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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 


2013.október 25-i ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület ! 


 


A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy Szeghalom Város 


Önkormányzata költségvetéséről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 14.§-ában biztosított 


keretből az Alapítványt támogassam varrógép vásárlásában. 


 


A kért támogatási összeg 15.000 Ft. 


 


Mivel az alapítványi támogatás a Képviselő-testület hatásköre, így a támogatási kérelem 


megtárgyalása és a támogatás elbírálása is a Képviselő-testület feladata. 


 


A magam részéről a kérelmet támogatom és kérem Önöket, hogy az Alapítvány kérését támogatni 


szíveskedjenek. 


 


Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 


kérelmét és az Alapítvány részére varrógép vásárlására 15.000 Ft támogatást ítél meg. 


 


Felelős: Macsári József polgármester 


Határidő: 2013.október 31. 


 


Szeghalom, 2013. október 7. 


 


 


 


Macsári József 


 


 


 


 


Az előterjesztést készítette: 


 


Kohut Tibor 


Pü.Irodavezető 


 


        








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 2013. október 25-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


 


 A Képviselő- testület a 45/2013. (III. 25.) sz. határozatával döntött, hogy a Művelődési-, 


Sport és Szabadidő Központ pénzügyi-, gazdasági feladatait a Szeghalom Város 


Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el.  


Jelentem, hogy a feladat átkerült az Intézményműködtető Központ feladatai közé és 


ellátja azt. 


 


 


 A Képviselő- testület a 64/2013. (IV. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy támogatja 


az alsó tagozatos Dózsa úti általános iskola játszóterének fölújítási kezdeményezését. 


Jelentem, hogy a támogatás megvalósult, az Önkormányzat egy Európai Uniós 


szabványnak megfelelő hintát állított föl az iskola játszóterén. 


 


 


 A Képviselő- testület a 73/2013. (V. 27.) sz. határozatával jóváhagyta a DAREH 


Önkormányzati Társulás 8/2013.(V.8.) sz. határozatával elfogadott módosítását a 


Társulási Megállapodásnak. 


Jelentem, hogy Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének erről a 


döntésről szóló határozata továbbításra került a DAREH Önkormányzati Társulás részére. 


 


 


 74/2013. (V. 27.) sz. határozatában a Képviselő-testület jóváhagyta Mezőberény Város 


Önkormányzat csatlakozását a DAREH Önkormányzati Társuláshoz, és elfogadta az ezek 


alapján módosított Társulási Megállapodást. 


Jelentem, hogy Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének erről a 


döntésről szóló határozata továbbításra került a DAREH Önkormányzati Társulás részére. 


 


 


 75/2013. (V. 27.) sz. határozatában a Képviselő-testület jóváhagyta a Szeghalom 


Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását. 


Jelentem, hogy Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének erről a 


döntésről szóló határozata továbbításra került a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 


részére és aláírásra került a módosított Társulási Megállapodás. 


 


 







 A Képviselő- testület a 75/2013. (V. 27.) sz. határozatával elfogadta a „KÖZÉP BÉKÉSI 


TÉRSÉG” Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának 


módosítását. 


Jelentem, hogy Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének erről a 


döntésről szóló határozata továbbításra került a „KÖZÉP BÉKÉSI TÉRSÉG” 


Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás részére és aláírásra került a módosított 


Társulási Megállapodás. 


 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


 


Szeghalom, 2013. október 17. 


 


 


 


Tisztelettel: 


 


Macsári József 


  polgármester 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


   5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


Iktatószám: 685-13/2013. 


M E G H Í V Ó 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében 


biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


ki h e l y e z e t t  ü l é s é t  


2013. október 25-én (pénteken) magyar idő szerint 11.30 órára 


összehívom. 


 


Az ülés helye: ROMÁNIA, Kalotaszentkirály 


 
Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


2./ Beszámoló a START- Munkaprogram, Közmunkaprogram alakulásáról 


3./ Beszámoló az önkormányzati beruházások 2013. évi állásáról 


4./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 


5./ Döntés közbeszerzési eljárásról 


6./ Döntés a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány támogatási kérelméről  


7./ Bejelentések 


Zárt ülés napirendje: 


8./ Döntés Szűcs Melinda Bettina – óvodapedagógus - önkormányzati bérlakás iránti 


kérelméről  


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


Szeghalom, 2013. október 17. 


Tisztelettel: 


               Macsári József  








 


 


 


 


 


 


 


 


 


                   A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde       


                                       tájékoztatója 


 


         2013/2014-es nevelési évben folyó szakmai munkáról 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
                                         Készítette: Mikéné Erdei Erika 


                                                                         Intézményvezető 
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    I. Helyzetkép, az előző év értékelése  


 


A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 4  tagintézménye, (3 óvodai, és 1 bölcsődei 


)szerkezetileg megújult állapotban van, mely segíti a gyermekek számára a megfelelő 


esztétikus, biztonságos légkör kialakítását. A nyílászárók cseréje mind a négy 


tagintézményben megtörtént az elmúlt években, illetve két tagóvodában a fűtéskorszerűsítés 


is. A nyári zárva tartás ideje alatt a költségvetési keretbe betervezett parkettacsiszolás, 


lakkozás is megvalósult egy tagóvodában illetve tisztasági meszelés a konyhákban és a vizes 


blokkokban minden tagintézményben.  


Az óvodában folyó szakmai feladatunk, célunk kell legyen az óvodánkba járó gyermekek 


személyisége, egyéni adottságainak megfelelően harmonikusan fejlődjön, életkorának 


megfelelően készüljön fel a társadalmi beilleszkedésre. 


Fejlődjön érzelemvilága, nyitottsága, közösségi magatartása, a természet iránti fogékonysága. 


Érzelmekben gazdag, személyes kapcsolatokon nyugvó óvodai légkört teremtünk, ahova 


gyermek és szülő szívesen jön. Nyitott, humánus az emberi környezetet, esztétikus belső teret 


biztosítunk a gyermekek egyéni fejlődéséhez. Személyes példát mutatva, a másság 


elfogadása, és tiszteletben tartására neveljük a gyermekeket. Fontosnak tartjuk a szülők 


megértését, elfogadását. Az óvodapedagógus modell, óvodásai számára, ezért mindig 


figyelünk a pozitív értékek közvetítésére. A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk. 


Az óvodából kilépő gyermek: 


- Nyitott a környező világra 


- Jól kommunikál és kooperál a felnőttekkel és társaikkal. 


- Szívesen vesz részt az óvodai élet mindennapi tevékenységeiben. 


- Érzelmeit őszintén kinyilvánítja. 


- Cselekedeteit a kíváncsiság és a tudásvágy motiválja.  


 Óvodapedagógusainkat a szakmailag igényes munka, a folyamatos megújulásra törekvés 


jellemzi. Szükségesnek tartjuk a rendszeres továbbképzést, a folyamatos önképzést, a szakmai 


kompetenciák javítását, újabb szakirányú képzettségek megszerzését. A képzések 


kiválasztásával elsősorban a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztéséhez szükséges ismeretek, 


ill. az óvoda hagyományaihoz igazodó tevékenységek megvalósításához segítséget nyújtó 


módszertani tartalmú továbbképzések dominálnak. A 2012/2013-as tanévben is két 


alkalommal szerveztünk továbbképzést valamennyi óvodapedagógus részére Dr. Páli Judit 


előadásában az óvodáskor magatartás problémákkal kapcsolatos 30 órás akreditált 


továbbképzése, illetve Dr. Prof. Koncz István önismereti és személyiségfejlesztő tréningje. A 


nevelés nélküli munkanapokat a továbbképzések kapcsán vettük igénybe. A szülőket írásban 


értesítjük, a nevelés nélküli munkanapot megelőző egy héttel. Esetlegesen Ügyeletes 


csoportot szervezünk azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani gyermekük 


elhelyezését.  


 


A 2012-2013 éves munkaterv tartalmazta: 


A gyermekek környezettudatos magatartásának, ÖKO szemléletének formálása a családok 


aktív bevonásával. 


  -A természet szeretetére, tiszteletére nevelést a természetvédő jeles napok  


   megünneplésével, programok szervezésével szülőkkel közösen. 


 -ÖKO- szemlélet formálása óvodásaink és szüleik körében. 


 - Szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, megismertetése minden                                     


   csoportunkban. 


 - Egészséges táplálkozás: a nap bármely szakában zöldség, gyümölcs        







   fogyasztása a szülők segítségével, támogatásával. 


  - Gyógynövények megismerése, gyűjtése felhasználása./kamilla virág/ 


  - Esztétikus, környezet szépítés pl. virágültetés, veteményes kertek          


    kialakítása facsemeték ültetése. 


       - Takarékoskodás vízzel, energiával. 


       - Mindezek megvalósultak óvodánk Egészségnapi, egészség heti rendezvényei     


     alkalmával,illetve a mindennapi munkánk során. 


Az óvodapedagógusok magas szintű szakmai tudása és rengeteg ötlete kreativitása, kitartása 


közösségi szelleme adja Óvodánk pozitív arculatát. 


A 2012-2013 –as nevelési évünk értékelése szempontjából,a rengeteg rendezvényünk ,mind 


tartalmas szakmailag elismert eredményes munkát tükröztek  számomra. Minden új 


kezdeményezés óvodánk hírnevét örökbíti és színvonalát emeli. 


 


Kapcsolattartás formái: 


A 2012/2013-as nevelési évben is fontosnak tartottuk 


Óvoda –Fenntartó 


Az Óvoda – Fenntartó kapcsolata minden nevelési évben folyamatosan aktív.  


A városi rendezvényeken részt vesznek minden évben óvodánk pedagógusai a gyermeknapon, 


a Felina által szervezett gyermeknapon, a hittan táborban kézműves foglalkozások, és az 


arcfestés területén. 


 


Óvoda- család: 


 Az óvoda tartalmi munkájával való megismerkedés biztosításával a szülő- gyermek kapcsolat 


erősítését segítettük elő. A programjainkba, ünnepeinkbe, ill. a délelőtti életünkbe való 


bevonással, szorosabb, őszintébb nevelőpartneri viszony kialakítását kezdeményeztük szülők 


és óvoda között. 


Az óvodai élet nyitottá tételével a rendszeres óvodáztatást, és pedagógiai munkánkat 


próbáltuk megismertetni. 


 


 


Óvoda- iskola 


A 2008-ban megalakult „Hidacska” csoport munkájának tovább folytatása 


A csoport tagjai továbbra is a nagycsoportos óvónők, és a leendő első osztályos 


osztályfőnökök. 


Feladatuk: a munkaterv elkészítése, és a megbeszélések megszervezése. 


 


Óvoda- Családsegítő és gyermek jóléti szolgálat: 


Családgondozókkal, családsegítőkkel való rendszeres kapcsolattartás a családok megsegítése 


érdekében. Indokolt esetben jelzőrendszer működtetése. A halmozottan hátrányos és 


veszélyeztetett helyzetben élő családok és gyermekek érdekeinek képviseletét látják el, a 


gyermeki jogok érvényesítése érdekében. 


A 2012/2013-as  nevelési évben egy esetben fordult elő amikor komolyabb beszélgetésre 


került sor a jelzőrendszer tagjai a családsegítő munkatársai,gyámhivatal tagjait illetve a szülőt 


illetően. 


 


Civil szervezetek  


Helyi hagyományaink szerint kapcsolatokat ápolunk helyi szervezetekkel, melyek jeles 


eseményei és programjai az éves munkatervünkben is szerepet kapnak. 


 


Egyház 







Kapcsolattartásunk lényege, hogy a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítunk a 


vallásos világnézettel való ismerkedésre, a városunkban lévő történelmi egyházak 


közreműködésével. ( Református, Katolikus) Tagóvodánként évente történik felmérés a szülői 


igényekről, és ennek alapján biztosítjuk a 


hitoktató számára a helyet. 


 


 


A szakmai ellenőrzés megoszlása:  


Az 2012/2013-as tanévben nem valósult meg de a következő tanév október illetve november 


hónapjaiban kerül megvalósításra. Petőfi úti óvodában hat óvodapedagógus, Fáy úti óvodában 


négy óvodapedagógus, Újtelepi óvodában három óvodapedagógus értékelése történt meg, 


illetve szükség szerint az új dolgozók szakmai ellenőrzése folyamatban van. 
 


A 2012/2013-as nevelési évet a pedagógiai programunk, illetve a munkaközösségek 


munkatervében betervezett programok  alapján megvalósítottuk, ezáltal a folyamatos 


megújulás, programbővítés sikeresnek értékelhető mind a gyermekek, és az óvodában 


dolgozók, illetve a szülők körében is. 


 


II. Tájékoztató 2013/2014-es nevelési év pedagógiai szakmai munkájáról 


 


A 2013/2014-es nevelési évben: 


Óvodai ellátásban 284 fő gyermek részesül. 2013 szeptember 1-vel, 266 fő kisgyermekkel 


kezdtük meg a tanévet. 


Petőfi úti óvoda: 112 fő 


Fáy úti óvoda: 83fő 


Újtelepi óvoda: 71 fő 


Munkarendünk kialakítása a  Köznevelési törvény az  SZMSZ-ben, a Házirendben előírtaknak 


megfelelően történik, óvodánkban az egésznapi nevelés biztosított. A gyermekek érkezésétől 


távozásáig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, heti váltásban. Az óvodapedagógusok, 


és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő beosztásánál figyelembe 


vettük a gyermekek és a szülők igényeit. 


Óvodai csoportok száma: 12 csoport 


 


Petőfi úti óvoda: 5 csoport 


Fáy úti óvoda: 4 csoport  


Újtelepi óvoda : 3 csoport 


 


 2013 szeptemberében az óvodai nevelési feladatokat a következő személyi feltételekkel 


biztosítjuk: 


Óvodapedagógus : 22 fő 


Pedagógiai asszisztens: 4 fő a Köznevelési tv. szerint ,+ 2 fő nyelvvizsga hiányában 


Oklevéllel még nem rendelkezik. 







Dajka: 12 fő 


A 2013/2014-es nevelési évünket az augusztus 31-éig átdolgozott intézményszabályozó 


dokumentumokkal kezdtük SZMSZ, Házirend 2013.március 31 határidővel került 


átdolgozásra, az Intézmény Pedagógiai Programja augusztus 31. 


Az 2013/2014- es tanévben is az intézmény fontos feladata hátrányos helyzetben élő családok 


segítése, figyelemmel kísérése,a  sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, egyéni 


adottságaik figyelembe vételével és a szakemberek biztosításával. 


 A képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni 


nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az 


intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel. A mikrocsoportos tevékenységszervezés 


közben a differenciálás gyakorlata  


Játékeszközeink nagy részét a tavalyi tanévben, a szabványszerűség követelményeit 


meghaladva lebontották, ezért célul tűztük ki  fejlesztését , melyet nagyban segíti az óvodabáli 


illetve farsangi rendezvények alkalmával befolyt támogatások összege, a két jól működő 


alapítványunk, Gyermekeink Jövőjéért és Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány.  


A három jól működő munkaközösségünk évről évre követi  a szakmai megújulást,vannak 


olyan rendezvényeink melyeket már hagyományként kezelünk, Benedek Elek Születésnapjára 


emlékezünk szeptemberben, novemberben a „Tök jó”  hetet tartjuk a tökfaragás tök lámpások 


jegyében, Februárban a Mackónapot rendezzük meg kiállítást készítünk a begyűjtött 


mackókból, áprilisban a költészet napját ünnepeljük, és az egészség hetet. Az egész nevelési 


év folyamán a három munkaközösségünk minden rendezvényt közösen, egymás munkáját 


segítve bonyolít le. A munkaközösség vezetők az éves munkájuk értékelése kapcsán, minden 


alkalommal tanulva a hibákból a jól bevált folyamatokat megőrizve építik 


munkaközösségeink munkáját. Az idei tanévben a Báb-és dramatikus munkaközösség segíti 


majd a másik tagóvoda munkáját a bábozás - dramatizálás területén. A munkaközösségek nem 


határolódnak el egymástól tagóvodánként sem, mert minden tagóvodában van minden 


munkaközösségből tag, segítve ezzel az információáramlás lehetőségét, és a hatékony 


szakmai munka átvételét, amely a gyermeknapokra, és egyéb fejlesztésekre is biztosított 


anyagi forrást. 


Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. 


Köszönjük azt a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden 


erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodánkban továbbra is magas színvonalon, családias, derűs 


környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket. 







III. A Bölcsőde szakmai munkájának ismertetése 


 


Személyi feltételek: 


 


Bölcsődei csoportok száma:3  


Kisgyermeknevelő, gondozó: 6 fő 


Takarító: 2 fő 


A bölcsőde a gyermekvédelem rendszeréhez, azon belül a személyes 


gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, olyan 


szolgáltató intézmény, amely alaptevékenységként napközbeni ellátást 


nyújt a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy 


egyéb ok miatt ellátást igénylő gyermekek számára. Létfontosságú azon 


hátrányos helyzetű családok számára, akiknél elengedhetetlen a többfajta 


segítség, a különböző szociális támogatások mellett a kisgyermek 


bölcsődei elhelyezése. 


Bölcsődénk feladata 18 hónapos kortól 3 éves korig beíratott gyermekek napközbeni magas 


színvonalú ellátása, testi szellemi fejlődésüket elősegítő gondozása nevelése. Nyitottá tenni a 


bölcsődét a szülők felé, biztosítani a fokozatos beszoktatást. A szülői házzal fenntartott 


kapcsolat révén, időben megkezdeni a gyermekek veszélyeztetettségének feltárását. 


 


A bölcsődei gondozás-nevelés módszerei és eszközei: 


 


A gyermek személyisége játékba ágyazottan, komplex tevékenységek 


által fejleszthető a leghatékonyabban. 


Az elvárások megfogalmazásánál figyelembe kell venni az életkori-és 


egyéni sajátosságokat, a gyermek fejlettségét, a személyi-és tárgyi 


környezet nyújtotta lehetőségeket. 


Fontos Szempontunk, hogy az érdeklődés felkeltésével a tevékenység 


belső késztetésből fakadjon, ne legyen kényszer! Az ismeret átadást nem 


értelmezzük szűk, néhány perces kötetlen foglalkozásokra, hanem 


kiszélesítjük azt, a teljes bölcsődei tartózkodás idejére. 


A kisgyermek környezetében lévő felnőtt minden tevékenysége nevelő értékű. A gondozónő 


modell a gyermek számára, valamennyi megnyilvánulása példa.  


A kisgyermeknevelők a gyermekek számára biztonságot, szeretetteljes légkört kialakítva, és a 


szülői megelégedettség érdekében szervezik mindennapjukat. 
 


 


    IV.1     Gyermekvédelmi munkaterv ismertetése 
 
 


Az óvoda, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások egyik 


intézménye, gyermekvédelmi rendszeréhez kapcsolódó feladatot lát el. 


 


Az óvodában folyó gyermekvédelmi munka célja:  


 


- A gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása. 


- A gyermekek családban történő nevelésének elősegítése. 


- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése. 


 







Feladata: 


 


- A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódva a gyermekek családban történő 


nevelésének elősegítése. 


- Segíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését. 


- Az új óvodások befogadásnak és beilleszkedésének segítése. 


- A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. 


- A szülőkkel való kapcsolatfelvétel, együttműködésre ösztönzés. 


- A rendszeres óvodalátogatás figyelemmel kísérése. 


- Anyagi okok miatt hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek esetében rendszeres 


vagy rendkívüli támogatás megállapítását kezdeményezzük és a lehetőségekről tájékoztatást 


adunk. 


- Kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvosokkal, védőkkel. 


- Indokolt esetben eljárást kezdeményezünk. 


- A veszélyeztetett és hátrányos gyermekekről nyilvántartást vezetünk. 


 


 


Valamennyi óvodapedagógusnak kötelessége a rábízott gyermekek családi életének, valamint 


egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása. 


A családban megjelenő életvezetési problémák nagymértékben befolyásolják a gyermekek 


egészséges fejlődését. E negatív hatások leggyakrabban a gyermekek viselkedésének, 


kapcsolatrendszerének és teljesítményének zavaraiban jelentkeznek az óvodában. 


Ezért kívánatos, hogy a pedagógusok ismerjék a család helyzetét. 


A gyermekek életében bekövetkező kedvezőtlen változásokat jelentenie kell az óvoda 


gyermekvédelmi felelősének. A gyermekvédelmi felelős munkája egész évben folyamatos. 


Feladata, hogy a veszélyeztető tényezők észlelése esetén az óvodapedagógusokkal együtt 


felderíti a fejlődést akadályozó okokat, feltérképezi a család környezetét, szociális helyzetét, 


majd szükség szerint felveszi a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel, szakintézményekkel. 


Az intézmény dolgozói a rendelkezésre álló eszközök segítségével törekednek a káros hatások 


ellensúlyozására. Szükség szerint: étkezési díj csökkentése, tájékoztatás a gyermekek után 


járó szociális és egyéb támogatásokról, ezekhez javaslat adása, családlátogatás, odafigyelő 


beszélgetések a szülőkkel, rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, fejlesztő 


foglalkozások szervezése, az ezeken történő rendszeres részvétel biztosítása, valamint a külső 


szakemberekkel történő információcsere. 


Folyamatos kapcsolattartás a bölcsődével, valamint az iskolával, ahová volt óvodásaink 


felvételt nyertek. A fogadóórákat mindig előzetes megbeszélés, egyeztetés után tartjuk, így 


megpróbálunk ezzel is alkalmazkodni a szülők munkaidejéhez. 


Tartalmas együttműködésre törekszünk a családokkal, megpróbáljuk újszerűvé tenni a szülői 


értekezleteket, fórumokat, így a szülők bátrabban fordulhatnak szakembereinkhez. Úgy 


gondoljuk, ezzel a lehetőséggel könnyíthetünk a helyzetükön. 


Ebben az évben a Raiffeisen Bank ZRT. és a Gyermekétkeztetési Alapítvány közös pályázatát 


Szeghalom az első helyen elnyerte. A 30 hátrányosabb helyzetű óvodás gyermek étkezetése 


vált megoldottá 6 hónapon keresztül. 2013. július 12.- 2013. december 30.-ig, minden 


hétvégén fejenként 1 adag, nyári szünetben naponta, fejenként 1 adag élelmiszert juttatunk a 


szegény sorban élő óvodásoknak. Az első kiosztás 2013. július 12.-én valósult meg, mely 


során 30 óvodás gyermeknek egész nyárra elegendő élelmiszert osztottunk ki. Szeptembertől 


minden hétvégére készételt kapnak a gyerekek. 


Mindhárom tagóvoda igyekszik olyan programokat szervezni, ahol a családokat jobban 


megismerjük. 


Augusztus: - Óvodanyitogató 







Szeptember: - Gesztenye nap (Szülős alkotó délelőtt vagy délután) 


  


     November - December: „ 


                     - Tök jó” nap (Szülős családi délután) 


               - Adventi várakozás (családi délután) 


Február: - „Mackó nap” (Szülős alkotó délelőtt vagy délután) 


                    - Farsang (Télbúcsúztató a szülőkkel) 


Április: - Húsvét (családi délután) 


                    -  Nyílt hét ( A szülők betekintést kapnak az óvodások   


                                        mindennapjaiba) 


                    - Zöldágjárás (Családi nap) 


Május:    - Anyák napja 


                    - Kirándulások 


                  - Évzáró műsor 


 


 


IV.1.1  Báb-és dramatikus munkaközösség éves munkájának ismertetése 


 


A 2013/14-es tanév programját az előző tanév eredményeinek figyelembevételével tervezzük. 


Munkaközösségünk az idei tanévben is folytatni kívánja azt a gyakorlatot, hogy minden 


hónapban egy mesét báb vagy dramatikus formában bemutat a gyermekeknek. 


A meseválogatásunkat meghatározta, hogy 2014-ben emlékezünk Móra Ferenc halálának 80. 


évfordulójára. 


A program további állandó eleme a hagyomány ápolás: előadás az Óvodanyitogatón, Benedek 


Elek születésnapjára egy Benedek Elek mese dramatikus formában történő bemutatása, 


valamint az Óvodai Versmondó Nap megrendezése. 


A 2013/14-es tanévben is célul tűzzük ki a tervszerű, rendszeres munkavégzést és 


együttműködést. 


Munkaközösségünk által összegyűjtött anyanyelvi játékgyűjteményt használjuk új játékokkal 


folyamatosan bővítjük. Az anyanyelvi játékokat beépítjük a nevelési és tanulási tervekbe. 


Tagóvodánkban egymást támogatva alakítjuk a gyermekek báb és dramatikus tevékenységét. 


Az előző tanévekhez hasonlóan tervezzük a jó kapcsolat ápolását a tagóvodák között egy-egy 


mese tagóvodánkénti bemutatásával. 


A jó együttműködés folytatását tervezzük a Vizuális munkaközösséggel: az Óvodai 


Mesemondó Napra emléklapok elkészítésében és díszletkészítésben kérjük a segítségüket. 


Időrendi sorrendben a következő célokat tervezzük:  


- Óvodanyitogató rendezvényen a Palkó és a szamara magyar népmese feldolgozás dramatikus 


bemutatása.(augusztus 30) 


- II.Nyugdíjas Találkozón a Palkó és a szamara magyar népmese feldolgozás bemutatása. 


- Benedek Elek: A papucsszaggató királykisasszonyok című mese bemutatása Benedek Elek 


születésnapján, a Magyar Népmese Napján. A mese-előadáson minden óvodás gyermek részt 


vesz.(szeptember 27) 


- Móra Ferenc: Búbos és kendermagos meséjének bábelőadása. 


            Határidő: október 31 


- Grimm: A brémai muzsikusok című mese bábfeldolgozásának előadása 


            Határidő: november 22 


- Nagycsoportos óvodások Karácsonyi műsora tagóvodánkénti megrendezése. 


            Határidő: december 20 


- Móra Ferenc: A didergő király című mese előadása dramatikus feldolgozással. 


            Határidő: január 31 







 


- Kolozsvári Grandpierre Emil: A két kis medvebocs meg a róka dramatikus előadásban történő 


bemutatása. 


            Határidő: február 7 


- Fésűs Éva: A büszke tölgyfa című mese báb-előadása 


 


- Óvodai Versmondó Nap megszervezése tagóvodánként. 


            Feladatok: a versek kiválasztása, gyakorlása,az emléklapok elkészítése a Vizuális       


            munkaközösség által, a rendezvény megszervezése, a Városi tv meghívása, versmondó  


            szülők óvó nénik motiválása, buzdítása. 


            Határidő: április 11 


- A Macskacicó című mese bemutatása vagy dramatikus vagy báb-előadás formájában 


Határidő: május 31 


Feladataink minden darabhoz a forgatókönyv elkészítése, a szereplők kiválasztása, a 


díszletek, jelmezek elkészítése,próba 2x, 


 


A munkaközösség éves munkáját minden évben értékeljük a tanév végén. Eredmények és 


jövőbeli feladatok számbavételével, egyéni feladatvállalások értékelésével, önértékeléssel. 


 


IV.1.2  Vizuális munkaközösség éves munkájának ismertetése  


 


- Az óvodás korú gyermekek esztétikai nevelésének elősegítése, vizuális kultúrájának 


fejlesztése, önkifejezési lehetőségeinek bővítése, sokrétű technikai eljárások, munkaformák, 


újszerű technikák segítségével.  


- Az óvodapedagógusok szakmai munkájának segítése az óvodáskorú gyermekek vizuális 


nevelésében.  


- Az óvodapedagógusokat olyan különleges technikai eljárásokkal, nem szokványos 


eszközökkel való megismertetése, melyeket szakmai munkája során a gyermekek vizuális 


nevelésében, kifejezési lehetőségeinek bővítésében, technikai készségének fejlesztésében 


kamatoztathat. 


- Szakmai nap(ok) rendezésével lehetőség biztosítása vizuális technikák, ötletek, eszközök 


használatával kapcsolatos ötletbörzére és eszmecserére. 


- A gyermekekkel, munkatársakkal és szülőkkel közösen végzett, kollektív tevékenységekkel, 


közösségi érzés formálása. 


- Az ünnepek változatosabbá tétele új ötletekkel, dekorációval. 


- Az óvoda esztétikus környezetének folyamatos alakítása, gyermek - felnőtt munkákkal, 


tevékenységekkel   


- A gyermekek kreativitásának fejlesztése, magasabb szintű vizuális nevelés. 


- Ünnepek, megemlékezések színvonalas dekorálása, meghívók, plakátok, emléklapok, 


oklevelek készítése 


- Óvoda dekorálása az évszakokhoz, ünnepekhez igazodva, otthonos, esztétikus környezet 


létrehozására törekedve 


- A hirdetőtábla, évszakokhoz, ünnepekhez igazodó díszítése 


- Új technikákkal, munkafogásokkal való ismerkedés, továbbképzéseken való részvétel és a 


tanult eljárások bemutatása, beépítése a gyakorlati munkába 


- Új anyagok, eszközök használatával való ismerkedés, tapasztalatok átadása 


- A munkaközösség tagjai felvállalják, hogy elméleti és gyakorlati tapasztalataikat összesítve, 


segítséget nyújtanak, egymásnak és kollégáiknak 


- Ünnepekhez kapcsolódóan alkotó délutánok szervezése az óvoda nevelőtestületének, 


szülőknek (karácsony, húsvét, anyák napja, stb.) 







- Szükség esetén, számítunk a munkaközösségen kívül álló munkatársak segítségére is (nyílt 


szakmai nap) 


1. A munkaközösség tagjainak találkozója.  A munkaközösség 2013/ 2014 tanévre ill. az 


első negyedévre vonatkozó feladatainak, tevékenységeinek, új technikák, ötletek 


megbeszélése 


2. A „Gesztenye Nap” – őszi családi alkotó délután programjainak    


            tervezése, megbeszélése, feladatok kiosztása 


3. A tagóvodák dekorációjának elkészítése, a meglevők felújítása 


- Petőfi úti Óvoda: „Kiselőtér”, a „Gyermekek Kép-csarnoka”, a nevelői szoba 


- Fáy úti Óvoda: közlekedő folyosók, öltözők, nevelői szoba 


- Újtelepi Óvoda: közlekedő folyosók, öltözők, nevelői szoba 


4. A tagóvodák folyosóinak, előterének, hirdetőjének ünnepekhez, jeles napokhoz, illetve 


az évszaknak  megfelelő dekorálása, gyermeki és felnőtt munkákkal                 


Ütemezés: 


    ŐSZ   


  Óvodanyitogató (augusztus 28., 29.,) Óvodanyitogató, tájékoztató plakát készítése papír 


és elektronikus formában (szerkesztés, nyomtatás) 


Nyugdíjas Találkozó  


Meghívó készítése (szerkesztés, nyomtatás), a résztvevő nyugdíjasok részére EMLÉKLAP 


készítése, nyomtatása, névreszóló kitöltése, átadása, ajándék  (levendulás illatzsákocska) 


készítése, terítés, dekorálás 


   Takarítási Világnap (szeptember 20. – péntek!)  


  Figyelemfelhívó plakát készítése (szerkesztés, nyomtatás), kifüggesztése. „kreatív 


szemétalkotások”, „újra ajándék” készítése ( pl. kupaknyomda)dekoráció készítés 


    Európai Autómentes Nap (szeptember 23. – hétfő!) .) Figyelemfelhívó plakátok 


készítése (szerkesztés, nyomtatás), kifüggesztése. A  programban résztvevő (autómentesen 


közlekedő) családok, óvodai dolgozók részére  


 „Gesztenye Nap” (szeptember 30 – október 4.) meghívó plakát készítése (szerkesztés, 


nyomtatás), kifüggesztése barkácsoló, alkotó délután az érdeklődő és résztvevő szülők 


részére, (gesztenye figurák, termés állatok, füzérek, levélképek, lenyomatok, stb. készítése) 


termés bábozás 


 Az állatok Világnapja (október 4.) okt.7-11. ig Dekoráció készítés gyermeki munkákból – 


termésekből, gesztenyéből készült állatok, állatrajzok, agyagozott állatfigurák készítése, 


kiállítás, stb. 


Földünkért Világnap (október 21.) gyermekrajz kiállítás, figyelemfelhívó plakát és dekoráció 


együttműködés kérése a Környezetvédelmi munkacsoporttól - képek, plakátok,  


  „Tök-jó Hét” (október 22 – 26.) TÖK – JÓ HÉT” – kreatív „tökös” alkotások, 


ételkóstolás, tökkiállítás és kerámia tök vásár rendezése, szabadidős- és vizuális 


tevékenységek, kiállítás, vásár, tudnivalók és mesék a tökről dramatizálás, bábozás, mesélés, 


vetítés, töklámpások készítése, „tök sülve-főve” – tökös receptek, tökből készült ételek 


kóstolása) 


    „Tök-jó Nap” (október 26) Őszi, szülős”, alkotó munka délelőtt / délután rendezése  


tökfaragás, töklámpás készítés szinten, a szülők részvételével a tököket felajánló és a 


programban résztvevő szülők, gyermekek közös munka délutánja. 


 


 TÉL 
 


          A tagóvodák előtér dekorációjának frissítése, cseréje a téli évszaknak    


          megfelelően 







 Borbála - ág hajtatás (december 4.)                 


 Mikulás (november utolsó, december első hete) 


 Luca búza ültetés (december 13.) az ünnep jegyében, aktuális dekoráció készítése, búza 


hajtatása, felhasználás. 


  Karácsony (december utolsó hete az iskolai téli szünet előtt) . Karácsonyi sütés, 


komatálazás a csoportok között 


 Az Adventi várakozást megelőző „téli” szülős alkotódélután rendezése a tagóvodákban 


csoportonként: meghitt, ünnepélyes hangulat teremtése a dekorációkkal Karácsonyi 


üdvözlőlapok készítése a Napköziotthonos Óvoda partnerei számára 


 Mackó – nap” – február 2. – a medve árnyékának és az időjárás összefüggésének 


megfigyelése – „időjóslás” plüss mackók gyűjtése, „kölcsönzése”,kiállítása 


Farsang (február vége) Az ovi - farsang meglévő dekorációjának felújítása, szükség szerint új 


dekoráció,” Kiszebáb”készítés újságból, botból, textilből, szalmából „bábu” készítése,  


álarcos vonulás az iskolásokkal (nagycsoportosok) séta, megfigyelés (kiscsoportosok, 


középsősök) 


    TAVASZ 


 Március 15. (14. péntek) plakátok készítése, kihelyezése, – zászló, huszár,. 


 kokárda, stb. készítése változatos módon. 


 Víz Világnapja - március 22. (március 21. péntek) : alkotások készítése a megadott 


témában, részvétel az ebből az alkalomból országosan meghirdetett rajz és 


képzőművészeti pályázatokon. Kiállítás készítése a víz fontosságáról, hasznáról, stb. 


– 21.) – 14 – 18 - ig! Húsvéti szülős „tavaszi” alkotó délelőtt vagy 


délután: egyszerű, változatos tojásdíszítési technikák bemutatása, kipróbálása az  érdeklődő 


szülők részére. Hagyományos húsvéti- tojáskereső szervezése a gyerekeknek csoportonként, a 


tojások elrejtése a tagóvodák udvarán, a tojások megkeresése a gyerekekkel, 


 A Föld Napja (április 22.) egy gyerek – egy virágot hoz az óvoda udvarára  közös 


virágvásárlással, ültetéssel egybekötött környezetszépítés 


 lis28 – május 2. ( május 4. vasárnap!) 


  Madarak és fák Napja - május 10. (május 9.) odú készítése barkácsolással az apukákkal 


együtt, az  elkészült odúk kihelyezése az óvoda fáira, a kőkerítésre, barkácsolás – 


anyaggyűjtés, mérés, fűrészelés, csiszolás, összeszerelés 


 – 30 - ig) 


    Sportnap 


  (június eleje - közepe) Ajándék készítése a búcsúzó 


nagycsoportosok részére csoport és tagóvodai szinten 


 


 


IV.1.3  Környezeti munkaközösség éves munkájának ismertetése 


 


Az óvodás gyermek természetes életformája a játékos lét. 


Az óvodáskori játék olyan tevékenységforma, amely magában hordja a tanulás és a munka 


részfunkcióit is, biztosítja a sokoldalú fejlődés lehetőségét. 


 Az óvodáskori megismerő tevékenységben az indirekt tanulás forrásainak döntő szerepe van. 







A környezet megismerése, a közvetlen és tágabb világ feltárása a gyermek számára nem más, 


mint a természeti jelenségek, a mindennapi élet aktuális eseményeinek a felfedezése, 


megtapasztalása, megfigyelése. 


Ebben a hatékony folyamatban a világgal történő találkozást sok érzelem kíséri. Ezek 


táplálják a gyermek játékait, alkotásait, érzés- és gondolatvilágát. A gyermek, miközben 


felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok, képességek birtokába jut, melyek az életkorának, 


értelmi erőinek megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek 


környezetében. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok 


és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 


szeretetét, védelmét is.   


A környezettel való ismerkedés szerves része a komplex nyelvi fejlesztés (a szókincs 


gyarapítása, a fogalmi gondolkodás fejlesztése). 


Az óvodai környezeti nevelés alapozó jellegű. Meghatározó szerepet játszik a 


környezetkultúra, és a későbbi környezettudatos gondolkodás, magatartásformálás 


kialakításában.  


A nevelés hosszú folyamat, a gyerekek „világlátásnak” alakításában a szóbeli közlésnek 


kapcsolódni kell a személyes megtapasztaláshoz, az életben való aktív részvételhez. 


 Hiszünk abban, hogy a gyermek környezetbaráttá nevelése születéskor veszi kezdetét és 


folyamatosan jelen kell lennie az óvodai nevelés során is.  


 


 Céljaink és feladataink a környezeti nevelés keretében 


  
Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör, valamint az esztétikus, inger 


gazdag, egészséges óvodai környezet megteremtése alapja az óvodás gyermek sokoldalú, 


harmonikus fejlődésének, biztosítja személysége kibontakoztatását. 


 Célunk és feladatunk az egészséges, harmonikus kellemes környezet megteremtése 


óvodásaink számára, hogy biztonságban és nagyon jól érezzék magukat az óvodai 


környezetben. 


 


  Célunk és feladatunk a pozitív érzelmi viszony kialakítása a természethez, az emberi 


alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.  


 


 Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a gyermekek számára a környezet tevékeny 


megismerését. Biztosítsunk elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és 


szervezett tapasztalat és ismeretszerzéshez, a környezetkultúra és a biztonságos 


életvitel szokásainak alakítására. Segítsük elő a gyermek önálló véleményalkotását, 


döntési képességeinek fejlődését a környezet alakításában.  


 


A környezeti nevelés fő területei 
 


  Külső természeti környezet 


 (levegő, víz, talaj, növények, állatok) 


 


 Külső, ember alkotta (épített) környezet 


 (épületek, tárgykultúra, műemlékvédelem, hulladékkezelés, tűzvédelem) 


 


 Belső természeti környezet 


 (egészséges életmód, táplálkozás, mozgás, betegségek megelőzése) 


 


 Belső személyes környezet 







 (énkép, a lelki élet egészsége, önértékelés) 


 


      A munkaközösség célja 


 


 A környezeti nevelés keretein belül a természeti és társadalmi környezethez való 


pozitív érzelmi viszony kialakítása. Hiszen az óvodáskorú gyermek érzelmei 


meghatározzák személyiségét és kapcsolatát a környezettel, a környezetében élőkkel. 


 


  Természetbarát óvodai környezet létrehozása és fenntartása, mert természetbarát 


gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet. 


 


  Célunk, hogy a környezeti nevelés 4 fő területén zajló tapasztalatszerzés, komplex 


fejlesztés az „itt és most” jelleget öltse. Minden tevékenységünk megszervezésekor az 


aktualitásokra, a helyi sajátosságokra és adottságokra építünk. 


 


  A gyermek nevelésén keresztül alakítjuk a szülők szemléletmódját. 


 


  Munkaközösségünk tagjai a környezetért felelős, a természetet tisztelő 


óvodapedagógusok. Módszertani kultúránkat kiemelt figyelemmel, folyamatosan 


fejlesztjük a környezeti nevelés területén, hogy alkalmasak legyünk az óvodás 


gyermek környezet iránti pozitív érzelmeinek, környezetkultúrájának, 


környezettudatos magatartásformálásának megalapozására. 


     A munkaközösség feladatai 


 Tevékenységek, élményforrások biztosítása, melyek megtanítják a gyermekeket, hogyan 


éljenek harmóniában a természettel. 


  Egymásra épülő, változatos, komplex tevékenységekkel neveljük, tanítjuk a gyermekeket 


szűkebb és tágabb környezetük értékeinek felismerésére, tiszteletére. 


  A gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve olyan harmonikus belső és külső 


környezet kialakítása, ahol a gyermek és a felnőtt egyaránt kellemesen érzi magát. 


  Csoportszobáink berendezési tárgyai, dekorációi lehetőleg természetes anyagokból 


készüljenek, és használjuk ki az újrahasznosítás lehetőségeit is! (fa, vessző, gyékény, 


gyapjú, hasznosítható hulladék). Ezek a tárgyak nagyban növelik a természet-közeli 


komfortérzetet és megjelenésükben felhívják a gyermekek figyelmét ezek szépségére, 


tartósságára, aktív használatukkal nő kreatív környezetalakító képességük. 


 


  Természethez kötött megfigyeléseinket, kísérleteinket mindig felnőtt jelenlétében, 


meghatározott feladattal végezzük úgy, hogy ne károsítsuk környezetünket. 


  Folyamatosan gyűjtjük a „természet által elengedett” dolgokat a gyermekek és a szülők 


bevonásával (ágak, levelek, termések, kavicsok, kagylóhéj, stb.) az összegyűlt eszközöket 


a csoportok folyamatosan felhasználják. 


  Rendszeresen programokat szervezünk az óvodában történő környezeti nevelés területén 


belül. Folyamatos tájékozódási és aktív részvételi lehetőséget biztosítunk a programokban, 


eseményeken, rendezvényeken a szülők illetve az óvoda gyermekei és óvónői számára. 


  Rendszeresen használjuk és bővítjük „környezeti játék és irodalmi gyűjteményünket”.  


 Augusztus: „Óvodanyitogató” 







  


Közvetlen óvodai környezetünk megismerése, felfedezése. A délelőtt tartalmasabbá tételéért 


programot szervezünk: arcfestés, ugrálóvár, homokkép, gipszfestés, fényképezkedés, 


sportjátékok és készségfejlesztő játékok. 


-         aktív részvétel a rendezésben és a rendezvény hirdetésében. 


-         Az újonnan felvett gyerekeket szüleikkel várjuk. 


-         A program közreadása helyi tévének 


  


 Szeptember 12. –e Takarítási Világnap 


  


Összegyűjtjük az udvarunkon lévő hulladékot és megfelelő szelektálással hulladékgyűjtőbe 


hordjuk. 


Részt veszünk a papírgyűjtésben. 


Különös figyelmet fordítunk a higiénés szabályok megismerésére, gyakorlására. 


 


 Szept.18.-a „Udvarjárás” 


 


4 állomással szervezett játékos séta a saját csoporttal az óvoda udvarán, melynek során az 


udvaron található dolgokkal kapcsolatos feladatokat oldanak meg a gyerekek.  


A haladás sorrendjében elmondjuk, milyen növények, tárgyak mellett haladunk el. A nagyok 


le is rajzolhatják, így az udvarjárás végére térkép is készülhet az udvarról. 


   


  Szept. 22.-e Autó mentes nap  (20.-án kerül megrendezésre) 


  


Plakátokkal, képekkel hívjuk fel a szülők, gyerekek figyelmét a közlekedés környezetromboló 


hatásaira. Arra biztatjuk őket, hogy minél gyakrabban, de ezen a napon mindenképen 


kerékpárral vagy gyalog közlekedjenek. A gyalogosan vagy kerékpárral érkezők és távozók 


elismerő kifestő lapot kapnak. 


Levegő játékokkal hívjuk föl a gyerekek figyelmét a tiszta levegő létfontosságára. 


  


   Szept.24.-Almáskerti Kirándulás 


  


Minden csoport almáskertbe történő ellátogatása. A gyerekeknek lehetőségük lesz almát 


szedni, amit haza hozhatnak és elfogyaszthatják. A kiutazást mindenki egyénileg oldja meg. 


  


 Október  4.-e Állatok Világnapja  


Madáretetők kihelyezése. Madárcsemege, madárkalács készítése magvakból. 


  Őszi nagytakarítás az udvaron 


Környezetünk védelme érdekében az óvodánk udvarát folyamatosan rendben tartjuk. 


Lehullott levelek, gallyak összegyűjtése, komposztba hordása.  


  


 Okt. 21.-e Oxigént mindenkinek Földünkért Világnapja alkalmából 


Erre a napra futóversenyt rendezünk minden tagóvodában szülők bevonásával. 


10 órai kezdettel minden óvodás a szüleivel (vagy szülők nélkül) és az óvónénijével 


körbefutja az óvoda területét. A résztvevők emléklapot kapnak jutalmul. 


 Október – november gyűjtőmunka 


Termések és egyéb természetes anyagok folyamatos gyűjtése. A csoportszobák környezetének 


és hangulatának kialakítása az évszaknak megfelelően.  


 Október 24-25 Tök jó-hét 







Tök-lámpások készítése. Barkácsolás mellett az irodalmi, zenei, vizuális valamint környezeti 


tevékenységek is a tök és feldolgozhatósága téma köré épül.  


A tevékenységbe a szülőket is bevonjuk. Töklámpával világítjuk meg az óvoda udvarát. 


 November  15. „Séta a csillagok között” 


Csillagászattal kapcsolatos érdeklődés felkeltése, élmények, ismeretek nyújtása. 


Távcsővel csillagnézés – Kucsera Gábor. Kasírozott bolygók elhelyezése az óvoda 


folyosóján. 


  


 December 


 Télapó, karácsony 


A csoportszobák környezetének kialakítása az ünnep hangulatának megfelelően.  


Meleg, családias légkör megteremtése, ünnepi dekorációk készítése. 


Luca napi népszokások felelevenítése. 


  


 Dec. 6.-a Télapó ünnepség 


Télapót tagóvoda szinten rendezzük, zenés-mesés programot szervezünk a Mikulás várásához. 


Minden csoport készül a Télapónak egy kis verssel vagy énekkel. Dramatizálás 


  
Madarak védelme télen.A madarakat egész télen folyamatosan etetjük, gondoskodunk a 


megfelelő élelem és vízellátásról. A madarak fajtáinak felismerése, megfigyelése.  


  


 Február  2.-a mackó nap 


 A népi időjósló naphoz kötődve figyeljük a természeti jegyek változásait. Játék mackó és 


mackórajz kiállítást szervezünk, mackós meséket hallgatunk, mackós dalokat énekelünk. 


Mackós mese eljátszása a gyerekeknek. 


 


 Farsang  


Farsangi környezet, hangulat alakítása a gyerekekkel. Az előkészületek magába foglalják a 


néphagyományok felelevenítését, a kiszebáb, a jelmezek, és álarcok elkészítését.   


   


   Csíráztatás, hajtatás 


Magok csíráztatásával, hagymák hajtatásával, cserjeágak rügyeztetésével szemléltetjük a 


növények fejlődésének feltételeit, folyamatrészeit. Környezetünket is díszítjük a virágzó 


növényekkel. A növénygondozásban aktív szerepet biztosítunk a gyerekeknek. 


  


 Március 15.-e az 1848-as szabadságharc évfordulója 


Nemzeti színű jelképeket készítünk, ezekkel díszítjük a Kossuth és Petőfi szobor környékét. 


 Márc. 22.-e Víz világnapja 


A Berettyó partra sétálunk, természeti megfigyeléseket végzünk a vízpart növényei, állatai 


között. Az óvodában vizes játékokat játszunk. Alternatív kirándulási lehetőségek a víz 


megfigyelése céljából: 


-    Víztorony látogatása 


-         Vízmű 


Ezen a napon a gyerekek is és az óvónénik is kékbe öltöznek. 


  Április 22.-e a Föld világnapja 


Zöld napok megrendezése. 


„Hozz egy virágot” az óvoda udvarára óvodaszépítő hagyomány napja. Ezen a napon 


virágokat ültetünk az óvoda udvarán a gyerekekkel és szülőkkel közösen.  


A zöld napok keretein belül került megrendezése az Egészségnap, ami ebben az évben az 


Erdei óvoda keretein belül kerül megrendezésre. 







  


 Május 10.-e madarak fák napja 


Csoportonként egy-egy kollektív kép vagy tabló, makett, plakát készítése a közösen 


kiválasztott madarak, fák életéről, az élőhelyekről, a környezet védelméről. 


Az elkészült munkákkal a közvetlen környezetünket díszítjük. 


Részt veszünk a Civil Ház Madárbarát Kert programján. 


  Erdei Óvoda (május utolsó hete június első hete) 


 Az Erdei óvoda hetében kerül megrendezésre az idei tanévben az Egészséghetünk,és a 


Sportnapunk. Ezen a héten az egészségünk megőrzésével, az egészséges táplálkozással a 


rendszeres mozgással foglalkozunk. 


Minden csoport egyénileg szervezi. Kellemes élmények gyűjtése mellett ismerkedés tágabb 


környezetükkel, az élő és épített természet sokféleségével, egymásra gyakorolt hatásával. 


  


 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


 


BESZÁMOLÓ 


Az Önkormányzati beruházások 2013. évi állásáról 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


 


A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 


beruházási és nagy felújítási programot, illetve biztosította költségvetésében a forrást azokhoz a 


beruházásokhoz, amelynek előkészítése több éve folyamatban van. 


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2011. május 


24-én kötött Konzorciumi Együttműködési 


Megállapodást Körösladány városával a 


Körösladány-Szeghalom kerékpárút 


kiépítésére vonatkozóan.  A megállapodás 


alapján a konzorcium vezetője Körösladány 


Város Önkormányzata.  


 


Az előkészítési feladatokat a két település 


közösen finanszírozta, a pályázatot (KÖZOP-


3.2.0/c-08-11-2011-0033) Körösladány városa 


nyújtotta be, mint konzorcium vezető. Közös 


pályázatunk sikeres volt, 100 %-os 


támogatást biztosítottak a projekt 


megvalósításához, melynek összege 361.873.721 Ft. 


 


A közbeszerzési eljárást követően 2013. 


február 28-án történt meg a munkaterület 


átadás-átvételi eljárása. A kivitelezési munkák 


fővállalkozója az INTEGRÁL Zrt. Szarvas. A 


műszaki ellenőri feladatokat a Körös-Road Kft. 


Békéscsaba látja el. A kivitelezési munkák 


ütemterv szerint haladnak és várhatóan 


határidőre október legvégére befejeződnek.  


 


A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a 


két településnek közösen kell majd ellátnia az 


útkezelői és fenntartási feladatokat, melyre 


indokolt külön megállapodást kötni.  


 


 







A Képviselő-testület decemberi testületi ülésén szokta meghatározni a következő évi rekonstrukciós 


feladatokat, melyeket a víziközmű rendszeren hajtunk végre. A rekonstrukciós feladatokat a bérleti 


díj kötelező elkülönítésével a rekonstrukciós alapból finanszírozzuk.  


 


Önkormányzatunk 2010. évben 


készíttette el a víztorony műszaki 


felülvizsgálatát a Békés Megyei 


Vízművek Zrt-vel együttműködve. A 


műszaki felülvizsgálati dokumentáció 


tett javaslatot a torony komplex 


felújítására. Figyelembe véve az előzetes 


költségszámításokat és rendelkezésre 


álló éves rekonstrukciós alapot, a 


felújítási munkálatokat több ütemben 


kellett végrehajtatnunk. Mint az 


ismeretes Képviselő-testületünk előtt az 


I. és II. ütemet 2012. évben befejeztük, 


melynek bekerülési költsége nettó 


57.581.000 Ft. volt.  


 


A víztorony III. ütemének munkaterület 


átadás-átvételi eljárását 2013. június 17-


én tartottuk, a műszaki átadás-átvételi 


eljárásra pedig augusztus 30-án került 


sor. A III. ütem bekerülési költsége 


nettó 17.125.265 Ft. A fizetési határidő 


meghatározásánál figyelembe vettük a 


rekonstrukciós alapunk rendelkezésre 


állását, mivel a bérleti díj fizetésének 


határideje is jelentősen módosult, ezért a 


teljes számla kifizetésére 2014. évben 


kerülhet csak sor.  


 


Összességében elmondható, hogy a víztorony teljes körű felújításával egy rendkívül fontos feladatot 


oldottunk meg a település biztonságos vízellátása érdekében.  


 


A Képviselő-testület augusztus 20-ai rendkívüli testületi ülésén döntött arról, hogy saját forrásból 


több felújítást, illetve beruházást meg kell valósítani, amelyhez pályázati úton nem tudtunk pénzt 


biztosítani, de a munkálatok elvégzése tovább már nem húzható.  


 


Az Újtelepi Óvoda fűtéskorszerűsítésére 


pályázatot nyújtottunk be, de sajnos 


támogatásban nem részesültünk. A közel 20 


éves kazánok közül az egyik teljesen 


használhatatlanná vált, és sajnos jó esély volt 


arra, hogy a másik kazán is használhatatlanná 


válik, ezért a fűtési szezon megkezdése előtt a 


kazánház rekonstrukciós munkálatait el kellett 


végeztessük.  


 


A beszerzési szabályzatunk figyelembevételé-


vel a Pénzügyi Bizottság a kivitelezés 







versenyeztetését elvégezte. A kivitelezési munkálatokat a Tufa-Csobog Kft. nyerte el 2.957.256 


Ft. összeggel. A kivitelezési munkák szeptember 27-én elkezdődtek és október 7-én befejeződtek. 


A kazánok próbaüzeme is megtörtént, a rendszer biztonságosan üzemel. Várhatóan 30 % körüli 


gázenergia megtakarításra számíthatunk, ami alapján a beruházás kb. 5-6 éven belül 


megtérül.  


 


A Képviselő-testület már az előző évben is foglalkozott a Tildy u. 17. szám alatt lévő volt Szálloda 


épület utcafronti homlokzatának leromlott állapotával. Az augusztusi testületi döntés alapján szintén 


a Pénzügyi Bizottság közreműködésével került sor a kivitelezési munkák versenyeztetésére. A 


kivitelezési munkálatokat Papp Zsigmond egyéni vállalkozó nyerte el bruttó 7.887.712 Ft. 


összeggel. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra 2013. szeptember 13-án került sor. Várhatóan 


október legvégén a munkálatok befejeződnek és a Tildy utcánk gyarapodik egy szép homlokzatú 


épülettel.    


 


A Képviselő-testület 2010-2014-ig szóló gazdaságfejlesztési programjában meghatározta a még 


hiányzó szilárdburkolatú utak megépítését. Sajnos az utóbbi években a pályázati lehetőség lakó utak 


kiépítésére megszünt. A Képviselő-testület 99/2013. (VIII.20) sz. Ökt. határozatával döntött arról, 


hogy az Újtelep VIII – X. utcák szilárdburkolatú útépítési munkálatait megvalósítja. A két utca 


jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Az útalapok már korábban elkészültek. Figyelemmel az 


előzetes tervezői árajánlatokra a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt. Az 


eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Békésút Kft-el a kivitelezési szerződést 


2013. október 14-én megkötöttük. Az útépítések bekerülési nettó költsége 20.450.000 Ft. 


Várhatóan 2013. november 15-ig a kivitelezési munkák is befejeződnek.  


 


Összességében elmondható, hogy az Újtelepi lakóterületen is a szilárdburkolatú utak 95 %-ban 


megépültek. Az Újtelep V. utca egy része nem rendelkezik szilárdburkolatú úttal. Várhatóan 2014. 


évben a Start közmunkaprogram keretében a meglévő rossz állapotú építési törmelékből készült utat 


tudjuk javítani, hogy az ingatlanok biztonságosan megközelíthetők legyenek. 


 


Minden évben a járdaépítési programot a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága határozza meg a 


beérkezett kérelmek figyelembevételével. Költségvetésünkben 2013. évre 4.572.000 Ft. lett 


biztosítva járdaépítésre.  


 


A Pénzügyi Bizottság ez évben az Újtelep II  utca páros oldali, a Kazinczy utca páros oldali, 


illetve a Kolozsvári utcai új házhelyesített területen még hiányzó járdaépítések megvalósítását 


támogatja. 


 


A helyi kivitelezőkkel a 


kivitelezési szerződések 


megkötésre kerültek. 


Várhatóan október végéig a 


járdaépítések megvalósulnak.  


 


Sajnos az utóbbi egy-két 


évben elmondható, hogy 


járdaépítésekkel kapcsolatos 


lakossági kérelmek alig 


érkeznek hivatalunkhoz, pedig 


több olyan utca is van, ahol a 


jelenlegi járda állapota 


indokolttá tenné az új járda 


építését.  







 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2011 évben a „76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 


 


az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 


LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” 


tárgyú támogatásának igénybevétele céljából pályázatot nyújtott be  „ Sétakert (emlékpark) 


fejlesztésére, pihenőhelyek kialakítására, utcabútorok beszerzése” címmel. 


 


A Sétakert (emlékpark) fejlesztésének, pihenőhelyek kialakításának, utcabútorok beszerzésének 


tervezett összköltsége 892.471 Ft. . A támogatás mértéke a mindenkori nettó összeg, (így 


jelenleg a támogatás 78,74 %, azaz 702.733   Ft). A szükséges önerő mértéke a mindenkori 


ÁFA, (így jelenleg az önerő  21,26%  , azaz   189.738 Ft.)  


 


A fejlesztés tartalmazta a pihenőhelyek kialakítását (térkő burkolat kialakítása, valamint 5 db pad és 


10 db kézi hulladékgyűjtő beszerzése). 


 


A pályázatot 2012-ben részben nyilvánították csak nyertesnek (a projekt támogatástartalmának egy 


részét elutasították), majd Szeghalom Város Önkormányzatának a döntés elleni fellebbezését 


jóváhagyták, az eredeti döntést megsemmisítették és 2013-ban az új támogató határozatban a teljes 


támogatást megítélték.  


 


2013 évben megtörtént a megvalósítás, a pályázat elszámolása és a támogatás lehívása folyamatban 


van. 


 


  


Senshi Sportegyesület 2011 évben a „76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 


 


az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 


LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” 


tárgyú támogatásának igénybevétele céljából pályázatot nyújtott be  „ Senshi SE épület felújítás és 


eszközbeszerzés” címmel. 


 


A pályázat tervezett összköltsége 11.140.530 Ft, a támogatás mértéke a civil szervezetek pályázata 


esetén 100 %, azaz 11.140.530 Ft. 


 


A pályázat megvalósítása folyamatban van. 


 


A Senshi SE által használt ingatlan önkormányzati tulajdonban van, így Szeghalom Város 


Önkormányzata finanszírozza finanszírozási megállapodás alapján a pályázat megvalósítását oly 


módon, hogy a Senshi SE által benyújtott, műszaki ellenőr által leigazolt számlák összegét átutalja a 


Senshi SE részére, majd a támogatás Szeghalom Város Önkormányzatának számlájára érkezik 


vissza. 


 


Jelen állás szerint az Önkormányzat a Senshi Egyesület számlájára 8.706.038 Ft-ot utalt a leigazolt 


számlák alapján, Szeghalom Város Önkormányzata számlájára pedig 3.145.756 Ft támogatás 


érkezett vissza. Az Egyesület hamarosan be fogja nyújtani a második számláját is és remélhetőleg 


rövid időn belül ez az összeg is a számlánkra kerül. 


 


Önkormányzatunk két társulásnak tagja, mely térségi feladatot kíván megoldani. Így tagjai vagyunk 


a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására létrehozott 







Önkormányzati Társulásnak, valamint a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 


Társulásnak. Mindkét társulás aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezik, így várhatóan a 


hulladékgazdálkodási rendszer 2014. végéig megvalósul, a rendszer keretében Szeghalmon 


térségi átrakó állomás épül, hulladék udvar lesz kialakítva, komposztáló mű valósul meg, 


valamint felújítják a hulladék lerakó telephez vezető utat is.  


 


Az ivóvízminőség-javító program megvalósításának határideje 2015. decembere. Szeghalom 


városa Körösladány irányából kapcsolódik rá a regionális vízellátó rendszerre, Halas-majort 


Szeghalomról táplálják meg új távvezeték megépítésével, míg Töviskes-major pedig Kertészsziget 


irányából kapcsolódik rá a regionális rendszerre.  


 


Az elmúlt egy évben több pályázatot is benyújtottunk, amelyek sajnos nem nyertek támogatást, 


illetve még nem rendelkezünk információval a KEOP forrásból igényelt támogatással kapcsolatban, 


mely a Dózsa György úti Iskola felújítására vonatkozik, valamint jelenleg még nincs információnk 


a Kassai utcai és az Érmelléki játszóterek építésével kapcsolatos pályázatunkról, illetve a kisvasúti 


emlékhely kialakításával kapcsolatos pályázatunkról. Itt több esélyt látunk arra, hogy pályázataink 


támogatásban  részesüljenek. 


 


Fenti beszámolóból megállapítható, hogy a 2013. évi tervezett fejlesztéseinket túlteljesítettük, 


mely elsősorban az eredményes és biztonságos gazdálkodásunknak köszönhető. Az 


elkövetkező években is arra kell azért törekednünk, hogy fejlesztési, felújítási 


elképzeléseinkhez pályázati forrásokhoz jussunk, mert ezzel a saját erőt nagy mértékben ki 


tudjuk váltani. 


 


Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 


 


 


 


Szeghalom, 2013. október 16. 


 


 


 


 


                                                                                                     Macsári József 


                                                                                                      polgármester 


  


Készítette: Nagy István  


                   műszaki irodavezető 
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ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2013. október 25-i ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A jelenlegi gázszolgáltatóval kötött szerződés 2014. január 1-én 06 órakor lejár. 


Ezért szükséges új szerződés megkötése. 


Tekintettel arra, hogy a szerződést az ún. „gázév” idejére célszerű megkötni, aminek lejárta 


2015. június 30., a viszonylag hosszú időtartam és a gázmennyiség alapján a szolgáltatás 


értéke a törvényi 8.000.000 Ft-ot meghaladja. Előzetesen számolva ez az összeg mintegy 


36.000.000 Ft. Ezért nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Tekintettel arra, hogy 


a Közbeszerzési Tervünk nem tartalmazza ezen beszerzést, szükséges a Közbeszerzési Terv 


módosítása. 


Kérem, hogy a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek! 


 


Határozati javaslat: 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2013. (III. 25.) számú 


határozatával jóváhagyott 2013. évi Közbeszerzési tervét módosítja Szeghalom 


Önkormányzat részére 2014. január 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra terjedő 


földgázbeszerzéssel. 


Határidő:  azonnal 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


Határozati javaslat: 


 


A képviselő-testület megbízza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a „Szeghalom 


Önkormányzat részére földgázbeszerzés 2014. január 1-től 2015. június 30-ig terjedő 


időszakra” témában a gázszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárást 


indítsa el és folytassa le. 


A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 


megtételére. 


Határidő:  értelemszerűen 


Felelős:  Macsári József polgármester 


 


Szeghalom, 2013. október 15. 


 


Előterjesztést készítette: 


dr. Pénzely Erika  


      Jegyző 


Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 


Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  


 


 


 


E l ő t e r j e s z t é s 


A Képviselő-testület 2013. október 25-i ülésére 


 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 2013. évben is aktív részese a 


közmunkaprogramnak. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy olyan speciális 


formája, ahol a közfoglalkoztatott részére lehetőséget ad arra, hogy sikeresen 


visszakerüljön a munkaerőpiacra. 


 


A közfoglalkoztatást közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. Törvény 


szabályozza.  


Az 1993. III. törvény, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásáról szóló 


törvény a határozza meg a Foglakoztatást helyettesítő támogatás jogosultságát, 


illetve megvonását.  


 


Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a közfoglalkoztatást minél 


eredményesebben végezze, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 


részesülők minél nagyobb számmal kerüljenek be a közfoglalkoztatásba, már 


célszerű az év elején átgondolni az ellátandó feladatok körét, annak ütemezését 


az esetleges költségekkel együtt egész évre vonatkozóan.  


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2013. évben a Békés Megyei Kormányhivatal 


Munkaügyi Központja által biztosított közfoglalkoztatási keretből részesült a 


Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkozatásban, valamint a Szociális 


jellegű kistérségi startmunka programban, 4 programelemben, -    


belvízelvezetés, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladéklerakó 


helyek felszámolása, mezőgazdaság- benyújtott kérelmek alapján összesen: 


167.188.054.- Ft összegben. 


 


A 2013. év februárjában meghatározott paraméterek kicsit elszomorítóak voltak 


ugyanis a foglalkozatás időtartama átlagosan 5 hónapos volt a munkaidőt pedig 


6 órában határozták meg mind a két közfoglalkoztatásban. 


Pozitív változás, az hogy a Szociális jellegű kistérségi startmunka programot 10 


hónapos foglalkoztatásban és napi 8 órás munkaidőben valósul meg a 


közfoglalkoztatás. 


 







A közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (III.24.) 


Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint változott a közfoglalkoztatottak 


munkabére, mely alapján a bruttó fizetések az alábbiak:  


 


 6 órás segédmunkás:    56.625.- Ft  


 6 órás szakmunkás :    72.600.- Ft 


 8 órás segédmunkás.   75.500.- Ft 


 8 órás szakmunkás:   96.800.- Ft  


 


Külön elem a szakképzett brigádvezetőt megillető bér, 8 órás foglalkoztatásban 


bruttó: 106.480.- Ft, míg lehetőséget ad a szakképzetlen munkavezető díjazására 


is, mely 8 órás foglalkoztatásnál 83.050.- Ft . 


 


A szabályozás háttérbe szorította a csak érettségivel rendelkező 


közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalót, mivel a végzettség nem párosul 


szakmai végzettséggel, így csak szakképzetlen bért kaphat a csak érettségivel 


rendelkező közfoglalkoztatott.  


 


Minden önkormányzat számára pozitívum, hogy a 85/2013. (III.21) Kormány 


rendelet hatályon kívül helyezte a 170/2011.(III.24.) Kormány rendelet azon 


szabályozását, hogy a heti bérkifizetés megszűnik, és 2013. április 1-től havi 


bérkifizetés lépett életbe. 


 


 


I. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : 


   - támogatás mértéke: 80 % 


   - támogatás átlagos időtartama: 4 hónap 


   - napi munkaidő: 6 óra  


 


A hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében I. körben 37 


főre kaptunk 8.015.880.- Ft keretet. II. körben 40 főre kaptunk támogatást 


8.502.677 Ft összegben. A foglalkoztatásokat lépcsőzetesen indítottuk az 


alábbiak szerint:  


 


I. körben:  


 


2013. 04.01-től  2013.07.06-ig   12 fő 


2013.07.01-től  2013.10.06-ig  23 fő 


2013.03.01-től  2013.11.30-ig    2 fő 


 


II. körben:  


 


2013.05.01-től 2013.08.31-ig   20 fő 







2013.08.01-től  2013.11.30-ig   20 fő  


 


2013. szeptember hónapban lehetőséget kaptunk még a hagyományos hosszabb 


időtartamú közfoglalkoztatás keretében még 8 fő foglalkoztatatására 


2013.10.01-től 2013. november 30-ig, melyre összesen 1.135.544.- Ft 


támogatást kaptunk.  


  


A hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásokban résztvevők 


elsősorban az önkormányzat intézményeinél kerülnek foglakoztatásra az 


intézményekkel történt előzetes egyeztetés alapján, mint konyhai kisegítők, 


takarítók, kisegítő, udvaros, segédmunkás munkakörben foglalkoztatottak. 


Figyelembe vettük, azt hogy a lépcsőzetes indítással mindig legyen az 


intézményeknek segítség a saját dolgozójukon felül, hiszen minden 


intézménynek vannak olyan munkálatai, mint pl. az óvodában a nyári 


karbantartások, festések,  ahol igen nagy segítséget nyújtanak a 


közmunkaprogramban részt vevők.  


    


  


II. Szociális jellegű kistérségi startmunka programok  


 


     -    foglalkoztatás létszáma: 120 fő 


- támogatás időtartama: 10 hónap 


- napi munkaidő: 8 óra 


- bérköltség támogatás: 131.510.837.- Ft  (100%) 


 


 


Belvízelvezetés 


 


 A feladatokat 80 fő alkalmazásával végezzük, melyből 10 fő brigádvezető  8 fő 


szakmunkás, 3 fő adminisztrátor (középfokú végzettségű és 59 segédmunkás 


(alacsony iskolai végzettségű) összesen: 72.602.410.- Ft bértámogatással. A napi 


munkaidő 8 óra. A foglalkoztatás 2013. március 01-től 2013. december 31-ig 


tart. A 80 főből kb. 20 % nőt (16 fő) kívánunk foglalkoztatni, könnyebb fizikai 


munkára. 


A feladatok végzéséhez a meglévő 2012. évben beszerzett gép- és 


eszközállományon túl beszerzésre kerültek átereszcsöveket (30-40-50es), 


műanyagcsöveket, homokos kavics , homokot, osztályozott kavicsot, vasanyagot, 


továbbá üzemanyagot. Szükséges továbbá bérmunkát igénybe venni 


nagymélységű csapadékvíz csatorna iszaptalanításához, illetve zárt      


csapadékcsatorna mosatásához.  A beszerzett eszközök és anyag értéke összesen: 


13.343.467.- Ft.  


 







Beszerzésre került 1 db  DETK 115 vontatott szippantó a meglévő MTZ 


traktorral kerül üzemeltetésre, mely a „belvíz” a mezőgazdaság” és a „közút” 


programban is hasznosítható (vízszállítás, öntözés, nyáron közútlocsolás). A 


PVC cső és talpas betoncső a meglévő nyílt csatornákból, zárt csapadékvíz 


csatornák építéséhez kerül felhasználásra, illetve a kapubejáróknál az összetört 


átereszek kerültek cserére. Ehhez szükséges a homokos kavics, cement, 


osztályozott kavics és zsalukő. A vasanyag pedig csatorna fedlap, illetve rács 


készítéséhez szükséges. A fixes pótkocsi ponyvával, paddal  szintén a meglévő 


MTZ traktorhoz a munkások szállításához szükséges az önkormányzati 


külterületi belvízcsatornáknál végzendő kézi munkálatokhoz. A kézi szerszámok 


a meglévők pótlásához szükségesek. A foglalkoztatottak részére biztosítva lett 


védőital, kullancs elleni védekezés, védő- illetve munkaruha.   


 


A program keretében nyíltmedrű csapadékvíz csatornákat gazoltunk iszapoltunk 


az  alábbi helyeken: 


 


 Bartók Béla utca- Vésztő vasúti átjárót összekötő csatorna 


 Újtelep I.-VIII. utcáig 


 Vásártér utcák 


 Kárász utca  


 Vasút utca  


 Csík utca 


 Sárrét utca 


 Petőfi utca páratlan oldala  


 Állomási Újtelep utca 


 Szelesi Újtelep utca 


 Dobó utca 


 Pozsonyi utca 


 Honvéd utca 


 


Zárt csapadékvíz csatornát építettünk a Bethlen utca mindkét oldalán, a Csaba 


utca mindkét oldalán illetve a Bocskai utca egy rövid szakaszán. A megépített 


zárt csapadékvíz csatorna hossza 560 fm. 


 


Belterületen a földmedrű csapadékvíz csatornák gazolása iszapolása összesen 


több mint 60 km. 


 


A külterületen ez idáig  gépi iszapolásra került 2.5 km csatorna, illetve várható 


hogy az ősz folyamán további 6-8 km külterületi csatorna gazolása cserjézése 


fog megtörténni. (1.sz. melléklet) 


 


 


 







 


Belterületi közutak karbantartása 


 


 


A program keretében 25 főt alkalmazunk 10 hónapos időtartamra, ebből 3 fő 


brigádvezető, 1 fő ügyviteli alkalmazott, 21 fő segédmunkás. Bérköltség 


támogatásuk: 22.188.000.- Ft.  


 


A város belterületén lévő szilárdburkolatú utak karbantartási, fenntartási 


feladatainak ellátása 2013. évben is részben e projekt keretein belül  történik. 


Vállaltuk  a kiemelt szegélyes utak rendszeres  portalanítását, víznyelők 


takarítását, buszvárók, parkolók takarítását. A hetente rendszeresen takarított 


területek nagysága 10.000 ezer nm. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat 


útburkolati jeleinek ( gyalogátkelőhelyek, parkolók, kerékpárutak) évi kétszeri 


festését is elvégeztük. A szilárdburkolatú utak felhízott padkáinak nyesését 


részben bérgép igénybevételével végeztük el.  


  


A meglévő útalapok kátyuzását profilozását szintén e program keretében 


végeztük, így a Töviskesben lévő 3 lakossági útalap rendbetétele történt, az 


Állomási Újtelep útalapjának profilozása is megtörtént. 


Nemesített padkákat alakítottunk ki útkereszteződésekbe, közel 300 nm 


területen. 


Tavasztól őszig 2 hetente rendszeresen kaszáltuk az önkormányzati utak padkáit, 


a Petőfi utca, Kinizsi utca Arany János utca, Újtelep, Széchenyi utca, Kossuth 


utca, Érmellék utca, Szeghalom-Füzesgyarmat kerékpár út melletti területét. 


 


A közút programba rendszeresen kaszált területek nagysága 54.000 nm. 


  


 Az anyagok és eszköz beszerzésben terveztünk kézi szerszámokat, kohósalak, 


zúzottkő, martaszfalt, aszfalt, homok, üzemanyag beszerzését. Továbbá     


valamint bérmunka igénybevételét is terveztük. Továbbá terveztük bérgép 


igénybevételét is. Beruházási és dologi kiadások összege év végéig várhatóan: 


7.335.316 Ft lesz.    


(2. sz. melléklet) 


 


 


 


Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 


 


 


A programelemen belül 15 fő foglakoztatását vállalta fel az önkormányzat.  


Ebből 2 fő brigádvezető, 13 fő segédmunkás. Bérköltség támogatásuk: 


13.291.260.-Ft 







 


Szeghalom város kül- és belterületén 2013-ban is szükséges az illegális 


hulladéklerakó helyek felszámolása. Nagyon fontos feladat, mivel az illegálisan 


lerakott szemét szennyezője lehet több környezeti elemnek: víz, levegő talaj. Cél 


a környezet tisztaságának, az elhagyott hulladéktól való mentesség 


biztosításának fenntartása. Ezért fontos a város bevezető útjai mellett a hulladék 


rendszeres gyűjtése, szállítása, a város közvetlen belterületével határos erdők, 


fasorok megtisztítása a hulladéktól. Rendkívül fontos az illegálisan létrehozott 


hulladéklerakók felderítése és felszámolása.  


 


A brigádok a városhoz közvetlenül kapcsolódó úthálózatok mellett csapadékvíz 


csatornákban, fasorok mellett, erdősávokban, továbbá a belterületen illegálisan 


lerakott hulladékok begyűjtését végzik, hulladékgyűjtő zsákokba. A bezsákolt 


hulladék az Ady E. utcai telephelyen kerül átmeneti tárolásra, ahonnan rövid 


időn belül továbbszállításra kerül a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakóba. 


Ez évben ütemeztük ütemeztük a Töviskes majorban lévő közel 1 ha kiterjedésű 


illegális hulladéklerakó helye felszámolását. A munkák jelenleg is folyamatban 


vannak. A munkavégzéshez lehetőséget tudtunk biztosítatni a majorban lakók 


munkavávégzésére is.  


 


A munkavégzéshez szükséges védőruházatot, fertőtlenítőszert, kézi 


szerszámokat, szükséges üzemanyagot, továbbá bérmunkaként a hulladék 


elszállítását az eszköz és anyagigényben beállítjuk. Beruházási és dologi 


kiadásokra év végéig  2.750.384.- Ft keretet kaptunk. ( 3. sz. melléklet )  


 


 


Kiemelt projekt: Mezőgazdaság 


 


 


- foglalkoztatás létszáma: 15 fő  


- támogatás időtartama:  10 hónap  


- bérköltség támogatás: 13.689.070.-Ft (100%) 


- beruházási és dologi költség: 4.334.046.-  Ft 


 


A mezőgazdasági projektben azt a 15 főt foglalkoztatunk, akik a 2012-es évben 


elkezdték a munkát illetve az oktatást, közülük 50 %  a nő. Foglalkoztatásuk 


2013 február 1-től december 31-ig tart. A napi munkaidő 8 óra. 


 


Szeghalom város Önkormányzata a tulajdonában lévő 3.3 ha szántó területen 


kíván zöldségtermesztést folytatni a program keretében. Helye: Szeghalom 


Koplalókert (01046,01047 hrsz-ú). A megtermelt zöldség féléket (burgonya, 


paprika, uborka, hagyma, paradicsom) kedvező áron értékesítettük elsősorban a 


gyermekétkeztetést biztosító intézményünk részére. Uborka 2104 kg, hagyma 







2266 kg, paprika 42 kg, paradicsom 1099 kg. Az intézmény a megvásárolt 


termékek egy részéből (paprika, paradicsom, uborka, hagyma) csalamádét, 


lecsót, paradicsomlét, savanyú uborkát dolgozott fel. A feldolgozásban főleg 


előkészítő munkában közreműködtek közmunkások is. A termékek további 


tárolására együttműködési megállapodást kötöttünk a Katolikus Egyházzal. Az 


egyház a templom pincéjét biztosította a tároláshoz, míg az önkormányzat a 


templom telkének rendszeres kaszálását, valamint a katolikus temető rendszeres 


kaszálását biztosítja.  


A feladatra többnyire alacsony iskolai végzettségű álláskeresőket 


foglalkoztatunk, akik 2012. évben kezdték ezt a munkát, és jártak és jelenleg is 


járnak oktatásra. Alkalmazásukkal segíteni kívánjuk a foglalkoztatásra való 


alkalmassá tételt, illetve a mentális problémákkal is küzdő munkavállalók 


segítése is történhet ezáltal. 


 


Az önkormányzat e projekt keretében 3.3 ha szántóföld területen 


zöldségtermesztést végez, konkrétan 0,25 ha burgonya, 0,25 ha uborka, 0,125 


hagyma, 0,125 paradicsom, a  2013-ban kibővített  és bekerített területen. A 


növénytermesztéshez és a tartósításhoz szükséges anyagokon túl szükség van a 


meglévő kút karbantartása, a dolgozók részére munka- és védőruha, védőital, 


kullancs elleni védekezésre. Beszerzésre került 2012. évben  1 db mobil 


konténer épület, ahol  a kézi szerszámok tárolására történik. Az elmúlt évben és 


ez évben 3 db fúrt kutat alakítottunk ki, várhatóan rövid időn belül további 1 db 


kút fúrására is sor kerül. A 4 kúttal biztosítani tudjuk az egész kert öntözését. A 


pedroló szivattyúk és a szükséges öntöző beredezések beszerzésre kerültek. A 


terület villanyáram ellátással biztosított.  


Beszrezetünk 1 db 3 fejes ekét is. A benzin üzemanyag a meglévő kisgépek 


üzemeltetéséhez kell. Bérmunkában történt a 2013. évi tavaszi tárcsázás, 


boronálás, továbbá a növényvédelmi szakmunka.  (4. sz. melléklet) 


 


  


 


Két alkalommal történt a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási   


Munkaügyi Kirendeltsége részéről átfogó ellenőrzés a Szociális kistérségi 


startmunka programra vonatkozóan  elsőként a munkaügyi iratok, jelenléti ívek, 


munkanaplók, nyilvántartások ellenőrzése történt meg, valamint második 


alkalommal helyszíni ellenőrzések projektelemenként  a munkaterületeken 


történtek meg.      


 


 


Lehetőségünk volt részt venni Békéscsabán, a közfoglalkoztatási kiállításon és 


vásáron, ahol a közmunkaprogramban előállított termékek, értékek bemutatására, 


kóstoltatására, kaptunk lehetőséget, mely alapján megállapítható a 


közmunkaprogram eredményes és sikeres, Szeghalom Város vonatkozásában is. 







A programmal kapcsolatban készült kisfilm megtekinthető: www.szeghalom.hu 


honlapon.  


 


 


III. Egyéb foglalkoztatások 


 


Fontos megemlíteni azt, hogy az önkormányzat részt vesz az első munkahely 


garancia programban mely programon belül 2 fő foglalkoztatását tudtuk 


biztosítani, 9 hónapos foglalkoztatással, 6 hónapos 100% bértámogatással majd 


3 hónapos továbbfoglalkoztatással.  


Részt veszünk továbbá TÁMOP 1.1.2 a hátrányos helyzetűek 


foglalkoztathatóságának javítása decentralizált programban, 2 fővel, 50%, 100%  


bértámogatással.   


Részesei vagyunk a foglalkoztatás bővítő támogatásnak is 1 fővel 50%-os 


bértámogatással 6 hónapos időtartamra.  


 


2013. júliusban, beterjesztett igényünk alapján lehetőséget kaptunk nyári 


diákmunka keretében középiskolás főiskolás, valamint egyetemi nappali 


tagozatos hallgatók nyári munkán történő foglalkoztatásra, 2 hónapos 


időtartamra 100% bértámogatással összesen: 1.396.500.- Ft összegben.  


Júliusban 8 fő foglalkoztatására került sor, augusztusban 11 fő diáknak tudtunk 


1 hónapos munkát biztosítani, 6 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az 


önkormányzatnál és intézményeinél valósult meg.  


 


Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal megnyitotta az önkormányzatok 


részére a lehetőséget csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatására, 


ahol, Szeghalom Város Önkormányzata is megtette regisztrációját, és várhatóan 


novembertől 4 fő 4 órás  foglalkoztatását tudjuk a program keretében biztosítani.   


 


 


Szeghalom, 2013-10-04 


 


 


Macsári József  


                                                                   polgármester                                                              


 


Az előterjesztést készítették:  


 


Nagyné Kincses Ilona 


Tornyi Tímea 


Nagy István 


 


 



http://www.szeghalom.hu/
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2. sz. melléklet 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 







3. sz. melléklet 


 


 
 


 


 


 
 


 
 


 







4. sz. melléklet 
 


 
 


 
 


 


 
 


 







 


 


 


 


 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2013. október 25 -i ülésére 


 


 


  


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


 


Mikiné Erdei Erika a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője benyújtotta a 2013/2014-es 


nevelési évről szóló tájékoztatóját. 


 


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, ismerje meg és fogadja el a Napköziotthonos Óvoda és 


Bölcsőde vezetőjének tájékoztatóját. 


 


 


Szeghalom, 2013. október 17.  


 


 


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


 


 


 


 


Macsári József  


   








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  


 


2013. október 22-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. tanácskozó terme 


 


Napirend: 


1./ A 2013. október 25-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 


előterjesztéseinek véleményezése. 


2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


 


Szeghalom, 2013. október 17. 


 


 


Tisztelettel: 


 


 


        Macsári József  


      





