunk végre, 120 
alkalommal tűzesetnél avatkoztunk be, 17 alkalommal vonultunk másik szervezetnek 
segítségnyújtásra. 45 esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző 
berendezéstől. Több alkalommal vonultunk ugyanazon helyszínre, ezért felhívtuk a 
létesítmények vezetőinek figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző 
rendszer üzemeltetőjétől. 3 db utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk 
a Kirendeltség Hatósági Osztály számára.  
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 15 alkalommal vett részt káresemény 
felszámolásában, ahol komoly segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása 
mellett. Bebizonyították, hogy a káresetek alkalmával képesek érdemben segíteni a 
hivatásosok munkáját. Tevékenységüket és a megfelelő együttműködést nehezíti, hogy 
korlátozott számban rendelkeznek megfelelő minőségű szakfelszereléssel. A felszerelések 
korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével megkezdődött.  
Az egyesület három támogatási fajtában nyújtott be pályázatot: 
 
Védőeszköz        -   291.132 Ft értékben 
Tűzoltó technikai-és védőeszköz         -   384.132 Ft értékben 
Oktatás és PAV vizsgálat      -     23.600 Ft értékben 
Összesen:        -   698.864 Ft értékben 
A nyertes pályázat eszközeit (3 pár védőcsizma, 3 pár védőkesztyű, 1 db dugólétra, 1 db 
menekülőkámzsa, 1 db bontóbalta és 2 db mászóöv) az egyesület megkapta, a pályázott 
továbbképzéseket, oktatásokat elvégezték.  







 
A riasztási fokozatok megoszlása alapján 174 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a 
káresemények felszámolva. Egy esetben indult a káreset magasabb (II-es) riasztási fokozattal, 
de a felszámoláshoz kevesebb erő is elegendőnek bizonyult. A működési területünkön minden 
káreseményt önerőből számoltunk fel, ami a megyei műveletirányítás bevezetésének is 
köszönhető.  
 
A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2014-es év során. A csapadékos 
időjárásnak is köszönhetően összesen 32 alkalommal vonultunk saját területen szabadtéri 
tűzesethez. 
 
A Henkel létesítményi tűzoltóságával együttműködési megállapodást kötöttünk, amely 
alapján két alkalommal ellenőriztük és segítettük a szakszerű tevékenységüket. 
 
2014-ben Szeghalom településen 44 esetben vonultunk káreseményhez. (20 db műszaki 
mentés, 24 db tűzeset) 
 
3.  Polgári védelem 
 
Helyi Védelmi Bizottság (HVB) 
 
A közigazgatásban 2013. évben lényeges változás történt, hogy január 01-től a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény alapján felálltak a Járási hivatalok. Az igazgatóság - az állománytábla 
módosításával - januártól a járások létrehozásával Békés Megye 9 járásában tiszti beosztású 
katasztrófavédelmi megbízottat nevezett ki (Szeghalmi Járás Szabó Péter tű. zls.).  
 
Veszély-elhárítási tervezés 
 
A veszély-elhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők 
kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki, 
amely a katasztrófavédelmi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és 
technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza. A veszély-elhárítási tervezés szintjei 
igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári védelmi szervezetek 
tagozódásához. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén, mind a 
7 településen határidőre elkészültek. A 7 települést összefogva elkészült határidőre a 
Szeghalom HVB veszély-elhárítási terve is. 







Polgári védelmi szervezetek 
 
A jogszabály alapján megalakításra kerülő települési polgári védelmi szervezetek létszáma 


Békés Megyei 
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság            


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság            


Települési polgári védelmi szervezetek 
új szabályozás által előírt létszámadatai 
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 Szeghalmi HVB települései össz: 0 7 0 76 161 66 69 281 57 710  
 Szeghalom  1  24 40 10 12 74 10 170  


 
Települések közbiztonsági referensei 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 
referensek (5 fő) 2014. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a 
havi vezetői értekezletek alkalmával (2 fő 2014. július 1-én sikeres vizsgát tett). A 
közbiztonsági referens a polgármester


 


 katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a 
védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi 
feladataiban működik közre. A katasztrófavédelem szempontjából ez egy nagyon fontos 
kapocs, ami segítséget nyújt a lakossággal való kapcsolattartásban, a problémák 
megismerésében és a közbiztonság növelésében. 


Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 
 
Az eredményes megelőzési tevékenység végrehajtása és a lakosság biztonsága érdekében, 
valamint az elmúlt évek belvízi eseményeit és a beavatkozások számait figyelembe véve 
kerültek meghatározásra a veszélyeztetett települések és településrészek ellenőrzései. 
 
A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági 
referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök.  
 
2014. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG 
szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és 
önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A 
bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy 
részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó 
intézkedéseket.  
 







November hónapban további ellenőrzésre került sor, ahol a rendkívüli téli időjárás során 
bevethető kamionmentésre alkalmas speciális technikai eszközöket vizsgáltuk meg. 
Az integrált hatósági szemlélet hatékony elsajátítása és végrehajtása érdekében több 
alkalommal vettek részt a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság törzs dolgozói RID 
(vasúti veszélyes áruszállítás)-, ADR (közúti veszélyes áruszállítás) közúti és telephelyi-, 
valamint hatósági ellenőrzéseken (telephelyek, szárítók). 
 
Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 
eszközök az E-ON, DÉMÁSZ és az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági 
referensek bevonásával felmérésre kerültek november-december hónapban. Fontos, hogy 
megbízhatóan működjenek, mert egy esetleges katasztrófa helyzet esetén életeket menthet a 
lakosság gyors és pontos tájékoztatása. 
 
Felkészítések, gyakorlatok 
 
A lakosság felkészítése kiemelten fontos feladat, hiszen egy bekövetkezett katasztrófa idején 
pontosan tudni fogja, hogy milyen feladatokat kell végrehajtania és milyen magatartási 
szabályokat kell betartania, így segítve a katasztrófa káros következményeinek csökkentését, 
a katasztrófa felszámolását és a helyreállítást. 
A településeken az árvíz elleni védekezés során igénybe vehető kistérségi startmunka program 
keretében foglalkoztatott állampolgárok kerültek felkészítésre. A KÖVIZIG erőforrás igénye 
alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi szolgálat ellátására megtörtént 
összesen 818 fővel. 
 
2014. október 20-22. Füzesgyarmat, Vésztő, Körösújfalu, Bucsa, Kertészsziget településeken 
a települési polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai egységekbe beosztott 
állomány felkészítése és a riasztó őrsbe beosztottak riasztási gyakorlata került végrehajtásra 
összesen 154 fővel. 
 
2014. évben több alkalommal került végrehajtásra törzsgyakorlat (Országos, Megyei, HVB), 
melyen a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetői állománya vett rész, ahol 
begyakorolhatták, egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén védekezési, kárfelszámolási 
munkálatok irányítását. 
 
Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 
 


Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően került megállapításra a 
települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, melyből minden település II-es 
katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva a Szeghalmi Járás illetékességi területén. A 
települések katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági referensek 
bevonásával került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek megtették a 


Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak 
megóvása érdekében 1995-ben először került sor hazánk településeinek polgári védelmi 
szempontú besorolására. Az elmúlt 10 év eseményei, elsősorban a természeti eredetű 
veszélyforrások megváltozása (pl. szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válása), 
a lakosságot érintő új kockázatok beazonosítása szükségessé tette a korábbi besorolási 
rendszer felülvizsgálatát. 







besorolási javaslatukat. A katasztrófavédelmi osztályba sorolást minden év szeptember 30-ig 
felül kell vizsgálni.  
 
Közösségi szolgálat koordinálása 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet hatálybalépését követően, 
egy újdonság, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1. után érettségiznek, 
ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. 
 
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, 
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy 
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei 
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során 
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák 
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és 
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük 
biztonságáért. 
  
Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá 
jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a 
szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni 
védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai 
tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben. 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a 
Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkerestük és 
tájékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi 
Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2014. évben a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített közösségi szolgálatot. 
 
Járási mentőcsoportok  


A cél 


Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 


egy olyan mentési képességekkel bíró csoport megalakítása, amely hosszabb távon is 
képes hozzájárulni a járásokban bekövetkező katasztrófahelyzetek, és tömeges balesetek 
hatékony kezeléséhez. Mivel korábban nem volt olyan egységes szervezet, amely integrálja a 
térségben működő speciális ismeretekkel és eszközökkel rendelkező önkéntes 
mentőszervezeteket, ezért a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a települések 
polgármestereivel és a járási kormányhivatalok vezetőivel karöltve létrehozták megyei minta 
alapján a járási mentőcsoportokat. 


 
Végrehajtottuk a mentőcsoport toborzását, megszervezését és kialakítását. A SMCS 35 főből 
áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS parancsnoka). A 
mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok nemzeti minősítő 
gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én Dévaványán. 


Rendeltetése a Szeghalmi Járás, Békés megye, valamint a régió illetve az ország más területén 
bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési, 
vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a vezetés 







feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő 
ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása valamint 
együttműködési megállapodás alapján más mentőszervezetekkel való közreműködés.  
A Vidra Mentőcsoport szervezésében és minősítésében is közreműködtünk. (Gyomaendrődi 
Járás illetékességi területe, 2014. október 7-én gyakorlat Dévaványán)  
 
4. Műszaki terület 
 
A parancsnokságon megjelent egy új beosztás, a műszaki biztonsági tiszt. Feladatai sokrétűek, 
elsősorban a tűzoltó-parancsnokságon rendszeresített gépjárművek, tűzoltás technikai és 
egyéb eszközök, berendezések, védőfelszerelések karbantartásának irányítása, az üzemeltetés 
állandó naprakészen való tartásának biztosítása. 
 
2014-ben a tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db korszerű (2013-ban 
rendszerbe állított) Renault Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető feladatait. 
 
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs 
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján 
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.  
 
A tűzoltó-parancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely a több árvízi 
védekezés során bevetésre is került.  
 
Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata 
 
2014. évben 26 db R13-as védőruha és 15 fő gépjárművezető Heros Smart típusú könnyített 
védősisak állt rendelkezésre napi használatban, amelyek állapota megfelelő, felülvizsgálattal 
rendelkeznek. Az R13-as védőruha mennyisége nem elég a teljes személyi állomány számára, 
további 27 db védőfelszerelésre lenne szükség az egységes megjelenés érdekében. Minden 
védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal, azok lejárata előtt 
jelezzük felülvizsgálati igényeinket az Igazgatóság részére. 
 
Laktanya felújítás, karbantartás  
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elhelyezését biztosító laktanyaépület 
tetőszigetelése 2013. év második felében illetve 2014 év első felében megtörtént. A szertárban 
elavult teleszkópos kapuk helyett 8 új korszerű szekcionált kapu lett beszerelve. Az új kapuk a 
laktanya Széchenyi út felőli arculatát is megváltoztatták. 
A laktanya karbantartásában kisebb munkák elvégzésében (csempézés, festés) nagy segítséget 
nyújt a közfoglalkoztatott karbantartó. 
 
Munkavédelem  
 
Az időszakos és a rendkívüli munkavédelmi oktatások rendszerint megtartásra kerültek, mind 
a hivatásos, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.  
2014 évben 4 munkahelyi baleset és 2 nem munkahelyi baleset történt. 
A Szeghalmi HTP-n munkavédelmi bejárás megtörtént. 
 







5. Hatósági feladatok 
 


A szervezeti változást követően a Hivatásos Tűzoltóságoktól az I. fokú hatósági- szakhatósági 
jogkör átkerült a Katasztrófavédelmi Kirendeltségekhez, amelyek ezen feladatokon felül 
ellátják a hivatásos tűzoltóságok szakmai irányítását is. 
 
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának feladatai két nagy részre, a 
hatósági és a szakhatósági területre bontható. A két terület további területekre, 
feladatcsoportokra osztódik. A kirendeltségünk illetékessége 3 járás 18 településének a 
tűzvédelmére terjed ki, területi felosztást tekintve egyharmad Békés megye.  
 
Fő cél a településeken élő emberek biztonsága.  
 
Hatósági feladatok között szerepel a tűzvédelmi ellenőrzés, ami kiterjed a létesítési és 
használati szabályok vizsgálatára. Cél az ellenőrzés alá volt létesítményekben (termelést 
végző vállalatok, mezőgazdasági üzemek, üzletek, közösségi helyiséget tartalmazó épületek, 
oktatási intézmények, könyvtárak, tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények, a zenés 
táncos rendezvények, valamint indokolt esetben a magánszemélyek) tartózkodók biztonsága 
és az anyagi javak védelme. Mint látható a tűzvédelmi ellenőrzések az életünk minden 
területén a biztonságunkat szolgálja. További hatósági munka az automatikus tűzjelző és/vagy 
oltó berendezések engedélyezésével kapcsolatos feladatok, ami ugyancsak a jogszabály által 
előírt helyeken az ott tartózkodók biztonságát és az anyagi javak védelmét szolgálja.  
 
Fontos hatósági feladat a tűzvizsgálat, amelyet meghatározott tűzeseteket követően hajtunk 
végre. A célja a tűz keletkezési okának, idejének és helyének a meghatározása, a tapasztalatok 
gyűjtése. A tapasztalatok a mentő és megelőző tűzvédelem területén hasznosíthatóak.  
 
A tűzvédelmi szabályok megszegése estén a jogszabályok biztosítják a szankcionálás 
lehetőségét, a jogkövető magatartás eléréséért. 
A teljesség igénye nélkül néhány tűzvédelmi szabály, melynek megszegése esetén tűzvédelmi 
bírság kiszabására kerül, vagy kerülhet sor. 


• szándékos tűzokozás,  
• tűzvédelmi berendezések, eszközök felülvizsgálatának, karbantartásának az 


elmulasztása,  
• tűzoltó készülék hiánya,  
• menekülési útvonalak eltorlaszolása, leszűkítése,  
• tűzvédelmi oktatás elmulasztása,  
• tűzvédelmi szakvizsga hiánya,  
• tárolási szabályok megszegése,  
• tűzvédelmi szabályzat hiánya,  
• elektromos hálózat és a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának a hiánya, 


 
A katasztrófavédelem hatósági tevékenységéhez tartoznak a veszélyes áruk közúti (ADR) és 
vasúti (RID) szállításával kapcsolatos feladatok, valamint a veszélyes áruk előállítását, 
feldolgozását, tárolását és felhasználását végző veszélyes üzemek beazonosítása, ellenőrzése 
és az ezekhez tartozó hatósági eljárások, jogszabályok megszegése esetében pedig a 
szankcionálás. Az iparbiztonsági szakterület szintén kiemelten fontos, hiszen a veszélyes áruk 
szállítása településeinken jellemzően közúton és vasúton történik. Ilyen esetekben a veszélyes 
anyag utcáinkon, közútjainkon, vasútállomásainkon vagy az udvarunk végén lefektetett vasúti 
síneken halad keresztül. A veszélyes áruk szállítása közben kialakult káreset a szállított anyag 







veszélyességétől függően nagy kiterjedésű mérgezéssel, tűzzel és/vagy robbanással járhat. A 
balesetek megelőzése érdekében szükséges a szoros hatósági kontroll úgy a szállítás, mint a 
veszélyes anyagokat feldolgozó, tároló és felhasználó üzemek esetében is.  
 
A következő nagy területe a megelőző tűzvédelemnek a szakhatósági feladatok. Ez valamivel 
szélesebb körű feladatrendszert jelent.  
A legjellemzőbb szakhatósági feladatok a jogszabályban meghatározott esetekben az épületek 
létesítési és használatba vételi eljárásaiban való részvétel. Célja az épületek, építmények 
tűzvédelmének biztosítása. Fontos, hogy tűz esetén az épületszerkezetek állékonysága a 
szükséges ideig biztosított legyen, a bent tartózkodók kimenekülése teljesüljön, továbbá a 
tűzoltói beavatkozás biztonságosan végrehajtható legyen.  
 
Következő terület az üzletek működésével kapcsolatos feladatok, itt szakhatósági és hatósági 
feladatok is lehetnek a forgalmazni kívánt termékkör (a forgalmazni kívánt termék 
tűzveszélyességi osztálya) alapján. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok esetében is a 
végezni kívánt tevékenység (itt is a felhasznált anyag tűzveszélyességi osztálya, valamint a 
felhasználás körülményei határozzák meg) függvényében hatósági és szakhatósági feladatok 
lehetnek.  
 
A zenés-táncos rendezvények engedélyezése során épületben, építményben 300 fő, szabadtéri 
rendezvény esetén 1000 fő fölött telepít a jogalkotó szakhatósági feladatot. Célja a 
rendezvényeken részt vevő emberek biztonsága, és váratlan esemény (vihar, tűz stb.) esetében 
se alakuljon ki pánik, az ott tartózkodók biztonságosan el tudják hagyni a helyszínt.  
 
Új területként jelent meg a létfontosságú rendszerelemekkel (kritikus infrastruktúra) 
kapcsolatos szakhatósági feladatok.  
 
További fontosabb feladatok, a szociális ellátást biztosító intézmények, oktatási-nevelési 
intézmények, bölcsődék működésének, utak, sajátságos építmények létesítésének 
engedélyezése. 
 
A fentiekben röviden összefoglalt két nagyobb terület kiegészül egy harmadikkal, a 
megelőzés azon részével ahol a lakosság egy-egy csoportját célirányosan megszólítva hívjuk 
fel a figyelmüket a lehetséges veszélyforrásokra és azok megelőzésének a lehetőségére.  
 
A lakossági tájékoztatás írásos anyagai megküldésre kerültek egyes társhatóságokhoz, 
polgármesteri hivatalokhoz, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassák a lakosságot, az 
ügyfélkörüket, valamint a tájékoztatásban szereplő információkat saját munkájuk során is 
hasznosítsák. A kiemelt felkészítési forma a lakossági fórumok tartása. Több területet érintve 
széles spektrumot próbáltunk elérni.  
Lakossági fórumot, felkészítést tartottunk óvodás korú gyerekektől, iskolásoktól, a 
mezőgazdasági vállalkozókon, őstermelőkön keresztül a nyugdíjas korú emberekig.  
 
Az érintett szakterületek:  


• Az aratásra való felkészülés, a gépszemle és a betakarítás szabályai. Fontos, 
hogy a tűz keletkezésének lehetőségét lecsökkentsük, és az esetlegesen 
keletkező tűz oltásához a feltételeket biztosítsuk. 


• A szabadtéri égetés szabályai és feltételei. Fontossága a szabadtéri égetés 
következtében kialakuló szabadtéri tűzesetek számának a csökkentése, 
környezetünk és anyagi javaink védelme.  







• Óvodás korú gyerekek megismertetése játékos formában a lehetséges 
veszélyforrásokkal, a kialakult veszély esetén szükséges teendőkkel. 


•  Katasztrófavédelmi verseny, ifjúsági tábor szervezése, ahol a fiatalok 
megismerhették a tűz kialakulásának és oltásának a feltételeit és módszereit. 
(Általános iskolás csapatunk 2013-évben országos III. 2014.-ben országos I. 
helyezést ért el.) 


• Közösségi szolgálat során a középiskolás gyerekek megismerkedhetnek a 
mentő és megelőző tűzvédelemmel, katasztrófavédelemben dolgozók 
munkájával.  


• Az égéstermék elvezetőkkel és a tüzelő-fűtő berendezésekkel kapcsolatos, az 
advent, a karácsony veszélyeire felhívó lakossági tájékoztatás, lakossági 
fórumok és televíziós élőadás. Célja a tisztítatlan égéstermék elvetők 
veszélyeire történő felhívás, a nem megfelelő műszaki állapotú tüzelő- fűtő 
berendezések veszélyei, a szénmonoxid mérgezés tüneteinek ismertetése és 
megelőzésének a lehetőségei, az advent és a karácsony tűzveszélye, és a tűz 
esetén szükséges teendők ismertetése.    


 
6. Egyéb elvégzett feladatok 
 
− A személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló 


nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe. 
- A tavalyi évben ismételten megrendezésre került a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 


Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi szakmai verseny Szeghalmon, ahol a 
Szeghalmi HTP „B” szolgálati csoportja végzett az élen. 


- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel, melynek értelmében rendszeresen ellenőriztük szakmai munkájukat, 
tanácsokkal, segítséggel láttuk el őket. Aktívan részt vettünk a számukra kiírt pályázat 
elkészítésében, amelyen sikerült is felszerelésekhez, eszközökhöz jutniuk. (698.864 Ft 
pályázati pénz) 


- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi 
gyára létesítményi tűzoltóságával, melynek értelmében rendszeresen ellenőriztük 
szakmai munkájukat, tanácsokkal, segítséggel láttuk el őket. 


- 2014. május 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően a teljes személyi állomány a 
10M típusú gyakorló öltözetet viseli. 


- 2014. május 24-én gyermeknapot szerveztünk a Várhelyi Ifjúsági Táborban, amely olyan 
sikeres volt, hogy szeretnénk hagyományt teremteni belőle. 


- 2014-ben első alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
„ÉV SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés. Az elismerést a Széchenyi Ödön tűzoltó 
Sportegyesület támogatásával tud megvalósulni, amely igazából egy erkölcsi elismerés. 
Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja meg az arra legérdemesebb 
személyt. 2014-ben Hajdú Sándor tű. ftörm. érdemelte ki a 2013. év „Év Tűzoltója” 
elismerést. 


- Szintén első alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó Horgászverseny, 
melyből szintén hagyományt kívánunk teremteni. 


- Elek Imre tű. törm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a BM OKF 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert szabadnapján egy égő házból 
segített sérülteket kihozni és ellátni a mentők kiérkezéséig. 


- Kovács Zoltán tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a BM OKF 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert szolgálati ideje alatt egy 
garázstűznél 1 db 11,5 kg-os PB gázpalackot hozott ki az égő helyiségből. 







- Fehér Sándor tű. ftörm. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató Úrtól, 
mert egy közlekedési balesetnél nyújtott segítséget szabadnapján, majd Bátorságért 
Érdemjelet vehetett át a Belügyminiszter Úrtól, mert szolgálati ideje alatt egy garázstűznél 
2 db 11,5 kg-os PB gázpalackot hozott ki az égő helyiségből. 


- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas 
találkozó, ahol a nyugállományú, illetve járulékos kollégák újra találkozhatnak egymással 
és nyomon követhetik a tűzoltóság életében történt változásokat.  


- Az előző évben is megtartottuk az állomány gyermekei számára szervezett Mikulásnapot, 
ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt és találkozhattak is a 
Télapóval, aki egy-egy csomaggal kedveskedett azoknak, akik jól viselkedtek. 


- 2014. augusztus 29-én került megrendezésre Orosházán az országos TFA (legerősebb 
tűzoltó) verseny, ahol a legkeményebb tűzoltók méretik meg magukat. Szeghalomról 3 fő 
vett részt önkéntesen a versenyen, akik szép eredményt értek el és öregbítették ezzel a 
szeghalmi tűzoltóság jó hírnevét. 


- A működési területen előírt testületi beszámolókat megtartottuk. A települések 
polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadták a beszámolóinkat és 
elégedettségüket és megbecsülésüket fejezték ki a tűzoltóság állományával szemben. 


- Számtalan alkalommal tartottunk bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek számára, 
ahol megismerhették az újonnan alakult katasztrófavédelem felépítését, feladatait és 
betekintést nyerhettek munkánkba. Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért 
minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy bemutathassuk hivatásunkat a következő 
generáció számára. Egy alkalommal nívós családi napot szerveztünk a laktanya udvarán, 
melyre nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. 







A következő év célkitűzései 
 
A következő évre célul tűzte ki magának a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
vezetői állománya, hogy tovább kell erősíteni a már amúgy is jó kapcsolatot a társszervekkel, 
a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival (különösen a közbiztonsági referensekkel), a 
kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal (akiknek a segítségére rendszeresen 
számíthatunk), valamint a lakossággal.  
 
Tovább kell erősíteni az integrált hatósági szemléletet és újabb ismeretanyagokkal bővíteni az 
állomány eddig sem csekély tudását. 
 
A Sárrét Mentőcsoport részére felkészítéseket és gyakorlatokat kell szervezni, hogy 100%-
ban a lakosság védelmét tudják szolgálni, amivel javíthatjuk a közbiztonságot térségünkben. 
 
Továbbra is fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért igyekszünk minden bemutató jellegű 
felkérésnek eleget tenni. A közösségi szolgálat során igyekszünk bemutatni tevékenységünk 
sokszínűségét a hozzánk érkező diákoknak és felhívjuk figyelmüket a megelőzés 
fontosságára, hogy a későbbiekben ennek megfelelően végezzék tevékenységüket és erősítsék 
ezt környezetükben is. A Füzesgyarmat ÖTE-vel és a Henkel létesítményi tűzoltósággal kötött 
együttműködési megállapodás betartása, a meglévő jó kapcsolat további fenntartása, és 
egymás kölcsönös segítése. 
 
Különösen fontos a közbiztonság fenntartása érdekében a járműpark és technikai eszközeink 
további állagmegóvása. 
 
A továbbiakban is kiemelten kezeljük a korábban megkezdett munka folytatását, az állomány 
összetartásának erősítése érdekében tett erőfeszítéseinket, a gyereknap, mikulásnap, Flórián 
nap, horgászverseny megszervezését.  
 
A 2014. évi tevékenységünk jó alapot teremtett arra, hogy a következő év elé bizakodva 
nézzen a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság teljes személyi állománya. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2015. május 11. 
 
 
      Készítette:  
 
 
         Túri János sk. 
                   tűzoltó őrnagy 
          parancsnok 








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2015. június 2-i ülésére  


 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvoda heti és 
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Diricziné Nagy Ildikó, a 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettese azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy intézménye nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
  
A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
 


• Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2015. június 22 – július 17-ig (20 munkanap,) a Fáy úti óvoda 
fogadja a gyermekeket. 


• Fáy úti Óvoda zárva tart: 2015. július 20 – augusztus 7-ig (15 munkanap), a Petőfi úti 
óvoda fogadja a gyermekeket. 


• Újtelepi Óvoda zárva tart: 2015. augusztus 8 – 19-ig (9 munkanap), a Petőfi úti óvoda 
fogadja a gyermekeket. 


 
A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 
 
Az óvoda zárva tartási rendjét az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta. Az 
intézményvezető helyettes tájékoztatást nyújtott arról, hogy mi indokolja az óvodák bezárását 
a nyári időszakban (szabadságok kiadása, szükséges felújítási, karbantartási munkálatok 
elvégzése). Valamint a tavalyi évhez hasonlítva a Fáy úti óvoda 5 munkanappal, az Újtelepi 
óvoda 6 munkanappal több időre volt zárva. A bizottság döntését erre alapozva jóváhagyta és 
elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének kérését. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, az óvoda nyitva tartási rendjét a fentiek szerint határozza meg. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási 
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 
 
A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
 
Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2015. június 22 – július 17-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a gyermekeket. 
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Fáy úti Óvoda zárva tart: 2015. július 20 – augusztus 7-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
 
Újtelepi Óvoda zárva tart: 2015. augusztus 8 – 19-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a gyermekeket. 
 
A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Szeghalom, 2015. június 1.  
 
Az előterjesztést készítette: Hajdu Helga 
 
 
 
 
 
 


Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


BEJELENTÉSEKHEZ 
A Képviselő-testület 2015. június 02-ei soron következő testületi ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- 
KDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében az integrált 
településfejlesztési stratégia tervezetét kézhez kapta és egyeztetésre megküldte az 
államigazgatási szerveknek, valamint a környező településeknek.  
A belügyminisztérium közreműködésével készülő integrált településfejlesztési stratégia 
tervezetét az előírásoknak megfelelően Szeghalom város Polgármesterének _a képviselő-
testület felhatalmazásával- egyetértési nyilatkozat megtételével kell elfogadnia, majd az 
egyetértési nyilatkozatot megküldenie a Belügyminisztérium részére. 
 
 
 


 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Macsári József 
polgármestert a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOP- KDOP- KMOP- 
NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és 
középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása” című projektek keretében készült Szeghalom város integrált 
településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatos egyetértési nyilatkozat megtételére, 
valamint az egyetértési nyilatkozat Belügyminisztérium részére történő megküldésére. 
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2015.06.01. 
         Macsári József 
          polgármester 
 
 










































