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1.A szervezeti és működési szabályzat célja 
 
Szabályozza Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde működésének rendjét. 
Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és 
betartásával biztosítja az intézmény jogszerű működését. 
 
2.A szervezeti és működési szabályzat hatálya 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába, bölcsődébe 
járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az intézményben működő közösségekre, 
szervezetekre, illetve mindazokra, akik az óvodával, bölcsődével kapcsolatba kerülnek, 
azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az óvodát, bölcsődét szolgáltatásai 
megvalósításában. 
 
Az SZMSZ jogszabályi alapja: 
 
    Nkt. – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
    EMMI r. – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 
    névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 
    Ávr. – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról és államháztartás részét képező         
    intézmények számára tárgyú 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
    Hivatkozás a jogszabályi felhatalmazásra, amely szerint az intézmény szervezeti és      
    működési szabályzata készült. Nkt. 25 § (1) bekezdés 


    A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.Tv. 
o 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet, az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról 


o A Munka Törvénykönyve 1992. évi XII. tv. és annak módosításai, 


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


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


intézményekben, 


o 356/2008 Kormányrendelet a Kjt. egészségügyi intézményekben történő 


végrehajtásáról, 


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


intézmények működéséről, 


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


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


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


dohánytermékek fogyasztásának szabályairól, 


o A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 


feladatairól és működéséről szóló 15/1998. (IV:30.) NM rendelet, 


o A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális 


szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet, 


o A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 


szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, 
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o A számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény, 


o Munkaruha, védőruha 65/1999 EüM rendelet, 2/2022 II/7 SzCsM rendelet, 


Munkatörvénykönyve 56§ (2) bekezdés 


o A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonságvédelmi 


követelményeiről 50/1999 XI.3 EüM rendelet 


o 249/2000 (XII.24) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei, beszámolási és 


könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól. 


o A mindenkori költségvetési törvény 


o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 


o 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 


o 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet. A nevelési oktatási intézmények működéséről, és a 


köznevelési intézmények névhasználatáról 


 
I. Intézményi alapadatok 


1. Intézményi azonosítók                
Az intézmény neve:  


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


 


Pecsétjének lenyomata: 


 


 


 


 


Székhelye:  


Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 


 


 


 







 5 


Telephelyei: 


 telephely megnevezése telephely elérhetősége 


1 Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 


5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 


Tel.szám:06/66-371-531 


e-mail: szivarvanyovi@kitnet.hu 


2 Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 


5520 Szeghalom Fáy u. 12. 


Tel.szám:06/66-371-915 


e-mail: fayovi@kitnet.hu 


3 Lurkó Bölcsőde 
5520 Szeghalom Kossuth u. 5. 


Tel.szám: 06/66-371-981 


 


A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: óvodai nevelés szempontjából, 


Szeghalom város és vonzáskörzete.  


 


Törzsszám:  


633864 


 
Adószáma:  


16654048-1-04 


 


OM azonosító száma:  


028112 


 


Bankszámlaszám:  


10402661-50526552-83701009 


 


Alapító szervezet neve: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz 


 


Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 


Szeghalom Város Önkormányzata 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
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Az intézmény jogállása:  


Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 


 
a./ A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 


b./ A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény 


c./ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 


d./ Előirányzatok feletti jogosultsága: Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási teljesítés igazolási joggal és felelőséggel bír. 


e./ Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik. 
Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáját látja el. 


 
 
Az intézmény vagyona: 


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


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


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


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


 
Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok, valamint a mindenkori 
vagyonrendeletben meghatározott ingó és egyéb vagyon kezelése, és használata. A vagyoni 
állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény által használat vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szeghalom 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége sérelme nélkül, a 
szabad kapacitásait hasznosíthatja, bérbeadással, vagy kölcsönzéssel. 
 
Az intézmény típusa:  
Többcélú közös Igazgatású oktatási intézmény. 
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Az intézmény tevékenységi köre: 
 
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. ,2011. évi CXC. tv. szerint óvodai nevelés 3 éves 
kortól a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése. 
Az Óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított féléven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. 
 
2.Az intézmény alaptevékenysége Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pont 
           - 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


           - 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 


           - 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai    
             feladatai  


Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 


- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
- Kiemelten tehetséges gyermekek  
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 


 


- 8891011 Bölcsődei ellátás 


- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 


Alaptevékenységgel kapcsolatos kiegészítő tevékenység:  
- az intézmény szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységet 


nem végez. 


Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 


Az intézmény kapacitása és évfolyamai: 
Óvoda 300 fő 
-12 csoport 


Bölcsőde 40 fő 
-3 csoport (2x14 fő. 1x12 fő) 


 



http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus

http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus
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II. Szervezeti felépítés 
 


2.1.1 Az óvoda szervezeti struktúrája 
Az intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: 
A magasabb vezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A megbízást  
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adja, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Tv. alapján. 


A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 


o A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre nézve. A 


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


Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXII. Tv, a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. 


Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 
Az intézmény élén intézményvezető áll.  Az óvodai nevelés, három telephelyen folyik, melyet 
a Telephelyvezetők irányítanak. Ők látják el a telephelyen dolgozó óvodapedagógusok,  
pedagógiai asszisztensek, dajkák munkahelyi irányítását is. A bölcsődei egységet a bölcsőde 
szakmai vezetője, irányítja. A bölcsőde szakmai vezetője a bölcsődei ellátás irányításáért 
felel, és ő látja el a bölcsődei egységben dolgozó alkalmazottak irányítását. Az intézmény 
működésében közreműködő titkárság és technikai személyzet irányítása közvetlenül az 
intézményvezető feladata. Az intézményvezető koordinálja a telephelyvezetők, és a szakmai 
vezető munkáját. 


2.1.2 Az intézmény telephelyei és feladatuk a többcélú intézményben: 
2.1.2.1 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
 
Az óvoda 300 férőhellyel 12 foglalkoztató csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkezik. Az óvodai egységet a magasabb vezető beosztású intézményvezető irányítja. 
Munkáját három telephelyvezető segíti. 
A telephely feladata: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel 
együttműködve biztosítja a 3-8 éves korosztály nevelését, a gyermekek személyiségének 
fejlesztését. 


Együttműködik a bölcsődével, a Család és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársaival,  
keresi az intézmények közötti átmenet legjobb módjait. Gondoskodik a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztató fejlesztéséről. Ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 
küzdő, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek problémái miatt a különleges gondozást igénylő 
gyermekek integrált fejlesztését. 
 
2.1.2.2. Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
3 foglalkoztatóval és kiszolgáló helyiséggel rendelkezik. Tevékenységét az Országos Család-
és Gyermekvédelmi Intézet (Módszertani Intézet) által kiadott, bölcsődei gondozás-nevelés 
minimum feltételei, valamint a szakmai munka részletes szempontjait tartalmazó módszertani 
levél előírásai, és az ez alapján összeállított szakmai program szerint végzi. 
 
Belső működési rendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza. A bölcsőde élén a bölcsődei 
Szakmai-vezető áll. 
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A telephely feladata: Ellátja 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek gondozását, nevelését. 
Nyitottá teszi a bölcsődét szülők felé. Biztosítja fokozatos beszoktatást. A szülői házzal 
fenntartott kapcsolat révén, időben megkezdi a gyermekek veszélyeztetettségének feltárását. 
Környezeti, kisgyermeknevelői állandósággal, az egészségügyi követelmények fokozott 
betartásával biztosítja a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődését. 


A Nemzeti rehabilitációs és Szociális Hivatal felé. TAJ alapú nyilvántartási rendszer vezetése, 
napi jelentéssel. 


Tagjai: E felhasználó, képviselő: Tatárné Danka Marianna 
Adatszolgáltatóként megjelölt személy: Tatárné Danka Marianna 


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


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


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


o Felelős az intézményi önértékelés megvalósításáért. 


Jogkörét, felelősségét, feladatait a közoktatási, köznevelési törvény, az intézmény belső 
szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. 
 
Feladatkörébe tartozik továbbá: 


o Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek,  vezetői értekezletek megszervezése. 


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


o A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 


o Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 
jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. 


o A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben, 


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


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


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


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


o Ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 


 
Vezetői hatáskör átruházása: 


o Képviseleti jogosultság: telephely szakmai képviseletét az Általános Intézményvezető 
helyettes látja el  
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o Munkáltatói jogkör: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és 
megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat a 
telephelyvezetőkre, az irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottakra alkalmazza. 


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


 
Az óvoda és a bölcsőde vezetőinek feladatai: 


o Vezetői megbízásukról az Intézményvezető dönt. A telephelyek vezetői felett a 
munkáltatói jogokat az intézményvezető látja el. 


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


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


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


o Ellátják a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt feladatokat. 


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


o Ellátják az intézményvezető által átruházott munkáltató jogkörükbe tartozó 
feladatokat. 


o A telephely vezetők jogszabályban meghatározottak szerint végzik a tanügy igazgatási 
feladatokat. Részt vesznek a telephely pedagógiai munkájának segítésében, a 
minőségirányítási program működtetésében. Felelősek a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi 
felügyeletének megszervezéséért. Segítik a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátását. 


o A bölcsődei szakmai-vezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a bölcsőde valamennyi 
dolgozójának munkáját, végrehajtja a bölcsődére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket, valamint a szakmai ellenőrzések során kapott iránymutatásokat. Dönt 
a gyermekek bölcsődei felvételéről. Elemzi és értékeli a bölcsőde működési és 
ellátottsági mutatóit. Elkészíti a kisgyermeknevelők továbbképzési tervét. Részt vesz a 
bölcsődei vezetők részére szervezett konzultációkon, értekezleteken, tapasztalatcserén, 
szakmai megbeszélésen. 


 
A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 
Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget 
vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az 
azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítési 
feladatokat ellátó telephely vezető látja el. Az óvodai és bölcsődei intézményegységek 
vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 
levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában a tanügy-igazgatási körébe 
tartozó ügyekre terjed ki. Az óvodai és bölcsődei egységben egyaránt az intézmény kör-és fej 
bélyegzőjét lehet használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő általános helyettes 
(egész intézményt érintő kérdésekben), az óvodavezető (kizárólag az óvodai egységet érintő 
ügyekben), vagy a bölcsőde vezető aláírásával (kizárólag a bölcsődét érintő ügyekben). 
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A vezetők helyettesítési rendje 
 
Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását, a Tündérkert Óvoda 
telephely vezetője látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést 
nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 
Az intézményvezető és a Tündérkert Óvoda telephely-vezetőjének együttes távolléte esetén a 
helyettesítési feladatokat a Mesevarázs Óvoda telephely vezetője látja el. A telephely vezetők 
helyettesítését az adott óvodában dolgozó rangidős szakvizsgázott óvodapedagógus, illetve a 
legidősebb óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
 
A bölcsőde szakmai vezetőjének helyettesítését a bölcsőde szakmai vezetője által 
megnevezett kisgyermeknevelő látja el. 
 
A vezetők benntartózkodási rendje 


A hivatali nyitvatartási időben az intézmény vezető többcélú intézmény székhelyén vagy az őt 
helyettesítő telephely vezető az adott telephelyen tartózkodik. 
 
Az intézmény vezetőségének tagjai, együttműködésük 
 
a.) Az intézményvezető, bölcsőde szakmai vezetője és helyettese alkotja a bölcsődei egység 
vezetését. 
b.) Az intézményvezető, a három telephelyvezető, a Közalkalmazotti Tanács elnöke alkotják 
az óvodai egység vezetőségét. 


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


 
Az a-b. pontban leírt vezetőség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik. A 
megbeszélését az intézményvezető hívja össze. A megbeszéléseket az intézményvezető 
készíti elő és vezeti. A megbeszélésről jegyzőkönyv, illetve feljegyzés készül. A tagok 
kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
Az a.) pontban megjelölt vezetőség a bölcsődei élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 
 
Az b.) pontban megjelölt vezetőség az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 
 
A c.) pontban megjelölt vezetőség az egész intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, 
véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 
 
A Közalkalmazotti Tanács és az intézmény vezetőségének munkakapcsolatát a 
Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás, a 
Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és 
az intézményvezető feladata. 
 
Elektronikus úton előállított hitelesített papíralapú nyomtatványok kezelése. 
Az törvény által előírt kötelező nyomtatványok, hitelesített kezelése a központi intézmény 
iktatójában történik. 
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1.Az intézmény képviseletének szabályai EMMI r. 4. § (1) bekezdés e) pont 
Az intézmény dolgozói 
Az intézmény dolgozóit a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézményvezető 
alkalmazza. A dolgozók munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában 
alkalmazottak köre pedagógus munkakörben: óvodai telephelyvezetők, óvodapedagógusok. 
Az intézmény adminisztratív feladatait az óvodatitkár végzi. A pedagógiai munkát 
közvetlenül segítők; a pedagógiai asszisztensek, dajkák és egyéb kisegítő alkalmazottak. 
 


Óvodatitkár 
Az intézményvezető közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe, érkező iratok 
központi iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekhez való továbbítását, valamint az 
irattárazást. Az intézményvezető irányításával mindazokat az adminisztrációs feladatokat, 
amelyek az intézmény működésével kapcsolatosak. Elvégzi az óvodás és bölcsődés 
gyermekek térítési díjának beszedését.  
 
Bölcsőde dolgozói: szakképzett kisgyermeknevelők, takarítók. 
 
Vezetői tanács 


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


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


A vezetői tanács üléseit a munkaprogramja szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal 
tartja. A tagok kétharmadának jelenléte szükséges. Döntéseit, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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Nevelőtestületi értekezlet 
Nevelési, gondozási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó 
szerve.  
 
Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben foglalkoztatott 
főfoglalkozású, részfoglalkozású szakalkalmazottak, nevelő-oktató munkát segítő felsőfokú 
végzettségű alkalmazottak.  
 
Döntési jogkörébe tartozik: 


o Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása.  


o Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.  


o Az intézmény éves munkatervének elfogadása.  


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


o A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. 


o Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
véleményezése, kiállítása. 


o Az intézményi önértékelés elkészítése 


 
Vélemény-nyilvánítás: 
A nevelőtestületi értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 


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


A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van.  
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlőség esetén 
az intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatokat intézmény iktatott 
iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. Az értekezleten elhangzottakról 
minden esetben jegyzőkönyv készül. 


Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos döntésnél magasabb jogszabályok az irányadók.  
 
2. Az intézmény telephelyei EMMI r. 4. § (1) bekezdés d) pont  
Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephelyvezetők, és a választott közösségi 
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 


Nevelési évenként a kapcsolattartás formái, és rendje bővebben az éves munkatervben kerül 
megfogalmazásra.  


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


A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartást és együttműködést szolgálják az 
SZMSZ korábban leírt területei. 
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3. Az intézmény telephelyei és működésének szabályai 
 


 
3.1. Alkalmazotti közösség 
Az alkalmazotti közösséget az intézményben (az óvodánál és a bölcsődénél) közalkalmazotti 
jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 


A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, a Közoktatási törvény, Köznevelési 
törvény, (illetve az ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti 
szabályzata rögzíti. 
 
Munkaruha, védőruha, szemüveg 


A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a fenntartó dolgozók részére.  
 
A Cafetéria juttatás a fenntartó döntése alapján adható.  
 
A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikor ezt a 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 
intézményvezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az 
intézményvezető tájékoztatja az intézmény dolgozóit az intézményi munkáról és ismerteti a 
soron következő feladatokat.  
 
A vezetői tanács döntése alapján évi egy alkalommal a tájékoztatás megtörténhet a 
telephelyeken, a telephelyek vezetői által.  
 
3.2. Nevelőtestület Nkt. 70. §, EMMI r. 117. §  
A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az intézmény 
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
 
A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 
valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. Az óvoda 
nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  
 
Döntési jogkörébe tartozik 


o Az óvodai nevelési program és módosításának elfogadása 


o Az óvodai telephely szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 


o Az óvoda éves munkatervének elfogadása 


o Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 


o Az óvodai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 


o Az óvodai házirend elfogadása 


o Jogszabályban meghatározott más ügyek  


 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet: 
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o Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
 
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból – 
meghatározott időre, vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 
gyakorlását (a jogszabályban előírtak kivételével) átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 
 
A nevelőtestület értekezletei: 
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület 
rendes értekezleteit az Intézmény éves munkatervében meghatározott napirenddel és 
időpontokban az Intézményvezetője hívja össze. Az Intézményvezető a rendkívüli 
nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével 
intézkedik. 
 
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja: 


o nevelési évet nyitó értekezlet 


o nevelési évet záró értekezlet 


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


A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel – 
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A szavazatok egyenlősége esetén az Intézményvezető szavazata dönt. A döntések és 
határozatokat intézmény iktatott iratanyagába (irattárba) kerülnek határozati formában. 
 


- A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések EMMI r. 4. § (1) 
bekezdés h) pont. 


- A nevelőtestületi értekezleteken való pontos és aktív részvétel Nkt. 62. § (1) bekezdés 
n) pont 


- A pedagógus adminisztratív feladatainak teljesítése Nkt. 62. § (1) bekezdés m) pont 
- A pedagógushivatáshoz méltó magatartás képviselete Nkt. 62. § (1) bekezdés q) pont 
- A pedagógus munkájához szükséges informatikai eszközök hozzáférése Nkt. 63 § (1) 


bekezdés i) pont 
- Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a munkaidő kezdete előtt 5-10 perccel 


megjelenni. 


 
Az óvodapedagógusok szakmai munkaközösségei Nkt. 71 §, EMMI r. 118. § 
 
Az óvodai egység pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A 
munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben 
folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 
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Az óvodai egységben, az azonos feladatok ellátására több maximum 3 szakmai 
munkaközösség működhet. A szakmai munkaközösség intézmény éves célkitűzéseit 
figyelembe véve meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. Az óvodai 
egységben a hatékony működés érdekében egy-egy munkaközösség mindhárom telephelyről 
toboroz tagokat. 
 
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség 
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza meg. A 
munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 
A szakmai munkaközösség vezető(k) feladatai: 


o figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 


o az óvodai szakmai és módszertani tevékenység irányítása, segítése, ellenőrzése 


o a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 


o a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 


o a tervező munkában segítségadás, 


o kísérje figyelemmel a szakirodalmat, az új módszereket, esetenként számoljon be 
ezekről a munkaközösség foglalkozásain 


o a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje, 


o önként vállaljon feladatokat. 


A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje EMMI r. 4. § (1) bekezdés b) pont 


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


o Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. Tervezése, szabályozása: 
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az 
ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai 
munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső 
ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. 
 


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


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


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


Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 


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


A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 
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A nevelési év záró értekezletén az Intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 


A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje, formája érdekképviselet 
EMMI r. 4. § (1) bekezdés e) pont, Nkt. 73. §, EMMI r. 119. § 


A szülői munkaközösség ( SZMK) 


Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében 
szülői szervezetben működnek. 


Az óvodai, bölcsődei csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei 
alkotják. Minden csoportban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt 
segítő aktívákkal. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, bölcsődei csoportban a 
gyermekgondozók tartják a kapcsolatot. Mindegyik telephelyen a csoportok szülői 
szervezeteinek elnökei, maguk közül választják ki adott telephely szülői szervezetének 
telephelyi képviselőjét. Vele az óvoda partnerlistáján szereplő kapcsolattartó tartja a 
kapcsolatot. 


A szülői munkaközösségek önmaguk által elkészített munkaterv szerint működnek. A 
csoportok SZMK tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportokban választott 
elnök segítségével juttathatják el a telephelyi SZMK elnöknek, aki továbbítja az intézményi 
SZMK elnöknek. 


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


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


A SZMK döntési jogot gyakorol: 


o a saját működési rendjében, 


o munkatervének elfogadásában, 


o tisztségviselőinek elfogadásában. 


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


o az SZMSZ kialakításában, 


o a házirend kialakításában, 


o az SZMK éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 


o a minőségirányítási program kialakításakor, 


o a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartási módjában, 


o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 


o a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 
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o a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 


o az óvoda, bölcsőde és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, 


o a gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában, 


o  a munkatervnek szülőket is érintő részében. 


Az Intézményi SZMK elnöke, mint tisztségviselő: 


o Képviseli a szülőket és a gyermekeket A nemzeti köznevelési törvényben 
megfogalmazott jogaik érvényesítéséhez. 


o A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a 
nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, illetve 
képviselője tanácskozási joggal részt vehet ilyen esetekben a nevelőtestületi 
értekezleten, 


o Az intézményvezetői, telephelyvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat melyet 
írásban foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad. 


A szülői munkaközösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi, szak-alkalmazotti 
értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az 
intézmény szervezeti és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére 
véleményezési jogot biztosított. 


A meghívás napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik. 


A Telephelyek közötti együttműködés, vezetőkkel való kapcsolattartás rendje EMMI r. 4. 
§ (1) bekezdés e) pont 


Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephelyvezetők, és a választott közösségi 
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 


Nevelési évenként a kapcsolattartás formái, és rendje bővebben az éves munkatervben kerül 
megfogalmazásra. 


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


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


Az intézmény működési nyilvánossága 


Az Intézmény Pedagógiai programja, Házirendje, Minőségirányítási programja, Szervezeti és 
Működési Szabályzata, a Bölcsőde Szakmai programja, mindenki számára nyilvános, azok 
szabadon megtekinthetők az intézmény székhelyén, illetve a Szeghalom város internetes 
honlapján: www.szeghalom.hu 


Az intézmény a működés nyilvánosságának erősítése céljából a jelzett honlapon, illetve az 
intézmény óvodatitkári irodájában elhelyezett faliújságon közzéteszi bárki számára, 
személyazonosításra alkalmatlan formában a közzétételi lista szerint meghatározott adatokat: 



http://www.szeghalom.hu/
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- Óvoda/iskola pedagógusainak számát 


- az óvoda/iskola pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét 


- oktató nevelőmunkát segítők, dajkák számát, szakképzettségét, 


- az óvoda/iskolai nevelés rendjét, 


- az óvodai csoportok számát, az egyes csoportok gyereklétszámát. 


A közzétételi listát szükség szerint, de legalább nevelési évenként az intézményvezető 
felülvizsgálja, módosítja. 


Az SZMSZ-hoz kapcsolódó egyéb szabályzatok: 


Az intézményben: 
Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása. 


A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkaköri leírása. 


Belső ellenőrzési szabályzat, 


Adatvédelmi szabályzat, 


Szoftvervédelmi szabályzat, 


Katasztrófavédelmi szabályzat, 


Balesetvédelmi szabályzat, 


Tűzvédelmi utasítás, 


Munkavédelmi szabályzat, 


Iratkezelési szabályzat, 


A gazdálkodási tevékenységet végző szervezet által meghatározott 


Bizonylati szabályzat, ügyrend, 


Leltározási és selejtezési szabályzat, 


Eszközök, és források értékelési szabályzata, 


Pénztár, és pénzkezelési szabályzat, 


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


5. Az Intézmény külső kapcsolatrendszere 


Tartalma: 


Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja. Előírja: EMMI r. 4. § (1) 
bekezdés i)pont, EMMI r. 4. § (1) bekezdés i) pont 
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Az intézményt a külső intézményekkel, szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban az 
intézményvezető és a telephelyvezetők képviselik. Az éves munkatervben rögzítettek alapján 
az óvodai telephelyek és a bölcsődei telephely kapcsolatot tart a különböző 
társintézményekkel.  


Fenntartó és az intézmény kapcsolata: 


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


Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az intézmény kapcsolata: 


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


Regionális Módszertani Bölcsőde (Szeged) 


Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde (Békéscsaba) 


Jelentések, beszámolók, továbbképzések, bölcsődevezetői tanácskozások. 


Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata: 


A gyermekek szűrővizsgálata és fejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos 
kapcsolattartás. 


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


Logopédiai szűrések minden év szeptemberében a nagycsoportos óvodások körében, 
fejlesztések a kiszűrt gyermekeknél. 


Kapcsolattartó: Intézményvezető, telephelyvezetők. 


Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ és az intézmény kapcsolata: 


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


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


Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások. 
Közös rendezvények, dramatikus előadások bemutatása.  Kapcsolattartó: intézményvezető, 
telephelyvezetők. 


Egyházak és óvoda kapcsolata: 


Az egyházak megkeresésére hitéletre nevelő tevékenységek megszervezésének elősegítése. 
Az egyházak képviselőivel az óvoda telephelyvezetője tartja a kapcsolatot. 


Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: 
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A nevelési év folyamán a fejlesztési terv szerint, az intézményvezető feladata. 


A Bölcsőde gyermekorvosával, védőnőkkel, rendszeres és folyamatos kapcsolattartás az 
intézményvezető, telephelyvezetők feladata. 


III. A működés rendje 


1. Az Intézmény Működési rendje 


Tartalma: 


A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek és az alkalmazottaknak az óvodában való 
benntartózkodásának rendje EMMI r. 4. § (1) bekezdés a) pont 


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


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


Tálalókonyhába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 


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


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


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


Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 


o az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 


o az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 


o a tűz balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 


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


Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 


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







 22 


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


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


A gyermekek étkeztetését a Szeghalom Város Intézményműködtető központ közétkeztetési 
konyhája látja el. 


2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel EMMI r. 4. § (1) bekezdés c) pont 


A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával, bölcsődével jogviszonyban nem álló 
személyek a telephelyvezetőinek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában, 
bölcsődében. A fent megjelölt személy a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső 
személyeket az intézményvezetőknek jelenti be. 


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


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


Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az 
intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló 
más személyeknek. EMMI r. 4. § (4) bekezdés 


3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok EMMI r. 4. § (1) bekezdés j) pont 


Ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 


A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 


- farsang 


- gyermeknap 


- Mikulás nap 


Megünneplésük módját a telephely éves munkaterve tartalmazza. 


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


Csoporton belüli közös ünneplés: 


- a gyermekek név – és születésnapja alkalmából 


- ajándékkészítés testvércsoportnak (iskoláknak), Idősek Otthona lakóinak 


Természettel kapcsolatos ünnepek: 


- Víz világnapja, 
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- Föld napja 


- Madarak és fák napja 


- Állatok világnapja 


Sportnap szervezése: A telephelyenként meghatározottak szerint. 


Az ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken való pontos és aktív 
részvétel. Nkt. 62. § (1) bekezdés n) pont 


Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 


Az intézményvezetője és az intézményben dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének mellőzésében és megszüntetésében. 


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


Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 


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


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


o Rendszeres óvodalátogatás, bölcsődelátogatást figyelemmel kísérni. 


o Szükség esetén családlátogatásokat végez. 


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


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


o A Család és gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetmegbeszélésein való részvétel. 
(az Intézményvezető, telephelyvezetők). 


o Kölcsönös informálás a két intézmény között. 


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


o Az intézményi faliújságon kifüggesztésre kerül a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények neve, címe, telefonszáma, elérhetősége. A Nevelési év elején tartandó 
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szülői értekezleten a telephelyvezetők tájékoztatják a szülőket az intézmény 
gyermekvédelmi feladatairól. 


 


Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 


A fenntartó megállapodást köt a gyermekorvosi szolgálattal az orvosi ellátás érdekében. 


A bölcsődében meghatározott időpontban heti egy alaklommal gyermekorvosi vizsgálatot tart. 


A bölcsődében: a védőnők havonta egy alkalommal tájékoztatást kérnek a gyermekek 
fejlődéséről, és elvégzik a szűrővizsgálatot. 


Az óvodában: a védőnők évente 3 alkalommal (szeptember, január, április) hónapokban 
kötelezően általános szűrővizsgálatot tartanak, vagy problémától függően egészségügyi 
szűrést végeznek. 


Az Intézményvezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, 
gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra 
történő előkészítéséről. 


3. Intézményi óvó, védő előírások 


Nkt. 25. § (5)-(6) bekezdések: 


Az intézmény védő óvó előírásai EMMI r. 129. § (5) bekezdés, EMMI r. 4. § (1) bekezdés m) 
pont Az intézmény vezetője felelős a nevelő-gondozó munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer 
vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az intézményvezető az 
egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, 
szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, és a szükséges intézkedést megteszi. 


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


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


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


o az udvaron tartózkodnak, 


o ha különböző közlekedési eszközökkel közlekednek (kirándulás előtt) 


o ha az utcán közlekednek 


o ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 


o ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 


o és egyéb esetekben. 


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


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


A dolgozók feladatai gyermekbalesetek esetén: 


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


o a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 


o ha szükséges orvost kell hívni, 


o ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, és a szülőt a legrövidebb időn belül 
értesíteni 


o a balesetet, sérülést okozó, veszélyforrást a tőle tehető módon meg kell szüntetni, 


o a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell a telephelyvezetőnek a,  bölcsőde esetén a 
bölcsőde szakmai vezetőjének. 


o a  telephelyvezető, a bölcsőde szakmai vezetője köteles értesíteni az Intézmény 
vezetőjét. 


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


Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 


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


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


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


2.9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 


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


o a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 


o a tűz, 


o a robbantással történő fenyegetés, 


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


A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 


o az intézmény fenntartóját, 


o tűz esetén a tűzoltóságot, 


o robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 


o a személyi sérülés esetén a mentőket, 


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


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


- Tündérkert Óvoda: riasztó bekapcsolása hosszan. 


- Mesevarázs Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Szivárvány Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Lurkó Bölcsőde: csengő megszólaltatása hosszan. 


Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet 
a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 
található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 
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A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeltért a gyermek óvoda pedagógusa, 
gondozója a felelős. 


A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 


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


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


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


Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 


A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik telephelyben történik. 
Amennyiben a másik telephely akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok 
elhelyezése bármelyik telephelyt, esetleg más oktatási intézményt igénybe lehet venni. 


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


o a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 


o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 


o a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 


o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 


o a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 
stb.) fogadásáról. 


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


o a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 


o a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 


o az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 


o a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 


o az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 


o az épület kiürítéséről. 


A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 
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A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 
tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 
szabályozását a bombariadó terv tartalmazza. 


A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 


Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 
intézményvezető a felelős. 


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


A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni: a Vezetői irodában kifüggesztve. EMMI r. 4. § (1) bekezdés n) 


A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje EMMI r. 4. § (1) bekezdés b) pont 


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


o Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. Tervezése, szabályozása: 


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


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


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


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


Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 


Az ellenőrzés tapasztalatairól az intézményvezető feljegyzést készít és ismertet az 
óvodapedagógussal.  


A nevelési év végén megtartott nevelőtestületi értekezleten az intézményvezető az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 


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


1. A bölcsőde feladata 


A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő bölcsődés korú 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. 


Feladata a bölcsődés korú beíratott gyermekek gondozása-nevelése, életkori és az egyéni 
sajátosságokat figyelembe véve, harmonikus testi- és szellemi fejlődésük elősegítése. 


1. Bölcsődei beiratkozás, felvétel: 


A kihirdetett időpontban minden év áprilisában az óvodai beiratkozással egy időpontban 
történik a bölcsőde épületében (5520 Szeghalom Kossuth utca 5.) a bölcsődevezetőnél. Igény 
szerint egész évben van beiratkozás. Biztosítjuk azon gyermekek ellátását, akiknek a szülei 
dolgoznak vagy képzésben vesznek részt, illetve akiknek szociális körülményeik indokolttá 
teszik az intézményes nevelést. (A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.) Szükséges 
dokumentumok: Anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya, munkáltatói igazolás. (A 
hatályos jogszabályok előírása szerint) 


2. Bölcsődei csoport szervezése 


A csoportok létszámát a törvényi előírás szerint alakítjuk. Abban a csoportban ahol minden 
gyermek betöltötte a második életévét akkor 14 fős a csoportlétszám. Abban az esetben, ha a 
csoportnak nem minden tagja töltötte be a második életévét, akkor 12 fős lehet a csoport. 
Sajátos Nevelési Igényű gyermek esetén 10 fő lehet a csoportban. 


3. A bölcsődei ellátás megszűnése 


A bölcsődei ellátás megszűnik: 


A bölcsőde nevelési év végén (augusztus 31.) ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
illetve, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejletségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és az óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem 
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 


Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara 
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 


4. Működés rendje 


A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 


A működésre vonatkozó eltérő szabályokat a házirend tartalmazza. 


5. Szakmai ellenőrzés 


Bölcsődénkben a Bölcsődei nevelés országos Alapprogramja, és a Bölcsődénk Szakmai 
Programja alapján végezzük tevékenységünket. A szakmai munka minőségbiztosítását a jól 
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képzett szakdolgozók, az Intézményvezetői, vezetői ellenőrzéseken látottak megbeszélése 
garantálja. Bölcsődénkben a csoportokban folyó gyermekellátás ellenőrzése folyamatos és 
rendszeres. Az Intézményvezető évente 2 alkalommal tesz szakmai látogatást, és értékeli a 
Bölcsődében folyó munkát a megbízott Bölcsődevezetővel. Kiterjed a gyakorlati munkára és 
a dokumentáció vezetésére is. Egyéb ellenőrzés, értékelés az óvoda belső ellenőrzésének 
szabályai szerint történik. 


6. Egészségügyi szakfelügyelet, egészségügyi ellátás 


A bölcsődék feletti szakfelügyeletet a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve gyakorolja. 


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


7. A kereset-kiegészítést az intézmény a jogszabályoknak megfelelően biztosítja.  
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Kedves Szülők! 


 


Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is 
elfogadták. 
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen 
olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak 
betartására. 
 
Az óvoda és a család együttműködése, a nyugodt légkör biztosítása, az óvoda 
nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend szabályainak 
betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személynek. 
 


Házirend 
 


• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11./1994. (VI.8.) MKM 


rendelet, 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 


törvény rendelkezései alapján készült. 
• 2011. CXC.törvény 8.§ (1)  (2). 45.§ (1) (2) 
• 1997.XXXI.törvény 151 § (5) bekezdésének 2015. szept.1-től hatályos módosítása. 
• 328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
• 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 
• 2013.évi 67/A.§(1) (2) 
• Nevelőtestületi határozat 
• Az intézmény Alapító okirata 
• Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
• Az intézmény Pedagógiai Programja 
                      


                       A házirend hatálya 
 


A házirend az intézmény minden dolgozójára, az intézménybe járó gyermekekre és 
szüleikre vonatkozik, betartása kötelező érvényű. 
 


A házirend hatályba lépése 
 


A nevelőtestület elfogadásával, a Szülői Munkaközösség véleményezési nyilatkozatával 
és a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 
 


A házirend felülvizsgálati rendje 
 


2-3 évenként, vagy indokolt esetben akár évente (Jogszabályi, vagy egyéb változások) 
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Nyilvánosságra hozatal 
 


A házirend megtekinthető a központi hirdetőtáblán a bejáratnál, valamint minden 
csoportban elkérhető az óvodapedagógustól és tanulmányozásra, egy-két napra 
hazavihető. 
Új beiratkozók a beiratkozás alkalmával tájékozódhatnak a Házirend szabályairól. 
 


1. Általános információ az óvodáról 
 


1.1 Az óvoda hivatalos elnevezése: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
1.2 Címe: 5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 


Elérhetősége (tel, fax):+36 66 371 154 
                                      szeghalmi.ovi@kitnet.hu 


 
1.3 Az Intézmény vezetője, fogadóórája: Mikéné Erdei Erika, hétfőtől-csütörtökig:8:00-
10:30 óráig. 
1.4.Az Intézményvezető helyettesének a neve: Gálné Győrfi Ildikó 
1.5 Óvodatitkár: Molnár Károlyné 
1.6 Logopédus: Szabóné Holló Vámos Tünde, Tóthné Laurinyecz Zita 
1.7.Fejlesztőpedagógusok:  Felföldi Gyöngyi, Barkócziné Gali Anikó, Tóth Katalin,  
    Katiné Szécsi Judit 
 
1.8 Az óvoda fenntartója: 
 Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.9 OM azonosítója: 


  028112 
 


1.10. Székhely: Tündérkert Óvoda  
                        5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
 
Telephely vezető: Gálné Győrfi Ildikó 
 
         Csoportok száma: 5 
 
 Férőhelyek száma: 125 
 
Az óvoda csoportjai: 
 Katica 
            Virág 
            Napocska 
            Méhecske 
            Süni 
 







4 
 


Telephely(ei):  
                         Szivárvány Óvoda                 
                         5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 
 
Elérhetősége: Tel.: +36 66 371 531 
                    Email: szivarvanyovi@kitnet.hu 
 
Telephely vezető: Váriné Zsigovics Erika 
    
  Férőhelyek száma: 75        
     
  Az Óvoda csoportjai: 


• Napsugár 
• Katica 
• Mókus 


 
                        Mesevarázs Óvoda 
                    5520 Szeghalom Fáy u. 12. 
 
Elérhetősége: Tel:+36 66 371 159 
                       Email:fayovi@kitnet.hu 
 
Telephely vezető: Berki Edit 
 
Férőhelyek száma: 100 
    
Az Óvoda csoportjai: 


• Napraforgó 
• Katica 
• Bóbita 
• Margaréta 


        
1.12 Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 


 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2. §(3) bekezdése alapján létrejött 
köznevelési intézmény, amely nevelő-oktató munkát folytat. 
Az Intézmény az intézményvezető által jóváhagyott és a fenntartó egyetértésével 
rendelkező Pedagógiai program alapján működik. Alaptevékenységét az Óvodai nevelés 
országos Alapprogramja alapján három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, 
legfeljebb nyolc éves korig végzi. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló keretek között zajlik. 
 ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. 
 A gyermek nem vethető alá testi, lelki fenyítésnek, megalázó büntetésnek. 46.§(2) 
 az óvoda, felelős a gyermekközösség kialakításáért. 
 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 


kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. 
 Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt 


esetben kezdeményezi a szülőknél a Szakszolgálat igénybevételét. 20/B(1) 
 az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 


együttműködve végzi nevelő munkáját. 
 ellátja a gyermek három éves korától a napközbeni ellátásával összefüggő 


feladatokat is. 







5 
 


 A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 


 Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret hatvankét óra. 
 


2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje óvodánkban: 
 


2.1. Az óvoda körzete: 
 
Szeghalom város és vonzáskörzete. 
 
2.2. A gyermek felvétele 
 
Az óvodába felvehető minden 3 évet betöltött gyermek. (feltétel szobatisztaság, orvosi 
igazolás) 
Az Óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik. 
A Nkt. 8.§. (1) bekezdése kimondja, hogy az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
 
2.3. Az óvodai beíratás 
 
A beiratkozás időpontját a fenntartó jelöli ki. Beiratkozáshoz szükséges bemutatni a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványt, lakcímkártyát, taj 
kártyáját. Az ingyenes étkezésre jogosító nyilatkozatot, valamint szakorvosi vizsgálat 
véleményét, amennyiben a gyermek ételallergiában szenved. 
 
2.4. Döntés a felvételről 
 
Az óvodai felvételről az intézményvezető dönt. Ha több a jelentkező, mint a férőhely, a 
fenntartóval egyeztetve, felvételi bizottságot hoz létre. 
Nem tagadható meg a hátrányos helyzetű gyermek felvétele, illetve, akinek a felvételét 
gyámhatóság kezdeményezte. 
A döntésről a szülők írásos értesítőt kapnak. 
A felvétel csak helyhiány esetén tagadható meg. 
 
2.5. Az újonnan felvett gyermekek: 
 
A gyermekek szüleinek általában a nevelési év elején tájékoztató szülői értekezletet 
tartunk. Ez alaklommal megismerik az óvoda helyi pedagógiai programját, ismerkednek a 
házirenddel, óvodánk arculatával, találkoznak a gyermek leendő óvodapedagógusaival, 
megismerik a csoportszobát és megbeszélik az első családlátogatás idejét, a gyermek 
óvodai beilleszkedésének módját. 
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2.6. Óvodaváltás 
 


• Óvodaváltás esetén, ha a gyermek más óvodába járt, írásban ki kell jelentkezni és a 
kijelentkezésről kapott igazolást az új intézményben be kell mutatni. 


 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
 


3. Az Intézmény nyitva tartása 
 


 hétfőtől-péntekig, 6:30 órától 18 óráig: Tündérkert Óvoda, Mesevarázs Óvoda 


 hétfőtől-péntekig 6:30 órától 17 óráig: Szivárvány Óvoda 


 


3.1. A reggeli és délutáni ügyelet rendje 
 6:30-7:30-Reggel összevont ügyeletet tartunk  


 16:30-17:00 Mesevarázs Óvoda, Szivárvány Óvoda 


 16:30-17:15 Tündérkert Óvodában összevont ügyeletet tartunk. 


 


3.2 Érkezés az óvodába 
 Reggel 6:30 órától érkezhetnek folyamatosan a gyerekek  


  7:30 órától minden gyermek a saját csoportjában, tartózkodik. 


 A gyermeket a szülő minden esetben adja át az óvónőnek!  


 
3.3 Távozáskor 
A távozás ideje: 15:00 órától folyamatosan 17:00 ill. 17:15 óráig. (A kapu a helyben 
szokásos módon működik.) 
A gyermeket csak a szülőnek adjuk ki! Más személy csak írásos szülői kérésre viheti el! A 
gyermek elvitelekor az óvodapedagógusnak minden esetben szólni kell! 
 Ha a gyermekért ebéd után jönnek, minél előbb hagyják el az óvoda területét, és 


ne zavarják a pihenő gyermekeket!  
 Ha a gyermekek az udvaron tartózkodnak, a szülő minden esetben menjen 


oda az óvodapedagógushoz, gyermekét átvenni, elköszönni. 
  A gyermeke átvétele után az óvodai berendezés használata a szülő 


felelőssége.(udvari játékok, bordásfal… stb.) 
  Kérjük, hogy 10 percnél tovább ne időzzenek az udvaron! Távozás előtt a 


használt udvari játékot, berendezést minden esetben tegyék a helyére. 
 Amennyiben valamelyik gyermek szülője 17:00 óráig ill. 17:15 óráig nem érkezik 


meg, az ügyeletes óvodapedagógus megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel, ha ez 
nem vezetett eredményre a családtagok közül megpróbál elérni és megkérni a 
szülők távolléti idejére a gyermek biztonságos elhelyezésére. Ha nem sikerül, fél 
órai várakozás után értesíti a Telephely vezetőjét. 


 A válófélben és elvált szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés 
bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 


 A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett 
felnőtt, ill. nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki 
az óvoda. 
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3.4 Külön foglalkozásra járó gyermekek.(egyéb szolgáltatások) 


• Hitéletre nevelés igény szerint mindhárom óvodában. 
Az óvoda területén és az óvodán kívül igénybe vett szolgáltatásokon résztvevő 
gyermekekre és szüleikre a mindenkor hatályban lévő házirend vonatkozik. (érkezés-
távozás) 


Telephelyenként az arra kijelölt helyen szerveződnek a külön foglalkozások. 


Minden külön foglalkozásra járó gyermekről kérjük a szülő írásos nyilatkozatát, hogy 
mely oktatóra bízza gyermekét. Az aláírt nyilatkozatokat a csoportos óvodapedagógusnak 
kérjük átadni! 


Kérjük, hogy minden várakozási időben ügyeljenek az óvoda rendjére és tisztaságára! 


 


3.5 A gyermekek napközbeni elvitele: 
A szülő elviheti napközben is a gyermeket az óvodapedagógussal történt egyeztetés 
után oly módon, hogy az legkevésbé zavarja a csoportot. 


 


4. A nevelési év rendje 
 


4.1 A nevelési év minden év szeptember elsején kezdődik és augusztus 31.-ig tart. 
 
4.2 A törvény által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapból 5-öt veszünk igénybe 
szakmai napok tartására. Minden alkalommal hét nappal korábban jelezzük a szülők felé a 
nevelés nélküli munkanap konkrét időpontját. Ügyeletet igény szerint biztosítunk. A 
nevelés nélküli munkanapok időpontját az év elején szülői értekezleten közzé tesszük. 
Ügyeletet abban az esetben szervezünk, amennyiben az igény eléri a beíratott 
gyermekek létszámának 10%-át. 
 
4.3 Szünetek 
Őszi, téli, tavaszi szünetet nem tartunk.  
Az Iskolai szünetekkel párhuzamosan felmérjük az igényeket és ennek alapján összevont 
csoportokkal működünk. 
 


5. A nyári zárva tartás rendje 
 


A nyári zárva tartás időpontját minden év február hónapban 15-ig kifüggesztjük, hogy a 
szülők időben tájékozódjanak. A nyári zárás ideje alatt a két (Tündérkert és a Mesevarázs) 
óvoda felváltva tart nyitva.(4 hét) 
A Szivárvány Óvoda 3 hétre zár be. Ez idő alatt az éppen ügyeletes óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
 Azok a szülők, akiknek gondot okoz gyermekük felügyelete.(pl. dolgozik, nincs elegendő 
szabadsága) a másik óvodánkban biztosítunk helyet.  
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6. Gyermekek az óvodában 


 
6.1 A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai: 
A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától óvodakötelessé válik. Igazolatlanul nem hiányozhat. A mennyiben az 
igazolatlan mulasztása meghaladja a tíz napot, az intézmény vezetője köteles a szülőt 
írásban felszólítani, hogy tegyen eleget szülői kötelességének, valamint értesíti a helyi 
önkormányzat jegyzőjét. 
 
6.2 Az óvodába járás alól felmentést a jegyző adhat az intézményvezető és a védőnő 
javaslatára. 
 


7. A távolmaradás szabályai 
 
 Ha a gyermek az óvodától távol marad, mulasztását igazolni kell. 
 Az 3-ik életévet betöltött gyermek óvodaköteles. Igazolatlanul nem hiányozhat.  


 
7.1 A mulasztás igazolt: 
 
 ha a gyermek megbetegszik, és azt orvos igazolja. 
 ha a szülő előzetesen bejelenti az óvodapedagógusnak. 


 


8. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje 
 


Az otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! 
Gyógyszerek beadását csak krónikus betegségek esetén (aszthma, epilepszia, 
cukorbetegség, allergia) vállaljuk, a gyermekorvos javaslatára. 
Láz esetén-indokolt esetben-a szülő érkezéséig a lázcsillapítást megkezdjük. (lázgörcs) 
 
8.1 Betegség: 
 
 Az óvodában teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 


gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele 
az óvodában a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek 
egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az 
óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 


 Ha a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, ill. 
kötőhártya gyulladása van az óvodapedagógus köteles a szülőt telefonon 
értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell 
vinni az óvodából. 


 Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek csak orvosi 
igazolással jöhet újból az óvodába. 
 


8.2 Fejtetvesség esetén a csoportba járó gyermekek ágyneműjét haza kell adni. A szülők 
kimosva és kivasalva hozzák vissza a gyermekek ágyneműjét, illetve be kell mutatni a 
védőnők által kiadott igazolást. 
 
8.3 Kisebb horzsolások esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Kötszer és 
lázcsillapító, lázmérő minden csoportban van az egészségügyi dobozban. 
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Az óvodapedagógus teendőjét baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: A 
gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell 
szervezni. A baleset súlyosságától függően, ill. eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról 
kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítás orvoshoz) 
 
8.4. Minden sérülés, vagy betegség esetén a szülőt értesítjük. Baleset esetén 
jegyzőkönyv készül. 
 


9. A napirend kialakításának szempontjai 
 


9.1 Az őszi, tavaszi és nyári időszakban sokat tartózkodunk a szabadban.(napi 2-5 óra), 
téli időszakban (napi 1-másfél óra) 
 Csendes pihenő ebéd után napi 1.5-2 óra. 
 A csoportszobába szülők ne menjenek be! 


Kivételt képeznek a nyílt napok. (farsang, föld napja, anyák napja. 
 Az óvodai élet napirendjét tartsák tiszteletben! 


 
9.2 Étkezés: 
 A gyerekek napi háromszori étkezését biztosítjuk, mely élelmiszerekből az 


ételmintát 72 órán át megőrizzük.(Népegészségügyi Szakigazgatósági Szerv) 
Kivétel: születésnapi névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, 
az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 


 Ételt, édességet, rágógumit ne hozzanak a gyerekek az óvodába. Kivétel 
gyermekük születés vagy névnapja, amikor csoporttársait, az óvoda dolgozóit 
megkínálja az általa hozott finomságból, mely lehetőleg gyümölcs, vagy 
csomagolt édesség (keksz… stb.) legyen. 


 
9.3 A szülő nyilatkozik a következőkről: 
 „Az óvodába behozott élelmiszert legálisan működő kereskedésben vásárolom. Saját 
termesztésű zöldség-gyümölcs esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi várakozási időt 
betartom.” 
 
9.4 Az étkezések időpontja: Folyamatos reggeli:800 -   900-ig 
 Ebéd: 1200 – 1300-ig 
 Uzsonna: 1500 – 1530-ig 
 
9.5 Az étkezések lemondásának szabályai: 
Az étkezések lemondása legkésőbb az adott napon reggel 10 óráig lehetséges, amely 
másnaptól érvényes. 
Minden le nem mondott étkezési napot fizetni kell! Az ingyenes étkezésre jogosultaknak 
is jelentési kötelezettségei vannak, az erre vonatkozó nyilatkozatot az óvoda titkáránál 
kell minden nevelési év elején kitölteni. (Csak akkor vehetik igénybe az ingyenes 
étkezést, ha a gyermek jelen van az óvodában.) 


 
• Az étkezés lemondásának módjai: 


Telefonon. 
 


• Óvoda értesítése a hiányzásról: 
Telefonon 
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9.6 A térítési díjról. 
 


      Az étkezési díjak készpénzes befizetése minden hónapban a gazdasági iroda pénztárában 
történik, a tagóvodákban az üzenőfalon kihirdetett időpontban. 


 


10.A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje 
 
 A beiskolázás óvodai feladatai: 
Az óvodapedagógusok a gyermekekről az óvodába lépéstől kezdve megfigyeléseket 
végeznek és feljegyzéseket készítenek. A feljegyzések alapján, nyomon követhető a 
gyermekek személyiségének fejlődése. Fogadóórák alkalmával tájékozódhatnak a szülők 
a feljegyzések tartalmáról. 
A gyermek értelmi,-beszéd,-hallás,-látás,-mozgásfejlődésének eredményét, 
intézkedéseinket, javaslatainkat,-szükség szerint, de legalább félévenként rögzítjük. 
Indokolt esetben kezdeményezzük a szülőnél a Szakszolgálat igénybevételét. 
A gyermekek jutalmazásának elvei, formái: Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 
Minden esetben a dicséret és a metakommunikációs jelek alkalmazása javasolt.  
A tiltás nem vezet eredményre.  
A büntetés minden formáját, eszközét elítéljük.  


A helytelen viselkedés korrigálása szükséges: elbeszélgetés, magyarázat, tevékenységből 
való kiemelés, példaadás, szituációk eljátszása. 
 
10.2 Beiskolázás: 
A tankötelezettség elérésekor a gyermekekről az óvoda szakvéleményt ad ki. 
Az Iskolába lépést megelőzően tájékoztatót készítünk a gyermek óvodai fejlődéséről, 
fejlesztési javaslatainkról. Kérésre a szülő részére átadjuk.  
 
10.3 Tankötelezettség: 
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a 
naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, 
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban 
a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig. betölti, megkezdi a 
tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség 
teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség 
kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban 
született. 
Kt. 6. § (2) (4) a) 
 
10.4 Ha a gyermek tanköteles, de az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet nem 
éri el, az óvoda javaslatot tesz iskolaérettségi vizsgálatra. 
 
10.5. Óvodánk logopédusa a nevelési év elején szűrést végez a gyermekek körében. 
Minden öt évnél idősebb gyermek részesül logopédiai ellátásban, ha az indokolt. Az öt 
évesnél fiatalabb gyermekek vizsgálatát is elvégzi a logopédus, ha azt az 
óvodapedagógus, illetve a szülő kéri. 
 
 


 







11 
 


11. Gyermekvédelem 
Gyermekvédelmi feladatok: Minden óvodapedagógus munkaköri feladata! 


Óvodánk gyermek és ifjúságvédelmi felelőse: Erdődi Róbertné  
Segítséget nyújt: segélykérelmek, gyámügyek intézésében. 
Kapcsolatfelvétel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, Családsegítővel. 
Elérhetősége naponta az óvoda telefonszámán (66 371 154),  
 
Óvodáztatási támogatás: 2013.XXVII. 67/A§ (1), (2) 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll. 


• Alacsony iskolai végzettség 
• Lakáskörülményei elégtelenek. (komfort nélküli, illetve szegregátumnak 


tekinthető környezet, az egészséges fejlődéshez szükséges környezet nem 
biztosított) 


• Alacsony foglalkoztatottság, legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvánított 
személy. 


Halmozottan hátrányos helyzetű. 
Az a gyermek, akinél a fenti felsorolásból legalább kettő fennáll. 


• A nevelésbe vett gyermek. 
• Utógondozói ellátásban részesülő gyermek 
• A gyámhatóság megállapítja 


A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 
kérelmezhető. 
 


12. A gyermekek jogai: 
 
 A gyermekek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges 


környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 
fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 


 A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és 
védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 
nem vethető alá testi fenyítésnek. 


 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és 
magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása 
azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 


 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben, részesüljön. 


 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 
részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 


 A gyermek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben 
részesüljön. 


 A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 
részesüljön. 


 A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, 
aki a gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével 
foglalkozik. 
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13. A szülő jogai 
 


 A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. 
 A szülő joga, hogy megismerje az intézmény helyi dokumentumait. 
 A szülő joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. 
 A szülő kezdeményezheti a Szülői Munkaközösség létrehozását, részt vehet és 


közreműködhet annak tevékenységében. 
 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pedagógiai 


Szakszolgálat Intézményét. 
 A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga (13.§. (6) 


 
14. A szülő kötelességei 


 
 A szülő kötelessége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke 


jogainak érvényesítésében. 
 A szülő kötelessége, hogy megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke 


fejlődéséért. 
 A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével 


foglalkozó pedagógusokkal. 
 A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő 


beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak 
elsajátítását. 


 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges feltételekről. 


 A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 
 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy 


óvodai nyilvántartási napon legalább hat órát kell bent tartózkodnia.20/A§. 
 A szülő kötelessége, hogy megjelenjen gyermekével a tanácsadáson, továbbá 


biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 
gyermekkel foglalkozó nevelő kezdeményezésére javaslatot tesz. A jegyző 
kötelezheti a szülőt, hogy kötelezettségének tegyen eleget. 13§ (8) b. 


 
15. Baleset megelőzési előírások 


 
 Lehetőség szerint ékszert ne hordjanak a gyerekek! Gyermekközösségben 


viselésük balesetveszélyes lehet, esetleges elvesztésükért nem tudunk felelősséget 
vállalni. 


 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába 
olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet. (gyufa, kés, tű, mobiltelefon) 


 Minden egyéb játék behozatala csak a csoportos óvodapedagógussal való 
egyeztetéssel lehet. 


 A bejárati kapu biztonsági zárral és hagyományosan használható.  
 A déli hazamenők fokozottan ügyeljenek arra, hogy távozáskor zárják be az ajtót. 
 Azok gyermekek, akik kisautóval, rollerrel, kerékpárral érkeznek az óvodába az 


arra kijelölt helyen és módon tárolják. 
 Szánkót alkalmanként az óvodapedagógussal egyeztetve lehet hozni, de 


elvesztésükért felelősséget nem tudunk vállalni. 
 Nyáron a Mesevarázs Óvodában a kapukat 9:00 - 12:00 óráig a gyermekek 


biztonsága érdekében zárva tartjuk. 
 Az óvoda területére kutyát behozni TILOS! 
 Az óvoda területén idegeneknek kerékpározni TILOS! 
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 Az udvari játszószereket (mászóka, hinta…..stb.) a gyermekek csak felnőtt 
felügyelettel használhatják. 


16. A gyermek ruházata az óvodában 


 
 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség. 
 Átöltözéshez tartalék ruha, alsónemű, pizsama szükséges. 
 Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a „játszó” ruha biztosítása. 
 Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke. 
 Célszerű minden ruhadarabot megkülönböztető jelzéssel ellátni, és ezeket az erre 


rendszeresített, jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolni. 
 A ruhadarabokat a polcon az óvodapedagógusoktól kért módon helyezzék el. 
 A gyermekek váltócipője legyen kényelmes, biztonságos. 
 Gyermekek számára behozható tárgyak: 


A gyermekek puha alvójátékokat, mesekönyvet hozhatnak be. A közösségi nevelés 
szabályainak megfelelően a behozott játékokkal más is játszhat. Az ekkor 
keletkezett megrongálódást kérjük tudomásul venni. 
Az óvoda épületében a saját tulajdonú „járművek” – kerékpár, szánkó – tárolására, 
őrzésére van lehetőségünk. Elveszett, megrongálódott eszközökért nem vállalunk 
felelősséget. 


 Ennivaló, édesség ne legyen a gyermeknél, ha nem tudja megkínálni társait. 
 Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi 


gyermek előtt nem etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül 
adják át. 


 
17. Dohányzás 


 
Az óvoda egész területén dohányozni TILOS! 
 


18. Együttműködés a szülőkkel 
 


A szülőknek lehetőségük van és igényeljük is, hogy az óvodában folyó nevelőmunka 
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 
közös gondolkozást. 
 
18.1. Fórumok: 
Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik: 
Az óvodában a szülők, jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
munkaközösséget hozhatnak létre. 
A szülői munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
tisztségviselőinek megválasztásáról. 
Az óvodai szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 
pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely 
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe 
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 
értekezletein. 
Óvodánkban a Szülői munkaközösség az alábbiak szerint határozta meg a gyermekek 
nagyobb csoportját: 
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18.2.Nagyobb csoport lehet: 
• az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartozó 


gyermekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van 
szó; 


• az azonos életkorú gyermekek csoportjától függetlenül, pl. az óvodát kezdő, illetve 
az iskolába menő gyermekek csoportja; 


• külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyermekek csoportja, pl. a fejlesztő, 
felzárkóztató, logopédiai foglalkozásokon részt vevő gyermekek csoportja; 


• az önköltséges tevékenységeken részt vevő gyermekek csoportja. 
 
 18.3.A gyermekek nagyobb csoportját érintő ügy lehet, ha az adott csoportban 4-5 
gyermeket is érint, illetve 1-nél több óvodai csoportról van szó. 
 


19. A kapcsolattartás lehetséges fórumai 
 


• Szülői értekezletek, beszélgető körök 
• Kézműves délutánok 
• Kirándulások, közös rendezvények 
• Fogadóóra (csoportos óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel) 
• Az óvodapedagógussal történő, rövid, esetenkénti megbeszélés. 
 


Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre 
az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, 
mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát! 
A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a csoport óvodapedagógusaitól vagy az 
Intézményvezetőtől kérjenek.  
Az intézményvezető fogadóórája hétfőtől-csütörtökig, 8:00- 10:30-ig. 
 


20. Panaszkezelés 
 


A szülők az intézményi működés során előforduló vitás esetekben, célszerű, ha a csoport 
óvodapedagógusaival keresik a megoldást. Ha ez nem sikerül, akkor lehet fordulni a 
Telephely vezetőjéhez, vagy az Intézményvezetőhöz. Ha itt sem sikerül megnyugtató 
választ kapni, pl. óvodai felvételi ügyben a városi jegyzőhöz lehet fordulni. 
 A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. Kérelmekkel, panaszokkal, 


bejelentésekkel eljárást indíthat, vizsgálatokat kezdeményezhet minden olyan 
esetben, amikor konkrétan nem nevezhetők meg a jogaiban sértett személyek. 
136§ (6) 


 
21. Az intézményi rendezvények ünnepek rendje 


 
21.1.Hagyományos ünnepeink: Mikulásvárás, Farsang, Húsvét, Anyák napja, 
Gyermeknap, Évzáró.  
 
 21.2.Állandó óvodai rendezvényeink 
 


• Óvodanyitogató 
• Név és születésnapok megünneplése, egész évben folyamatosan 
• Benedek Elek születésnapjáról való megemlékezés 
• Gesztenye nap 
• Szüreti vidámságok (október)             
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• Tök jó nap, őszi alkotó délután. 
• „Séta a csillagok között” 
• „Ünnepre hangolódó”                                    
• Karácsonyi alkotó délután   
• Mackó nap 
• Víz világnapja 
• Föld napja 
• Nyílt napok  
• Óvodai versmondó nap 
• Szülős kirándulások 
• Zöld napok (Egészség nap, Sportnap, Erdei óvoda) 
• Hidacska program negyedévente 
• Nagycsoportosok búcsúztatása 
 


 22. Óvó, védő intézkedések: 


 
22.1. Bombariadó: Vészhelyzetben az itt tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és 
közben utasítást ad az épület kiürítésére. Az óvónők a kidolgozott menekülési útvonal 
alapján menekítik ki a gyerekeket az udvarra. Ez idő alatt a dajkák összegyűjtik a 
gyerekek holmijait, és utánuk viszik. 
 
22.2 Tűzriadó: A tűz keletkezési helyétől függően a tűzriadó terv alapján menekítjük a 
gyermekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a 
tűzoltókat, A folyosókon lévő poroltókkal meg lehet kezdeni a tűzoltást az arra kijelölt 
személyeknek. Minden elhárítási munka a tűzriadó terv alapján történik. Évenként 2X 
próbát tartunk, de ezt a gyerekek nem tudják. 
 
22.3. Az óvodás gyerekekre az óvoda egész nyitva tartása alatt óvodapedagógusok 
felügyelnek, vigyázva a gyerekek testi épségére. Kisebb sérülés esetén elsősegélyt 
nyújtunk, súlyosabb esetben orvost, ill. mentőt hívunk. 
 
22.4. Az óvoda Pedagógiai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata az 
óvoda vezetőjénél megtekinthető. Pedagógiai programunk rövidített változata minden 
csoportban, elkérhető az óvodapedagógusoktól. 
 
22.5 A házirend megtekinthető a központi hirdetőtáblán a bejáratoknál, valamint 
minden csoportban elkérhető az óvodapedagógusoktól, illetve megtekinthető az óvoda 
honlapján. 
 
Beiratkozáskor a szülő egy példányt kézhez kap. 
 


23. Érvényességi rendelkezés 
 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Házirend módosításának indokai:   


• jogszabályi változás,  
• szülői kezdeményezés 
• nevelőtestület kezdeményezése  
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Legitimációs záradék 
 
A Nkt. 25. § szerint a köznevelési intézmény házirendjét a nevelőtestület a szülői 
közösség véleményének kikérésével fogadja. A házirend azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 
egyetértése szükséges. A házirend nyilvános. 
 
A Házirendet készítette, véleményezésre, elfogadásra előterjeszti az Intézmény 
vezetője 
 
 
 
Dátum: Szeghalom, 2017………. ………………………………… 


Ph. intézményvezető 
 
 
Elfogadó határozat 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete a házirend tartalmát 
megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítást elfogadta. 
 
Dátum: Szeghalom 2017.………. ………………………………… 


a nevelőtestület nevében 
 
Véleményezési jog gyakorlása 
 
A Nkt. 25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde szülői munkaközösségének nevében kijelentem, hogy az intézmény 
házirendjének tartalmát megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk. 
 
 
Dátum: Szeghalom 2017.……… …….………………………………… 
 szülői közösség nevében 


A Házirendet jóváhagyta:  


Dátum: Szeghalom. 2017.……..  
 …………………………………….. 


Ph. intézményvezető 
Egyetértési nyilatkozat  
 
Nkt. 85. § (1) A fenntartónak, a működtetőnek egyetértési joga van a köznevelési 
intézmény házirendje tekintetében, amennyiben a házirend valamely pontja szerint a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség, illetve többletköltség hárul. Az egyetértés 
kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. 
 
A Nkt. 25. §-a szerint a Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjében 
szereplő többletkötelezettség igényével egyetértünk, azt elfogadjuk és támogatjuk. 
 
Dátum: Szeghalom, 2017.……….. 


……………………………………… 
Fenntartó részéről
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017.(II.21.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


Szeghalom Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről 
 
 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:  


 
1.§ 


 
A rendelet hatálya kiterjed Szeghalom Város közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői ellátási körzetre, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 
 


2.§ 
 
Szeghalom Város közigazgatási területe négy háziorvosi körzetet alkot. A háziorvosi körzetek 
területi leírását jelen rendelet 1. számú Melléklete tartalmazza. 


 
3.§ 


 
Szeghalom Város közigazgatási területe kettő házi gyermekorvosi körzetet alkot. A házi 
gyermekorvosi körzetek területi leírását jelen rendelet 2. számú Melléklete tartalmazza. 
 


4.§ 
 
Szeghalom Város közigazgatási területe kettő fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi körzetek 
területi leírását jelen rendelet 3. számú Melléklete tartalmazza. 
 


5.§ 
 


Szeghalom Város közigazgatási területe három területi védőnői körzetet alkot. A területi 
leírásukat jelen rendelet 4. számú Melléklete tartalmazza. 
 
 


6.§ 
 


Szeghalom Város közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot. A 
területi leírást jelen rendelet 5. számú Melléklete tartalmazza. 
 







7.§ 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzata közigazgatási területén a háziorvosi, és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátást  a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás útján, a társulási megállapodásnak 
megfelelően biztosítja. 
 


 
 


8.§ 
 
  


(1)   A rendelet 2017. február 21-lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Háziorvosi körzetek határainak 
megállapításáról szóló 6/2003.(IV.1.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


1. sz. melléklet a 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez 


 
I.sz. HÁZIORVOSI KÖRZET 
 


TELEPÜLÉS UTCANÉV HÁZSZÁMOK 
Szeghalom Ady E. utca  
Szeghalom Árpád utca  
Szeghalom Bajcsy Zs. u. + lakótelep  
Szeghalom Dapsy G. utca  
Szeghalom Dózsa Gy. u. + lakótelep  
Szeghalom József A. utca  
Szeghalom Kolozsvári utca 1-től – 3-ig 
Szeghalom Kossuth tér  
Szeghalom Lehel utca  
Szeghalom Patai utca  
Szeghalom Péter A. sor  
Szeghalom Simon F. utca  
Szeghalom Szabolcs v. utca  
Szeghalom Szeleskert  
Szeghalom Szelesi Újtelep  
Szeghalom  Szeghalmi Gy. utca  
Szeghalom Széchenyi u. páratlan oldal  
Szeghalom Vasvári utca  
Szeghalom VIII. külterület  
Szeghalom X. külterület  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. sz. HÁZIORVOSI KÖRZET  
 


TELEPÜLÉS UTCANÉV HÁZSZÁMOK 
Szeghalom Arany J. utca  
Szeghalom Bacsó B. utca  
Szeghalom Bocskai utca 25-től – 53/1-ig 







 
Szeghalom Bocskai utca 28-tól – 40-ig 
Szeghalom Érmellék  
Szeghalom Halas  
Szeghalom Honvéd utca  
Szeghalom Hunyadi utca  
Szeghalom Jókai utca 35-től – 37/1-ig 
Szeghalom Jókai utca 36-tól – 50-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 33-tól – 51/1-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 38-tól – 54-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 57-től – 91-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 62-től – 74-ig 
Szeghalom Kossuth utca  
Szeghalom Nagy M. utca  
Szeghalom Nádasdy utca  
Szeghalom Somogyi B. utca  
Szeghalom Szabadság tér  
Szeghalom Tass v. utca  
Szeghalom Torda utca  
Szeghalom Vörösmarty utca 36-tól – 54/1-ig 
Szeghalom VII. külterület  
Szeghalom IX. külterület  
Szeghalom Vörösmarty utca 37-től – páratlan 


oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. sz. HÁZIORVOSI KÖRZET  
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Kazinczy utca 1-től – 31/1-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 2-től – 36-ig 
Szeghalom Kárász utca  
Szeghalom Károlyderék  
Szeghalom Kinizsi utca 1-től – 55/2-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 2-től – 60-ig 







Szeghalom Pozsonyi utca  
Szeghalom IV. külterület  
Szeghalom VI. külterület  
Szeghalom Sárrét utca  
 
Szeghalom Széchenyi utca páros oldal 
Szeghalom Tildy utca Tildy úti lakótelepek 
Szeghalom Vasút utca  
Szeghalom Vásártér  
Szeghalom Zrínyi utca  
Szeghalom Petőfi utca  
Szeghalom Corvin utca  
Szeghalom Dugovics utca  
Szeghalom Hódos utca  
Szeghalom Rákóczi utca  
Szeghalom Táncsics utca  
Szeghalom Toldi utca  
Szeghalom Kinizsi utca 93-tól – 103-ig 
Szeghalom Töviskes  
Szeghalom III. külterület (Csíkér)  
Szeghalom Kereksziget  
Szeghalom Kolozsvári utca 4-42-ig, 5-57/2-ig 
Szeghalom Újtelep XV-XVII-XVIII-


XIX-XX-IX.utcák 
 


Szeghalom Semmelweis utca  
Szeghalom Kandó K. utca  
Szeghalom Bangókert  
Szeghalom Dondorog  
Szeghalom Kernye  
Szeghalom Kisfás  
Szeghalom Koplalókert  
Szeghalom Siskás  
Szeghalom Külterület I.-II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
IV. sz. HÁZIORVOSI KÖRZET  
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Állomás újtelep  
Szeghalom Baross utca  
Szeghalom Bartók B. utca  
Szeghalom BethlenG. utca  
Szeghalom Bocskai utca 6-tól – 26-ig 
 
Szeghalom Bocskai utca 9-től – 23-ig 
Szeghalom Bocskai úti lakótelepek  
Szeghalom Bocskai utca 1-3. 
Szeghalom Bocskai utca 2. 
Szeghalom Bocskai utca 4. 
Szeghalom Bocskai utca 5-7. 
Szeghalom Csaba utca  
Szeghalom Csík utca  
Szeghalom Dobó utca  
Szeghalom Farkasfok  
Szeghalom Fáy utca  
Szeghalom Jókai utca 1-től – 33/1-ig 
Szeghalom Jókai utca 2-től – 34-ig 
Szeghalom Kassai utca  
Szeghalom Vörösmarty utca 1-től – 35-ig 
Szeghalom Vörösmarty utca 2-től – 34/1-ig 
Szeghalom Újtelep I-II-III-IV-V-


VI-VII-VIII-X-XII-XIII-
XIV. utcák 


 


Szeghalom Kendereskert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
2. sz. melléklet a 21/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez 
 


I. sz. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 


   
Szeghalom Állomás újtelep  
Szeghalom Baross utca  
Szeghalom Bartók B. utca  
Szeghalom Bethlen G. utca  
Szeghalom Bocskai utca 1-től – 31-ig 
Szeghalom Corvin utca  
Szeghalom Csaba utca  
Szeghalom Dobó utca  
Szeghalom Dugovics utca  
Szeghalom Hódos utca  
Szeghalom Jókai utca 33-ig 
Szeghalom Jókai utca 34-ig 
Szeghalom Kassai utca  
Szeghalom Kazinczy utca 31-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 36-ig 
Szeghalom Kendereskert  
Szeghalom Kárász utca  
Szeghalom Kinizsi utca 1-től – 55-ig és 93-tól-végig 
Szeghalom Kinizsi utca 2-től – 60-ig és 74-től-végig 
Szeghalom Kolozsvári utca  
Szeghalom Pozsonyi utca  
Szeghalom Rákóczi utca  
Szeghalom Semmelweis utca  
Szeghalom Széchenyi utca páros oldal 
Szeghalom Táncsics utca  
Szeghalom Tildy utca  
Szeghalom Toldi utca  
Szeghalom Újtelep összes utcája  
Szeghalom Vásártér  
Szeghalom Vörösmarty utca 1-től – 35-ig 
Szeghalom Vörösmarty utca 2-től – 34/1-ig 
Szeghalom Zrínyi utca  
Szeghalom Külterület  
Szeghalom Balkán  
Szeghalom Töviskes  
Szeghalom Károlyderék  







Szeghalom Hatház  
Szeghalom Kereksziget  
Szeghalom I.és III. külterület  
Szeghalom Kernye  
Szeghalom Farkasfok  
Szeghalom Cséfán  
Szeghalom Csikér  
Szeghalom Karolin  
Szeghalom Nagylapos  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


II. sz. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 


 
Település Utcanév Házszámok 


Szeghalom Arany J. utca  
Szeghalom Bacsó B. utca  
Szeghalom Bocskai utca 28-tól – 33-ig 
Szeghalom Bocskai utca 33-tól - végig 
Szeghalom Érmellék  
Szeghalom Honvéd utca  
Szeghalom Jókai utca 33-tól – páratlan 
Szeghalom Jókai utca 36-tól – páros 
Szeghalom Hunyadi utca  
Szeghalom Kazinczy utca 33-tól páratlan 
Szeghalom Kazinczy utca 38-tól – páros 
Szeghalom Kinizsi utca 57-től – 91-ig 
Szeghalom Kinizsi utca 62-től – 72-ig 
Szeghalom Kossuth utca  
Szeghalom Külterület: VII,VIII,IX,X, 


Koplalókert, Mágor Fokköz 
major 


 


Szeghalom Nagy M. utca  
Szeghalom Nádasdy utca  
Szeghalom Petőfi utca  
Szeghalom Somogyi B. utca  
Szeghalom Szabadság tér  
Szeghalom Szeghalmi Gy. utca  
Szeghalom Szeleskert  
Szeghalom Szelesi újtelep  
Szeghalom Tass v. utca  


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Vasvári utca  
Szeghalom Vörösmarty utca 36-tól – páros 
Szeghalom Vörösmarty utca 37-től – páratlan 
Szeghalom Fáy úti lakótelep  
Szeghalom Ady E. utca  
Szeghalom Árpád utca  
Szeghalom Bajcsy Zs. utca  
Szeghalom Dózsa Gy. utca  
Szeghalom Dapsy G. utca  







Szeghalom József A. utca  
Szeghalom Kossuth tér  
Szeghalom Lehel utca  
Szeghalom Széchenyi utca páratlan oldal 
Szeghalom Patai utca  
Szeghalom Péter A. sor  
Szeghalom Simon F. utca  
Szeghalom Szabolcs v. utca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
3. sz. melléklet a 2/2017.(II.21.)  rendelethez 
 
I.sz. FOGORVOSI KÖRZET  
     


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Ady E. utca  
Szeghalom Árpád utca  
Szeghalom Állomás Újtelep  
Szeghalom Bajcsy Zs. utca  
Szeghalom Baross utca  
Szeghalom Bartók B. utca  
Szeghalom Bethlen G. utca  
Szeghalom Bocskai utca  
Szeghalom Csaba utca  
Szeghalom Csík utca  
Szeghalom Dapsy G. utca  
Szeghalom Dobó utca  
Szeghalom Dózsa Gy. utca  
Szeghalom Fáy utca  
Szeghalom József A. utca  
Szeghalom Kassai utca  
Szeghalom Kazinczy utca  
Szeghalom Kárász utca  
Szeghalom Kendereskert  
Szeghalom Kossuth tér  
Szeghalom Koplalókert  
Szeghalom Lehel utca  
Szeghalom Péter A. sor  
Szeghalom Patai utca  
Szeghalom Sárrét utca  
Szeghalom Semmelweis utca  
Szeghalom Simon F. utca  
Szeghalom Szabolcs v. utca  
Szeghalom Szeghalmi Gy. utca  
Szeghalom Szeleskert   
Szeghalom Szelesi újtelep  
Szeghalom Széchenyi utca  
Szeghalom Tildy utca  
Szeghalom Vásártér  
Szeghalom Vasút utca  







Szeghalom Vasvári utca  
Szeghalom Vörösmarty utca  
Szeghalom Bangókert major  
Szeghalom Csíkér tanya  
Szeghalom Farkasfok  
Szeghalom Kandó Kálmán utca  
   
Szeghalom Kereksziget tanya  
Szeghalom Kernye őrház  
Szeghalom II, IV, V, VI, VIII, X. 


külterület 
 


Szeghalom Siskás tanya  
Szeghalom Fokköz major  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
II.sz. FOGORVOSI KÖRZET 
 


Település Utcanév Házszám 
Szeghalom Arany J. utca  
Szeghalom Bacsó B. utca  
Szeghalom Corvin utca  
Szeghalom Dugovics utca  
Szeghalom Érmellék  
Szeghalom Honvéd utca  
Szeghalom Hódos utca  
Szeghalom Hunyadi utca  
Szeghalom Jókai utca  
Szeghalom Kinizsi utca  
Szeghalom Kolozsvári utca  
Szeghalom Kossuth utca  
Szeghalom Nagy M. utca  
Szeghalom Nádasdy utca  
Szeghalom Petőfi utca  
Szeghalom Pozsonyi utca  
Szeghalom Rákóczi utca  
Szeghalom Somogyi B. utca  
Szeghalom Szabadság tér  
Szeghalom Tass v. utca  
Szeghalom Táncsics utca  
Szeghalom Toldi utca  
Szeghalom Torda utca  
Szeghalom Újtelep  
Szeghalom Zrínyi utca  
Szeghalom Halas  
Szeghalom Töviskes  
Szeghalom I-III-VII-IX. külterület  
Szeghalom Károlyderék major 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
GYERMEKFOGÁSZAT 
 
A város egész területére kiterjedően 0-18 éves korig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
4. számú melléklet a 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez 
 


Védőnői körzetek 
 
Szeghalom I. körzet 
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Dugovics utca 1-től - végig 
Szeghalom Kinizsi utca 74-től végig, 93-tól végig 
Szeghalom Kolozsvári utca 1-től - végig 
Szeghalom Rákóczi utca 1-től – végig 
Szeghalom Újtelep I-XX. utca 1-től – végig 
Szeghalom Táncsics utca 1-től - végig 
Szeghalom Toldi utca 1-től - végig 
Szeghalom Corvin utca 1-től - végig 
Szeghalom Bocskai utca 1-31-ig, 2-26-ig 
Szeghalom Hódos utca 1-től - végig 
Szeghalom Töviskes 1-től – végig 
Szeghalom III.külterület 1-től - végig 
Szeghalom VII.külterület 1-től - végig 
Szeghalom IX.külterület 1-től - végig 
 
Szeghalom II. körzet 
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Petőfi utca 1-től – végig 
Szeghalom Arany J. utca 1-től – végig 
Szeghalom Hunyadi utca 1-től - végig 
Szeghalom Nádasdy utca 1-től - végig 
Szeghalom Somogyi utca 1-től – végig 
Szeghalom Bacsó B. utca 1-től – végig 
Szeghalom Szabadság tér 1-től – végig 
Szeghalom Kossuth utca 1-től – végig 
Szeghalom Honvéd utca 1-től – végig 
Szeghalom Érmellék 1-től – végig 
Szeghalom Fáy ltp. 1-től – végig 
Szeghalom Nagy M. utca 1-től – végig 
Szeghalom Bocskai utca 28-tól végig – 33-tól végig 
Szeghalom Halas 1-től – végig 







Szeghalom Kinizsi utca 62-74-ig, 57-93-ig 
Szeghalom Torda utca 1-től – végig 
Szeghalom Tass v. utca 1-től – végig 
Szeghalom Kazinczy utca 36-tól végig, 33-tól végig 
Szeghalom Vörösmarty utca 37-től végig, 36-tól végig 
Szeghalom Jókai utca 33-tól végig, 36-tól végig 
 
Szeghalom III. körzet 
 


Település Utcanév Házszámok 
Szeghalom Fokköz 1-től - végig 
Szeghalom Lehel utca 1-től - végig 
Szeghalom Patai utca 1-től – végig 
Szeghalom Péter A. sor 1-től – végig 
Szeghalom Simon F. utca 1-től – végig 
Szeghalom Szabolcs v. utca 1-től – végig 
Szeghalom Szeghalmi Gy. utca 1-től – végig 
Szeghalom Szeleskert utca 1-től – végig 
Szeghalom Szelesi Újtelep utca 1-től – végig 
Szeghalom Vasvári utca 1-től – végig 
Szeghalom VIII.külterület 1-től – végig 
Szeghalom Kendereskert 1-től – végig 
Szeghalom Kinizsi utca 1-55-ig, 2-60-ig 
Szeghalom Kazinczy utca 2-34-ig, 1-31-ig 
Szeghalom Farkasfok 1-től – végig 
Szeghalom Kernye 1-től – végig 
Szeghalom Ady utca 1-től – végig 
Szeghalom József A. utca 1-től – végig 
Szeghalom Kossuth tér 1-től – végig 
Szeghalom Dapsy G. utca 1-től – végig 
Szeghalom Árpád utca 1-től – végig 
Szeghalom Bajcsy utca 1-től – végig 
Szeghalom Dózsa utca 1-től – végig 
Szeghalom Vörösmarty utca 1-35-ig, 2-34-ig 
Szeghalom Zrínyi utca 1-től – végig 
Szeghalom Csík utca 1-től – végig 
Szeghalom Sárrét utca 1-től – végig 
Szeghalom Pozsonyi utca 1-től – végig 
Szeghalom Semmelweis utca 1-től – végig 
Szeghalom Tildy utca 1-től – végig 
Szeghalom Vásártér 1-től – végig 
Szeghalom Vasút utca 1-től – végig 







Szeghalom Széchenyi utca 1-től – végig 
Szeghalom Kárász utca 1-től – végig 
Szeghalom Hatház utca 1-től – végig 
Szeghalom Dobó utca 1-től – végig 
Szeghalom Jókai utca 1-31-ig, 2-34-ig 
Szeghalom Kassai utca 1-től – végig 
Szeghalom Baross utca 1-től – végig 
Szeghalom Bartók B. utca 1-től – végig 
Szeghalom Állomás Újtelep utca 1-től – végig 
Szeghalom Bethlen G. utca 1-től – végig 
Szeghalom Csaba utca 1-től – végig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
5. számú Melléklet a 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Iskola-egészségügyi körzet 
 
 
Kiterjed a  


- Tildy Zoltán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
- Péter András Gimnázium 
- Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Tagintézménye 


beíratott tanulóira. 
 
 
 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		2/2017.(II.21.) számú önkormányzati






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


 
 


Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. február 20.-án tartandó nyilvános ülésére 
Szeghalom Város hatályos  Településrendezési Eszköz módosítással kapcsolatos hatósági 


vélemények elfogadásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szeghalom Város Képviselő Testülete a 57/2016. (V.06.) Ökt. számú határozatával elfogadta 
a Településrendezési Eszközök módosítás eljárás megindítását. A teljes eljárás véleményezési 
szakasza lezárult. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerint „ A 
véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - 
ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia 
kell.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 


Határozati javaslat: 
 
I. Szeghalom Város Képviselő Testülete a Településrendezési Eszközök módosításának 


teljes eljárásban beérkezett hatósági véleményeket elfogadja, véleményeltérés nem 
keletkezett, a Polgármester egyeztetést nem kezdeményez. 


II. A Polgármester településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett 
valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentummal 
együtt küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
Békés Megyei Kormányhivatalnak.  


III. A partnerségi egyeztetés megtörtént, észrevétel, vélemény nem érkezett, az egyeztetés 
2017. január 20.-án lezárásra került.  


 
 


Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. március 3. 


 
 
Szeghalom, 2017. február 2. 
        Macsári József  
        polgármester 








Okirat száma: ……/2017. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) alapján a  Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 
1.2.2. telephelye(i): 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Szivárvány Óvoda 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. 
2 Mesevarázs Óvoda 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. sz. 
3 Lurkó Bölcsőde 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.03.01. 


2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


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


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 851020 óvodai nevelés 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvodai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 8. §-a alapján a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet 
magába foglaló foglalkoztatások keretében folyik. Az óvodai a gyermek három éves korától 
ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. Integráltan történő óvodai ellátást nyújt az alábbi esetekben: 


 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása: 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 


a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 


- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
- Kiemelten tehetséges gyermekek 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
 
Gyermekjóléti alapellátások, bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás: A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását szakszerű gondozását és nevelését 
biztosító intézmény. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladata 


3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom Város és vonzáskörzete.  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – 
pályáztatás útján – 5 éves időtartamra. Felette egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 


 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény 


2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 


6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 


6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Óvoda, többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés a nemzeti 


köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont a) alpontja szerint, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése és oktatása. 


6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) látja el. 


 


6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 


 
 
 


 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 


1 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde  
(5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.) 


_ 125 


2 Szivárvány Óvoda (5520 Szeghalom, Újtelep 
III. u. 15.) 


-- 75 


3 Mesevarázs Óvoda (5520 Szeghalom, Fáy u. 
12.) 


-- 100 


4 Lurkó Bölcsőde (5520 Szeghalom, Kossuth u. 
5.) 


-- 52 
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6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 


 


ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 


vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 


az ingatlan 
funkciója, célja 


1 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. 1024/1. használati jog óvoda 


2 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 
15. 


2416 használati jog óvoda 


3 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. 489/5. használati jog óvoda 
4 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. 2001/2. használati jog bölcsőde 


 


7. Záró rendelkezés 


Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 30. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 


Kelt: Szeghalom, 2017. február 27.                                        
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2017. február 27. napján kelt, …………………. napjától alkalmazandó 
………………….. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 


Kelt:  


P.H. 


Magyar Államkincstár 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 184-3/2017. 


M E G H Í V Ó 


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


2017. február 20-án (hétfőn) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
sz.)  
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Adósságot keletkeztető ügyletekről tájékoztató 
3./ 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
4./ Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet elfogadása 
5./ Településrendezési eszközök módosítása 
6./ Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító okirat, SZMSZ és házirend elfogadása 
7./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Igazgatói álláshely 
pályázatainak elbírálására szakmai bizottság létrehozása 
8./ 2017. évi munkaterv elfogadása 
9./ Bejelentések 
 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


 


Szeghalom, 2017. február 7. 


 


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 2017. február 20-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 131/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Művelődési, 
Sport és Szabadidő Központ kérelmének megfelelően az Önkormányzat költségvetésében 
szereplő általános tartalék terhére 5.500.000 forint pótelőirányzatot biztosít. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület az 132/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás által hozott 40/2016. (XI.23.) Társulási Tanácsi Határozatban 
foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék 
terhére 2.262.000 forintot biztosít.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 133/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzata hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat- és 
hatáskört a társulás részére átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja a DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a társulás egyszemélyes tulajdonában álló 
gazdasági társaság és a társulás között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés hatálybalépése után a képviselő-testület és az illetékességi területén jelenleg 
érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó 
gazdasági társaság közötti jogviszony megszűnése napját követő nap.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 134/2016. (XI. 28.) sz.  határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, 
így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 135/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás 37/2016. (XI. 23.) TGy Határozatában foglaltakra figyelemmel, döntött arról, hogy 
tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére a 2017. évre fizetendő működési 
hozzájárulást még 2016. évben megfizeti a Társulás részére. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 136/2016. (XI. 28.) sz. határozatával döntött arról, hogy javasolja a 
KEHOP-3.2.1-15 azonosító számú benyújtandó pályázat műszaki tartalmának összeállításakor 
vegyék figyelembe a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, szállítás, kezelés 







hulladékgazdálkodási feladat ellátását, illetve a DAREH területén az inert hulladék gyűjtési és 
kezelési feladatok kialakítását. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az inert hulladék gyűjtésére, 
kezelésére lehetőséget lát a kialakított térségi átrakók tovább fejlesztésével. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 139/2016. (XII. 13.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 
Belügyminisztérium által 2017. évre meghirdetett járási startmunka program felhívására a 
Szeghalmi Polgármesteri Hivatal által elkészített pályázat benyújtását, támogatja. A 
Képviselő testület döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a szükségessé váló 
közbeszerzési eljárások kerüljenek elindításra. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 141/2016. (XII. 13.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 
Szeghalom, 01109/4 hrsz-ú telket 9/2012. (V. 2.) sz. vagyonrendelet alapján elidegenítésre 
kijelöli. A telek az ingatlanvagyon értékelő által megállapított kikiáltási áron kerül 
meghirdetésre. dr. Koncz Istvánt, mint a felépítmény ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
tulajdonosát a licittárgyaláson elővásárlási jog illeti meg. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 147/2016. (XII. 13.) sz. határozatával döntött arról, hogy a működési 
tartalék terhére a Szeghalmi FC kérelmére engedélyezi 897 780 forint kifizetését. A támogatás 
kizárólag a kérelemben megfogalmazottak szerint használható fel.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2017. február 8. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. február 20-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A gyermek-fogorvosi körzet és egy házi gyermekorvosi körzet kapcsán szükséges döntést hozni. 


1. dr. Ruzsa Ilona fogorvos egyéni vállalkozóként jelentkezett a meghirdetett gyermek-
fogorvosi körzet ellátására.  A közös tárgyalás alapján a körzet maradna betöltetlen, 
változatlanul az önkormányzat működtetné. A doktornő egyelőre nem költözne 
Szeghalomra, hanem helyettesítő orvosként megbízási szerződéssel látná el a gyermek-
körzetet. Az ÁNTSZ felé jelezni kell a helyettesítés változását. 


___/2017.(II.20.) Határozati javaslat: 


Szeghalom Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja dr. Ruzsa Ilona jelentkezését a 
betöltetlen gyermek-fogászati körzet területi ellátási kötelezettséggel, helyettesítés keretében 
való ellátására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést elkészítse és 
aláírja.  


 


 


2. Sajnálatos tragédia következtében dr. Farkas Ilona házi gyermekorvos elhunyt. Szükséges a 
betöltetlenül maradt körzetben a helyettesítés biztosítása. A helyettesről való gondoskodás 
az önkormányzat kötelezettsége. A praxisjogot a doktornő gyermeke örökli, ami azt jelenti, 
hogy 1 évig joga van azt értékesíteni. Utána a praxis „visszaszáll” az önkormányzatra, ha 
nem kel el. Ebben az is benne van, hogy egy évig betöltetlennek kell maradnia a körzetnek. 
Szükséges továbbá a doktornő által ellátott iskola-egészségügyi feladatok további 
biztosítása. A feladatot dr. Hayder Karim vállalta. A helyettesítéshez, a további 
finanszírozáshoz az alábbi döntések meghozatala szükséges: 


 


____/2017.(II.20.) Határozati javaslat: 


Szeghalom Önkormányzat a 2. számú házi gyermekorvosi körzetet 2017. március 1-től 
betöltetlen körzetként működteti. Az ellátásról helyettesítés útján kell gondoskodni. A körzet 
működési engedélyét a Kormányhivataltól meg kell kérni. A helyettesítés ellátásához 
szükséges asszisztens biztosításához közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztenst kell 
alkalmazni. 







 


____/2017.(II.20.) Határozati javaslat: 


Szeghalom Önkormányzat a 040097147 és 040097243 számú iskola-egészségügyi körzeti 
feladatokat dr. Hayder Karim háziorvos közreműködésével kívánja ellátni. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a megbízási szerződést dr. Hayder Karim háziorvossal aláírja. 


 


Szeghalom, 2017. február 20. 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


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


 
 


Előterjesztés  
a képviselő-testület 2017.február 20-i ülésére 


 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Eleget téve az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. 29/A. §-ának, mely szerint  


„ A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 


a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 


b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét”  
 
az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
 
…../2017.(II…...)sz. Ökt.határozat 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV.tv. 29. A. §-ában foglaltaknak eleget téve, jelen előterjesztés 1. mellékletében 
részletezettek szerint fogadja el a költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
 
Szeghalom, 2017. február 6. 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 



https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/175104

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175836/tvalid/2016.1.1./tsid/8704
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1.melléklet a …/2017.(II….) Ökt.számú határozathoz 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 
költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 


eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege 
2018-2020.években 


 
adatok: eFt 
Bevétel megnevezése ÉVEK 
 2018 2019 2020 
Helyi adó, települési adó 324.000 324.000 324.000 
Vagyon, vagyon értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel 


 
15.000 


 
10.000 


 
10.000 


Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 


 
0 


 
0 


 
0 


Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 2.000 2.000 2.000 
Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 


 
0 


 
0 


 
0 


Saját bevételek mindösszesen: 341.000 336.000 336.000 
 
Fizetési kötelezettség megnevezése ÉVEK 
 2018 2019 2020 
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 
folyósítás, átvállalás napjától a 
végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása 


 
0 


 
0 


 
0 


A számvitelről szóló törvény (a 
továbbiakban: Szt.) szerinti 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba 
hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén 
annak vételára 


 
 


0 


 
 


0 


 
 


0 


Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától 
a beváltás napjáig, és annak a váltóval 
kiváltott kötelezettséggel megegyező, 
kamatot nem tartalmazó értéke 


 
0 


 
0 


 
0 


A Szt. szerint pénzügyi lízing 
lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész 
hátralévő összege  


 
0 


 
0 


 
0 
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A visszavásárlási kötelezettség 
kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő 
megkötése - ideértve az Szt. szerinti 
valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, 
és a kikötött visszavásárlási ár 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


 
 
 


0 


A szerződésben kapott, legalább 
háromszázhatvanöt nap időtartamú 
halasztott fizetés, részletfizetés, és a 
még ki nem fizetett ellenérték 


 
0 


 
0 


 
0 


Hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett 
fedezeti betétek, és azok összege 


 
0 


 
0 


 
0 


Fizetési kötelezettségek 
mindösszesen: 


 
0 


 
0 


 
0 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2017. február 20-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé a 2017. évre vonatkozó Munkatervet. 
 
Kérem, hogy azt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
… /2017. (II.20.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 2017. évi Munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerűen 
 
 
Szeghalom, 2017. január 27. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
 
 
 


 
 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu





 
SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  


2017. ÉVI 
MUNKATERVE 


 
 
 
Állandó napirendek: 


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bejelentések 


 
FEBRUÁR HÓNAP: 


1. Szeghalom Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása 
2. Önkormányzat munkatervének elfogadása 
3. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása 


 
MÁRCIUS HÓNAP 


1. A 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
2. Tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról 
3. A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a 


Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ beszámolója a 2016. évről és a 2017. évi 
munkatervének elfogadása 


4. Lakásrendelet, lakbérek felülvizsgálata 
5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 


 
ÁPRILIS HÓNAP 


1. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása 
2. A 2016. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
3. Az óvodai szünetek meghatározása 


 
MÁJUS HÓNAP 


1. Tájékoztató a Szeghalmi Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
2. A gyermekvédelmi beszámoló elfogadása, a Család-és Gyermekjóléti Központ tájékoztatója 
3. A 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 


 
JÚNIUS HÓNAP 


1. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója 
2. Pro Urbe díj és Szeghalom Díszpolgára cím adományozása 


 
JÚLIUS HÓNAP 
Igazgatási szünet 
 
AUGUSZTUS HÓNAP 
Ünnepi testületi ülés 
 
SZEPTEMBER HÓNAP 


1. Tájékoztató az önkormányzat első félévi költségvetési helyzetéről 
2. Beszámoló a Szeghalmi Intézményműködtető Központ tevékenységéről 
3. Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 


 
 
OKTÓBER HÓNAP 
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1. Beszámoló a közmunkaprogram alakulásáról 
2. Beszámoló az önkormányzati beruházásokról 


 
NOVEMBER HÓNAP 


1. Közmeghallgatás 
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának tájékoztatója 
3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 


 
DECEMBER HÓNAP 


1. Rendeletmódosítások 
2. Belső ellenőrzési terv elfogadása 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Macsári József 
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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 
 


2017. február 14-én (kedden) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. sz.)  
 


 
Napirend: 


1./ A 2017. február 20-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2017. február 7. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Okirat száma: ……/2017. 


Módosító okirat 


 
 A  Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. április 25. napján kiadott, 51-1/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ………………… sz. 
képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 


1. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 


„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) alapján a  Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 


 
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„1.1.1.megnevezése: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde” 


 
3. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„1.2.2.telephelye(i): 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Szivárvány Óvoda 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. 
2 Mesevarázs Óvoda 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. sz. 
3 Lurkó Bölcsőde 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. 


 
4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


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


 
5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


 4.3. „A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvodai a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 8. §-a alapján a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet 
magába foglaló foglalkoztatások keretében folyik. Az óvodai a gyermek három éves korától 
ellátja- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. Integráltan történő óvodai ellátást nyújt az alábbi esetekben: 
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása: 
- Sajátos nevelési igényű gyermekek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 


a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 


- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
- Kiemelten tehetséges gyermekek 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
 
Gyermekjóléti alapellátások, bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás: A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását szakszerű gondozását és nevelését 
biztosító intézmény.” 


 
6. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


5.2.”A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvény 


2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 
7. Az alapító okirat 6.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


6.1.1.típusa: „Óvoda, többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény” 


8. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.1.2.”alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés a nemzeti 


köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont a) alpontja szerint, a 
többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése és oktatása.” 


 
9.Az alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


6.1.3. „gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi, gazdasági 
feladatait a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) látja el.” 


 
10. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


 6.2. „A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 


 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 


1 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, 
(5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.) 


_ 125 


2 Szivárvány Óvoda (5520 Szeghalom, Újtelep 
III. u. 15.) 


-- 75 


3 Mesevarázs Óvoda (5520 Szeghalom, Fáy u. 
12.) 


-- 100 


4 Lurkó Bölcsőde (5520 Szeghalom, Kossuth u. 
5.) 


-- 52 
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11. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


 6.3. „A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 


 


ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 


vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 


az ingatlan 
funkciója, célja 


1 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. 1024/1. használati jog óvoda 


2 5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 
15. 


2416 használati jog óvoda 


3 5520 Szeghalom, Fáy u. 12. 489/5. használati jog óvoda 
4 5520 Szeghalom, Kossuth u. 5. 2001/2. használati jog bölcsőde 


 
12. Az alapító okirat záradéka kiegészül: 
  
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 


Kelt: Szeghalom, 2017. február 27. 


P.H. 


                             Macsári József 
                              polgármester 








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


  Péntek 800-1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2017. február 20-i Képviselő-testületi ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 5/2017. (I. 10.) Ökt. sz. Határozatával elfogadta a Szeghalom, Polgármesteri 
Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás elindítását. 
Az Ajánlattételi Felhívás 5 cégnek került kiküldésre. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2017.  február 13-én 10,00 órakor jár le.  
A megadott határidőig 4 ajánlat érkezett be. 
A Közbeszerzési Bizottság 2017. február 14-i ülésén megvizsgálja a beérkezett ajánlatokat, és erről 
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készített a Képviselő-testület részére. 
 
Határozati javaslat 
……../2017. (II. 20.) Ökt. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési 
Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül Blaskó György, 
Papp Zsigmond, Vizes Sándor és az Extrudo-Ép. Kft. ajánlatát érvényes ajánlatnak fogadja el. 
 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese Blaskó György építési vállalkozó, mert az 
ajánlattevő a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot 
adta. 
 
A bizottság javaslata alapján a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő Papp Zsigmond, mert a 
második legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta. 
 
Mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2017. február 20. 
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
 
         Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. február 20-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem városunk egészségügyi alapellátása körzeteinek és azok területi leírásának  
szabályozásáról szóló rendelettervezetet és annak 


Indokolását 


Az egészségügyi alapellátásról szóló hatályos rendeletünk többször módosításra került, illetve a 
szabályozások megalkotásakor még nem kellett kikérni a felelős országos módszertani intézet 
véleményét. A Kormányhivatal javaslatára ezekre tekintettel célszerű egy új rendelet megalkotása. 


Az előterjesztés szerint sem a körzetek számában, sem a területi leírásban változás nem történt. Az 
új közterületi elnevezések átvezetésre kerültek. Az érintett alapellátást végző orvosok és védőnők az 
előterjesztést megkapták véleményezés céljából. Változtatási javaslat nem érkezett. Írásban 
kerestük meg a módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI Budapest 
Diószegi út 64.), amely a rendelet-tervezetet megfelelőnek tartotta. 


 
HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A hatályos jogszabályok szerint a 
rendeletalkotási kötelezettség fenn áll, szükséges egy pontos, aktuális és a jogosultak által 
véleményezett rendelet megalkotása. Mindez a lakosság zavartalan, folyamatos ellátása érdekében 
elengedhetetlen. 
Kérem a rendelettervezet elfogadását! 
 
Szeghalom, 2017. február 7. 
 
Az előterjesztést készítette: 


Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                   Macsári József 








Városi Építésügyi Hivatal 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


Telefon: (66) 470-347, Fax: (66) 371-623 
E-mail: epites@szeghalom.hu 
 


 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 


Iktatószám:   606-1/2017. 
Készült:  2016. november 6.-2017. január 20.  közötti időszakban 
Tárgy: Szeghalom Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 


hatósági vélemények  
 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) szerint a Polgármester 2016. november 6.-án 
megkereste a teljes eljárásban közreműködő partnerségi egyeztetésben rögzítetteket, valamint 
az államigazgatási szerveket. 


Partnerek részéről vélemény nem érkezett. 


Államigazgatási szervek a mellékletben szereplő véleményeket adták. 
EGYEZETETÉS ÉRTÉKELÉSE 


 
Véleményező 
szerv 


Vélemény Tová
bbi 
részv
étel 


Észrevétel 
figyelembe vétele 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály 


Nem nyilatkozott. igen  


 
Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat 
Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatal 


Megállapította, hogy 
nincs természetes 
gyógytényező 
érintettség, így 
véleményezési 
lehetősége nincs. 


nem 
nyilatk
ozott 


 


Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelési és 
Erdőgazdálkodási 
Főosztály 


Kifogást nem emel. igen  


Békés Megyei 
Katasztrófavédelm
i Igazgatóság 


Kifogást nem emel. igen  


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítész 


A szabályozási terv 
módosításait önálló 
tervlapokon kéri 
feltüntetni. 


igen 1. A tervező a 
szabályozási 
terv 
módosításait 
önálló 
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Kéri a HÉSZ 3. § (6) 
törlését és a 
rendelettervezet 10. § 
(2) bekezdésében 
szereplő „el nem bírált” 
kitételt „folyamatban 
lévő”-re cserélni. 
Egyebekben kifogást 
nem emel. 


tervlapokon 
ábrázolja. 


2. A 
rendeletterveze
t a kéréseknek 
megfelelően 
lesz 
módosítva. 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 


A 2010-ben készült 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 
felülvizsgálatát kéri a 
módosítás alá vont 
területek 
vonatkozásában. 
Egyebekben kifogást 
nem emel.  


igen A hatóság 
képviselőjével történt 
telefonos egyeztetésen 
rögzítették az 
alábbiakat: 
 A pillanatnyilag 
ismert régészeti 
lelőhelyek listáját az 
Önkormányzat 
megkérte a Forster 
Központból. A 2010-es 
örökségvédelmi 
hatástanulmányban 
még nem szereplő „új” 
lelőhelyek egyike sincs 
a módosítási 
területeken. A végleges 
anyag alátámasztó 
munkarészei közé 
bekerül egy 
örökségvédelmi 
fejezet, mely 
egyértelműen rögzíti a 
fenti tényt. 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
Főosztály 


Kifogást nem emel. nem 
nyilatk
ozott 


 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főosztály 


A tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület 
övezetébe tartozó 
0693/23 és 0695/7 hrsz-
ú területeken a 
beépítésre szánt terület 
köré takarófásítást 
javasol. 


igen A tervező a területek 
köré beültetési 
kötelezettséget vezet 
fel a szabályozási 
terven. 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi 
osztály 


Kifogást nem emel.  nem 
nyilatk
ozott 


 


Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 


Kifogást nem emel. nem 
nyilatk
ozott 


 







Békés Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlésének 
Elnöke, 
Megyei Főépítész 


1. Igazoló számítások 
elvégzését tartja 
szükségesnek a 
területrendezési 
tervekkel való összhang 
bemutatására. 
2. A 247/11 hrsz-ú 
terület kapcsán az 
országos ökológiai 
hálózat érintettségét 
állapítja meg, ezzel 
kapcsolatban az övezet 
pontosítását kéri a 
településrendezési 
tervben. 
3. Felhívja a figyelmet, 
hogy a rendszeresen 
belvízjárta területeken 
beépítésre nem szánt 
terület csak a vízügyi 
igazgatási szerv 
hozzájárulásával 
jelölhető ki.  


igen 1. Az igazoló 
számításokat 
elkészíti a 
tervező. 


2. Az országos 
ökológiai 
hálózat pontos 
lehatárolását 
megküldte 
digitális 
formában az 
illetékes szerv. 
Ez alapján a 
247/11 hrsz-ú 
földrészletet 
nem érinti az 
országos 
ökológiai 
hálózat. 


3. A vízügyi 
igazgatási 
szervek nem 
zárkóztak el 
beépítésre 
szánt területek 
kijelölésétől a 
r. belvízjárta 
terület 
övezetében. 


Békés Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 
Közlekedésrendés
zeti Osztály 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Dévaványa Város 
Önkormányzata 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Füzesgyarmat 
Város 
Önkormányzata 


Észrevételt nem tesz. igen  


Hajdú-Bihar 
Megyei 
Katasztrófavédelm
i Igazgatóság 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Hivatal 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal  
Bányafelügyelet 


Nem nyilatkozott. nem 
(doku
mentá
ciót 
kér 
CD-n) 


 







Körös-vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság 


Kifogást nem emel.  
Felhívja a figyelmet, 
hogy a Berettyó bal és a 
Sebes-Körös jobb partja 
által bezárt terület a 
Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság működési 
területe. 


igen A dokumentációt 
utólagosan elküldték a 
Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság részére. 


Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 
Légügyi Hivatal 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 
Út- és Hídügyi 
Főosztály 
Engedélyezési és 
Forgalomszabályo
zási Osztály 


Észrevételt nem tesz. nem 
nyilatk
ozott 


 


Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság 
Vízvédelmi és 
Vízgyűjtő-
gazdálkodási 
Osztály 


Véleményét az 
igazgatási terület 
Berettyó balparti részére 
adja ki. A vonatkozó 
általános jogszabályokra 
hívja fel a figyelmet. 
Nem javasolja építési 
területek kijelölését a 
belvízzel veszélyeztetett 
területeken. 


 A Berettyó balpartján a 
módosítások nem 
jelölnek ki építési 
(beépítésre szánt) 
területeket. 


Országos 
Atomenergia 
Hivatal 


Nincs érintettség. Az 
elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


Vésztő Város 
Önkormányzata 


Az elsőkörös egyeztetés 
során jelezte, hogy a 
továbbiakban nem vesz 
részt az eljárásban 


nem  


 


 


Gyáni Károly 
építésügyi hiv. vez. 
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Megállapodás 
egyes közművelődési feladatok ellátására 


 
 


amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata (székhelye: 5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. képviseli: Macsári József polgármester), a továbbiakban : Önkormányzat, 
másrészről a Körös-sárréti Civil Szerveztek Szövetsége (székhelye: 5520 Szeghalom,Tildy 
Z. u 15-17., bírósági nyilvántartási száma:, 04-02-0002538 adószám: 18391723-1-04, 
képviseli: Ambrus Szilvia elnök), a továbbiakban Egyesület 
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
Az Egyesület a jelen megállapodás alapján a következő feladatokat köteles ellátni: 
a) Segíti a település területén működő civil szervezetek ezen belül kiemelten a 


közművelődési-kulturális, település-közösségfejlesztő civil szervezetek, népfőiskolák, 
nonprofit közösségek tevékenységét. Közösségfejlesztő közösség szervező tevékenységet 
lát el. 


b) Részt vesz a tevékenységéhez kapcsolódó a térség nemzetközi, országos, megyei, térségi, 
helyi civil rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében.  


c) Elősegíti a közművelődési, település-közösségfejlesztő civil szervezetek és informális 
közösségek kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális 
kapcsolatainak ösztönzését, kezdeményezéseiket bátoríja, segíti, gondozza. 


d) Gyűjti és összegzi a közművelődési, település-közösségfejlesztő civil szervezetekkel 
kapcsolatos információkat.  


e) Végzi a közművelődési civil szervezetek, közösségek vezetőinek képzését, a helyi 
társadalomfejlesztéssel foglalkozó egyének, informális, formális közösségek tagjainak 
továbbképzését, felkészítését a közösségfejlesztő tevékenységre. 


f) A feladatok végrehajtása során együttműködik a szakterület országos hatókörű, regionális, 
megyei, helyi szakmai- és érdekképviseleti szervezeteivel. 


 
A felek jelen megállapodást 2017. 02. 20. napjától határozatlan időtartamra kötik.  
A szerződés felülvizsgálata, aktualizálása bármely fél kezdeményezésére igény szerint, de 
legalább 3 évente megtörténik. 
 
 
A felek jogai és kötelezettségei: 
 


1. Az Egyesület jogosult jelen megállapodás alapján a Rendeletben szabályozottak 
szerint az elvégzett közművelődési szolgáltatásokért térítési díjat megállapítani és 
beszedni. 


 
2. Az Egyesület kötelezi magát, hogy a települési igényekhez igazodóan biztosítja a tőle 


elvárható legmagasabb szakmai színvonalon a tanácsadásokat és szolgáltatásokat a 
településen élő lakosok, intézmények, az önkormányzat és civil szervezetek, 
közösségek számára.  


 
3. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások körében 


biztosítja az igénybevevők hozzáférésének egyenlő esélyű lehetőségét. 
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4. Az Egyesület vállalja, hogy a megállapodásban szereplő közművelődési szolgáltatást 
az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és 
egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben meghatározott felsőfokú 
közművelődési végzettséggel rendelkező szakemberrel látja el. 


 
5. Az Önkormányzat az Egyesület által biztosított közművelődési tanácsadásokért és 


szolgáltatásokért anyagi támogatást nem biztosít. 
 
6. Az Önkormányzat az Egyesület által végzett feladatok ellátásához személyi és tárgyi 


feltételeket nem biztosít. 
 


7. Az Egyesület kötelezi magát, hogy minden év január 25-ig tartalmi és statisztikai 
beszámolót készít az Önkormányzat számára, az Önkormányzat által meghatározott 
szakmai tartalommal, melyet megelőző év november 15-ig az Egyesület 
rendelkezésére bocsát. 


 
8. Az Egyesület vállalja, hogy az elvégezett szolgáltatásokról nyilvántartást vezet. 


 
9. Az Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési megállapodás 


teljesítéséből eredő közművelődési programok széleskörű nyilvánosságáról a 
www.sarreticivilek.hu oldalon. 


. 
10. Az Önkormányzat jogosult az átadott feladatok és szolgáltatások ellátását érvényes 


szakértői engedéllyel rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálni. 
 


11. Az Önkormányzat és az Egyesület jogosult a megállapodást 1 hónapos határidővel és 
indoklással felmondani. 


 


A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyv és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a mindenkor hatályos ágazati 
jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 


 
Szerződés készült 3 példányban, amelyet a felek, mint szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírtak. 
 
Szeghalom, 2017. február 20. 
 
 
 
 Macsári József Ambrus Szilvia 
 Szeghalom Város Önkormányzata Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége  
 Polgármester Elnök 
 
 
 
Szeghalom, 2017. február 20. 
 



http://www.sarreticivilek.hu/
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Ellenjegyzem: 
 
 
 
 Dr. Pénzely Erika 
 
 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a fenti szerződést a helyi közművelődésről szóló 
4/2007. (II.7.) rendelet alapján /2017.(II.20.) számú határozatával jóváhagyta. 
 





		A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény valamint a mindenkor hatályos ágazati jogszab...

		Szerződés készült 3 példányban, amelyet a felek, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.






________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2017. február 20-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2016. év december hó 19. napján kihirdetésre került az egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVI. törvény, 
amely módosítja Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2016. évi LXVII. törvényt, mely szerint 2017. év január hó 1. napján e törvény 
50. §-a nem lépett hatályba, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A § (3) bekezdésének módosításával a 
család és gyermekjóléti központok fenntartását szigorította volna. 
 
A módosítás alapján 2017. január hó 1. napját követően továbbra is elláthatják a 
család- és gyermekjóléti központ feladatait társulási formában. 
 
A szabályozás módosulása miatt ismét szükséges „a Tündérkert Óvoda- Bölcsőde, 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ” intézmény és telephelyei nevének 
alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint a házirendjének 
módosítása. 
 
Az intézmény elnevezése a következő szerint módosul: Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde. 
 
Az intézmény telephelyeinek megnevezése: Szivárvány Óvoda, Szeghalom, Újtelep 
III. u. 15. sz., Mesevarázs Óvoda, Szeghalom, Fáy u. 12., Lurkó Bölcsőde, 
Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. 
 
Az intézmény alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet, az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet, a szervezeti és működési szabályzatot a 
3. sz. melléklet, a házirendet a 4. sz. melléklet képezi. 
 
 
 
 







 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Tündérkert Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
elnevezése a következők szerint módosul: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde. 
 
Az intézmény telephelyeinek megnevezése: Szivárvány Óvoda, Szeghalom, Újtelep 
III. u. 15. sz., Mesevarázs Óvoda, Szeghalom, Fáy u. 12., Lurkó Bölcsőde, 
Szeghalom, Kossuth u. 5. sz. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. sz. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát a 3. sz. melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde házirendjét a 4. sz. melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2017. február 7. 
 
 
           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 2017. február 20. ülésére 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 150/1992. 
(XI.20.) Kormányrendelet alapján a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói munkakörére kiírt pályázati felhívás 
alapján a beérkező pályázatok értékelésére szakmai bizottságot hoz létre. 


 
 
 
A bizottság tagjai:  
 


Elek Ferencné Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság elnöke, a szakmai 
bizottság elnöke  
Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna pedagógus 
Dézsi János Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete 
 
 
 
 


Szeghalom, 2017. február 8.  
 
 
 
 
       Macsári József 
         polgármester 








A 2017.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


A B C
Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma
1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 2017.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1
2.melléklet Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 2
3.melléklet A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint 2
4.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 1
5.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve 2
6.melléklet Az önkormányzat kezességvállalásai 1
7.melléklet Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1
8.melléklet Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai 1
9.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 1
10.melléklet 2017-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék 1
11.melléklet A költségvetési szervek 2017.évi intézményfinanszírozása 1
12.melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017.évi előirányzata 1
13.melléklet Támogatások, átadott pénzeszközök 2017.évi előirányzata 1
14.melléklet 2017-2020 évekre vonatkozó gördülő tervezés 1
15.melléklet 2017.évi felhalmozási mérleg 1
16.melléklet A 2016.évi XC.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások 1
17.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 1
18.melléklet Likviditási ütemterv 1







Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(Mérleg)


1.melléklet a ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


2/22.oldal


1
2
3
4


5


6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47


A B C


Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 120 102 733


2.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
(B112) 145 237 493


3.
Települési önkormányzatok szociális,  gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 479 608 069


4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 10 590 600
5. Egyéb működési célú támogatások (B16) 258 858 507
I. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+…+5) összesen 1 014 397 402
II. Közhatalmi bevételek (B3)
1.  - Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó 24 000 000
2.  - Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó 300 000 000
3.  - Gépjárműadók (B354) 28 000 000
5.  - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B356) - IFA 800 000
6.  - Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2 100 000
II. Közhatalmi bevételek (1+…+6) összesen 354 900 000
III. Működési bevételek (B4) 202 739 619
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 300 000
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+…+IV.) összesen 1 573 337 021
V. Felhalmozási célú támogatások állaháztartáson belülről (B2) 0
VI. Felhalmozási bevételek (B5) 25 683 000
VII. Felhelamozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 700 000
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+..+VII.) összesen 28 383 000


1 601 720 021
VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 365 863 719
C. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.) 365 863 719


D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 1 967 583 740


Ssz. Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma Előirányzat


IX. Működési kiadások
1. Személyi juttatások (K1) 634 903 161
2. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) 123 335 224
3. Dologi kiadások (K3) 415 868 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 13 870 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 432 124 744
IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+…+-5.) összesen: 1 620 101 679
X. Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások (K6) 17 955 760
2. Felújítási kiadások (K7) 318 126 301
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 11 400 000
X. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+…+3.) összesen: 347 482 061


1 967 583 740
XI. Finanszírozási kadások


XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen: 0
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.) 1 967 583 740


B E V É T E L E K                      Ft-ban


K I A D Á S O K                      Ft-ban


Költségvetési bevételek összesen:


Költségvetési kiadások összesen:







A helyi önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


2.melléklet a ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez
adatok: Ft


3/22.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


A B C D E F G H I J K L
Finanszírozási 
bevételek (B8)


Előző évi 
költségvetési 
maradvány 


igénybevétele 
(B8131)


I. Helyi önkormányzat 1 010 664 720 0 354 900 000 67 141 000 1 300 000 25 683 000 1 900 000 365 863 719 0 1 827 452 439


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 1 005 774 256 0 354 900 000 64 681 000 900 000 25 683 000 1 900 000 365 863 719 0 1 819 701 975


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 4 890 464 0 0 2 460 000 400 000 0 0 0 0 7 750 464


II. Polgármesteri Hivatal 3 732 682 0 0 1 143 000 0 0 800 000 0 220 915 122 5 675 682


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 220 915 122 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 3 732 682 0 0 1 143 000 0 0 800 000 0 0 5 675 682


III. Intézményműködtető 
Központ


0 0 0 111 725 619 0 0 0 0 131 489 589 111 725 619


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 99 025 619 0 0 0 0 131 489 589 99 025 619


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 12 700 000 0 0 0 0 0 12 700 000


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IV. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


0 0 0 21 230 000 0 0 0 0 48 498 200 21 230 000


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 21 230 000 0 0 0 0 48 498 200 21 230 000


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Intézmény Összesen  
(B1+..+B7+B8131)


Működési célú 
támogatások áht-n 


belülről (B1)


Műk.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B6)


Felhalmozási 
bevételek 


(B5)


Felhalmozási 
célú 


támogatások 
áht-n belülről 


(B2)


Felh.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B7)


Központi, 
irányítószervi 


támogatás 
összege 


(B816) - 
tájékoztató 


adat


ebből


Működési 
bevételek (B4)


Közhatalmi 
bevételek 


(B3)


ebből


ebből


ebből


Cím







A helyi önkormányzat és intézményei bevételei 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


2.melléklet a ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez
adatok: Ft


4/22.oldal


1


2


A B C D E F G H I J K L
Finanszírozási 
bevételek (B8)


Előző évi 
költségvetési 
maradvány 


igénybevétele 
(B8131)


Intézmény Összesen  
(B1+..+B7+B8131)


Működési célú 
támogatások áht-n 


belülről (B1)


Műk.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B6)


Felhalmozási 
bevételek 


(B5)


Felhalmozási 
célú 


támogatások 
áht-n belülről 


(B2)


Felh.célú 
átvett 


pénzeszközök 
(B7)


Központi, 
irányítószervi 


támogatás 
összege 


(B816) - 
tájékoztató 


adat


Működési 
bevételek (B4)


Közhatalmi 
bevételek 


(B3)
Cím


19


20


21


22


23


24


25


26
27


V. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde 0 0 0 0 0 0 0 0 195 448 774 0


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 195 448 774 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VI.
Nagy Miklós VK és 
SKMGY 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 22 829 500 1 500 000


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 1 300 000 0 0 0 0 22 829 500 1 300 000


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 200 000


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 014 397 402 0 354 900 000 202 739 619 1 300 000 25 683 000 2 700 000 365 863 719 619 181 185 1 967 583 740ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből


ebből







A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


3.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adatok: Ft


5/22.oldal


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


A B C D E F G H I J K L


I. Helyi önkormányzat 258 740 809 36 440 811 150 265 780 9 920 000 432 124 744 9 903 460 300 475 650 10 400 000 619 181 185 1 208 271 254


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 228 646 255 29 223 888 98 016 180 0 369 862 280 8 229 600 174 496 730 2 000 000 619 181 185 910 474 933


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 708 000 9 920 000 9 000 000 0 800 100 8 000 000 0 28 428 100


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


30 094 554 7 216 923 51 541 600 0 53 262 464 1 673 860 125 178 820 400 000 0 269 368 221


II. Polgármesteri Hivatal 138 752 782 31 413 322 32 962 990 3 950 000 0 3 115 500 15 396 210 1 000 000 0 226 590 804


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


138 752 782 31 413 322 32 962 990 3 950 000 0 3 115 500 15 396 210 1 000 000 0 226 590 804


III. Intézményműködtető 
Központ


53 944 350 11 981 387 171 733 030 0 0 3 302 000 2 254 441 0 0 243 215 208


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 53 944 350 11 981 387 162 343 030 0 0 3 302 000 2 254 441 0 0 233 825 208


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 9 390 000 0 0 0 0 0 0 9 390 000


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


IV. Műv.- Sport és Szab.idő 
Központ


23 912 020 5 309 580 38 931 800 0 0 1 574 800 0 0 0 69 728 200


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 23 912 020 5 309 580 38 931 800 0 0 1 574 800 0 0 0 69 728 200


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Munkadókat 
terhelő 


járulékok és 
szoc.hj.adó 


(K2)


Összesen  
(K1..+K8)


Felújítási 
kiadások (K7)


Egyéb 
felhalmozási 


célú 
kiadások 


(K8)


Finanszírozási 
kiadások (K9) - 


tájékoztató 
adat


Dologi 
kiadások (K3)


Egyéb működési 
célú kiadások 


(K5)


Ellátottak 
pénzbeli 


juttatása (K4)


Beruházási 
kiadások (K6)Cím Intézmény Személyi 


juttatások (K1)


ebből


ebből


ebből


ebből







A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai 
kiemelt előirányzatonként 
és feladatellátás szerint


3.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adatok: Ft


6/22.oldal


1


2


A B C D E F G H I J K L
Munkadókat 


terhelő 
járulékok és 
szoc.hj.adó 


(K2)


Összesen  
(K1..+K8)


Felújítási 
kiadások (K7)


Egyéb 
felhalmozási 


célú 
kiadások 


(K8)


Finanszírozási 
kiadások (K9) - 


tájékoztató 
adat


Dologi 
kiadások (K3)


Egyéb működési 
célú kiadások 


(K5)


Ellátottak 
pénzbeli 


juttatása (K4)


Beruházási 
kiadások (K6)Cím Intézmény Személyi 


juttatások (K1)


19


20


21


22


23


24


25


26
27


V. Napközi otthonos Óvoda 
és bölcsőde 145 764 200 35 135 624 14 548 950 0 0 0 0 0 0 195 448 774


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 128 989 900 30 933 398 11 538 020 0 0 0 0 0 0 171 461 318


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 16 774 300 4 202 226 3 010 930 0 0 0 0 0 0 23 987 456


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VI. Nagy Miklós VK és 
SKMGY


13 789 000 3 054 500 7 426 000 0 0 60 000 0 0 0 24 329 500


 - kötelező feladatokhoz 
kapcsolódó 9 482 500 2 100 000 4 945 000 0 0 60 000 0 0 0 16 587 500


 - önként vállalt 
feladatokhoz kapcsolódó 4 306 500 954 500 2 481 000 0 0 0 0 0 0 7 742 000


 - állami (államigazgatási) 
feladatokhoz kapcsolódó


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


634 903 161 123 335 224 415 868 550 13 870 000 432 124 744 17 955 760 318 126 301 11 400 000 619 181 185 1 967 583 740ÖNKORM. ÖSSZESEN


ebből


ebből







Működési és felhalmozási 
bevételek és kiadások mérlege


4.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adatok Ft


7/22.oldal


1


2
3
4
5
6
7
8


9
10


11
12
13
14
15
16
17
18


19
20
21
22
23
24
25


A B C D E F G


A. BEVÉTELEK C. KIADÁSOK
1. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1) 1 014 397 402 1. Személyi juttatások (K1) 634 903 161
2. Közhatalmi bevételek (B3) 354 900 000 2. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) 123 335 224
3. Működési bevételek (B4) 202 739 619 3. Dologi kiadások (K3) 415 868 550
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 300 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 13 870 000


5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 432 124 744
ÖSSZESEN: 1 573 337 021 ÖSSZESEN: 1 620 101 679


B. BEVÉTELEK D. KIADÁSOK
1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2) 0 1. Beruházások (K6) 17 955 760
2. Felhalmozási bevételek (B5) 25 683 000 2. Felújítások (K7) 318 126 301
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 700 000 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 11 400 000


ÖSSZESEN: 28 383 000 ÖSSZESEN: 347 482 061


KÖLTSÉGVTÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN: 1 601 720 021 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN: 1 967 583 740


C. Finanszírozási bevételek (B8) 365 863 719 Finanszírozási kiadások (K9) 0


1 967 583 740 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 967 583 740


M Ű K Ö D É S I    C É L Ú   K Ö L T S É G V E T É S I


F E L H A L M O Z Á S I    C É L Ú   K Ö L T S É G V E T É S I


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE: -46 764 658


FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
EGYENLEGE: -319 099 061







Intézményenkénti létszámterv 5.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez
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27
28
29
30
31


A B C D E F G H I J K L M


Önkormányzat * betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Egészségügyi alapellátás 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
ÖSSZESEN: 0 0 0 6 0 6 5 0 5 11 0 11


Polgármesteri Hivatal betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Anyakönyv 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Igazgatás 22 0 22 0 0 0 19 0 19 41 0 41
Építésügy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Adóügyi igazgatás 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ÖSSZESEN: 28 0 28 0 0 0 19 0 19 47 0 47


NMVK és SKMGY 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7


Intézményműködtető Központ betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes betöltött üres összes
Intézményi vagyon működtetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Építményüzemeltetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyermekélelmezés 0 0 0 17 0 17 6 0 6 23 0 23
ÖSSZESEN: 0 0 0 17 0 17 6 0 6 23 0 23


Műv.-, Sport és Szabadidő Központ
Művelődés 0 0 0 5 0 5 1 0 1 6 0 6
Sport 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3
ÖSSZESEN: 0 0 0 6 0 6 3 0 3 9 0 9


ÖSSZESEN:
Létszám (fő)


Mt.szerint foglalkoztatott


Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott


ÖSSZESEN:


Létszám (fő)


Intézmény/feladat


Közalkalmazott


Köztisztviselő


Pedagógus


Közalkalmazott


Intézmény/feladat


Intézmény/feladat
Pedagógus


Köztisztviselő


Létszám (fő)


Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN:


Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN:







Intézményenkénti létszámterv 5.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez
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32
33
34
35
36
37
38
39


A B C D E F G H I J K L M


Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde 0 0 0 6 0 6 2 0 2 8 0 8
Óvoda 23 0 23 15 0 15 4 0 4 42 0 42
ÖSSZESEN: 24 0 23 21 0 21 6 0 6 50 0 50
 * A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 212,5 fő (átlaglétszám) 


Pedagógus Közalkalmazott Mt.szerint foglalkoztatott ÖSSZESEN:Intézmény/feladat Létszám (fő)







Az önkormányzat kezességvállalásai 6.melléklet a ...../2017.(II.21.)önk.rendelethez


10/22.oldal


1


2


3


4


5


A B C D E F G H I J K


Ssz. Adós Pénzintézet Időpont Összeg Testületi hat.száma 2017-ig 2018 2019 2019. után Összesen:


Kölcsön 
és járulék


előző 
évek


1. 0 0 0 0 0 0


2. 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0Összesen:







Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 7.melléklet a ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adat: Ft


11/22.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


A B C
Sorszám Megnevezés Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0
2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0
3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 561 265
4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6 140 643
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0


Összesen: 6 701 908







Az önkormányzat hosszútávú kötelezettségvállalásai 8.melléklet a ...../2017.(II.21.)önk.rendelethez


12/22.oldal
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2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


A B C D E F G
adat: ezer Ft-ban


Megnevezés 2017 2018 2019 Következő 
évek ÖSSZESEN


I. Szolgáltatások


1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj) 3 273 735 0 3 273 735


2./ Munka-Med Kft 312 000 312 000


3./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade 229 000 229 000


4./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka 844 000 774 000 0 0 1 618 000


6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete 127 000 127000 21000 0 275 000


7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység 1 112 400 1 112 400


8./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként 66 040 66 040


9./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk. 60 000 60 000


10./ Szabó Róbert e.v. 180 000 180 000


11./ Rex-Terra Kft. (vízmintavétel monitoring kutakból) 2 163 000 2 163 000 0 0 4 326 000


10./ AQUA VITAL Kft. 102 000 17 000 0 0 119 000


II. Támogatások, átadott pénzeszközök


1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása 19 000 000 19 000 000


ÖSSZESEN: 27 469 175 3 081 000 21 000 0 30 571 175


éves fogy.árindex-szel 
növelt összeg


tárgyévi költségvetés alapján


megállapodás szerint


megállapodás szerint


határozatlan idejű


határozatlan idejű


határozatlan idejű


határozatlan idejű
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1


4


5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
1516
17
18
19
20
21
22


A B C D E
                                                     9. melléklet a .../2017.(II.21.)önk.rendelethez 


EU-s projekt neve, azonosítója:


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen
Saját forrás 0 0 0 0


-  ebből központi támogatás
EU-s forrás 0 0 0 0
Társfinanszírozás 0 0 0 0
Hitel 0 0 0 0
Egyéb forrás 0 0 0


Források összesen: 0 0 0 0


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen
Személyi jellegű 0 0 0 0
Beruházások, beszerzések 0 0 0 0
Szolgáltatások igénybe vétele 0 0 0 0
Adminisztratív költségek 0 0 0 0
Összesen: 0 0 0 0


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  (pénzforgalmi szemléletben)


Adatok forintban!
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34


A B C D E F G


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Tartalék
Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 800 100
Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria 16 751 300
Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria 39 878 000
Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása 3 632 200
Helyi önkormányzat Járdaépítés/felújítás 4 000 500
Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep felújítása 508 000
Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 203 200
Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 889 000
Helyi önkormányzat Képviselői laptopok beszerzése 1 673 860
Helyi önkormányzat Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 3 048 000
Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 1 915 500
Polgármesteri Hivatal Székek beszerzése 1 200 000
Polgármesteri Hivatal Vizesblokkok felújítása 15 396 210
Helyi önkormányzat Baross utca - útfelújítás 31 860 490
Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítása 125 178 820
Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 292 100
Helyi önkormányzat Nádasdy utca - útfelújítás 29 522 420
Helyi önkormányzat Újt.I.-IV. utca - útfelújítás 21 715 730
Helyi önkormányzat Újt.V. utca - útfelújítás 15 680 690
Helyi önkormányzat Bocskai u. 1-4. parkoló felújítás 14 744 700
Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 400 000
Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 60 000
Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 1 574 800
Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítás 3 302 000 2 254 441
Helyi önkormányzat Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt. 8 000 000
Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 3 000 000
Helyi önkormányzat Felhalmozási céltartalék 65 829 000


17 955 760 318 126 301 8 400 000 3 000 000 65 829 000


* Bruttó értékben


2017-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)
Kiadások megoszlása


Összesen:
Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: 413 311 061
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A B C D E F G H I J


adat: Ft-ban


Ssz. Intézmény Kiadások


Bevételek, 
központi 


támogatás 
nélkül


 Bevétel 
aránya a 


kiadásokhoz
% 


Bevételek-
kiadások


Kvtv.által 
biztosított 


forrás
% Önkorm. 


kiegészítésből %


1. Polgármesteri Hivatal 226 590 804 5 675 682 2,50         -220 915 122 120 102 733 54,37% 100 812 389 45,63


2. Intézményműködtető Központ 243 215 208 111 725 619 45,94       -131 489 589 113 489 589 86,31% 18 000 000 13,69


3. Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 69 728 200 21 230 000 30,45       -48 498 200 0 0 48 498 200 100


4. Napköziotthonos Óvoda  és Bölcsőde 195 448 774 0 -           -195 448 774 161 048 693 82,40% 34 400 081 17,6


5. NMVK és SKMGY 24 329 500 1 500 000 6,17         -22 829 500 0 0 22 829 500 100


ÖSSZESEN: 759 312 486 140 131 301 18,46       619 181 185 394 641 015 63,74% 224 540 170 36,26


A költségvetési szervek 2017.évi intézményfinanszírozása


Intézményfinanszírozás
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A B C D E F G H


Ssz. Megnevezés létszám Fajl. összeg Időtartam Összeg Önk. rész Állami rész
(fő) (Ft) (alkalom)


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) 316 6 250 Ft 2 3 950 000 Ft 0 Ft 3 950 000 Ft


2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft
3. Települési támogatás 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft
4. Köztemetés 10 137 000 Ft 1 370 000 Ft 1 370 000 Ft 0 Ft
5. Bursa Hungarica 2 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft
6. Nyugdíjas és tanuló bérlet 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft
7. Idősek támogatása (65 év felettiek) 1500 2 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft


Összesen: 13 870 000 Ft 9 920 000 Ft 3 950 000 Ft


Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzata







Támogatások, átadott pénzeszközök 
2017.évi előirányzata


13.melléklet a  ...../2017.(II.21.)önk.rendelethez
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Megnevezés Előirányzat Ebből : központi forrás


I. 1. Kulturális és sporttámogatás 7 500 000
2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 302 000
3. Békés Megyéért Vállalkpzásfejlesztési Alapítvány 1 000 000
4. Többcélú Társulásnak - működési hj. 2 072 000
5. Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH 330 521 744 330 521 744
6. Polgárőrség támogatása 500 000
7. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1 000 000


I. Egyéb működési célú kiadás összesen 342 895 744
II. 1. Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás 8 000 000


2. Diplomások letelepedési támogatása 400 000
3. Helyi támogatás 2 000 000
4. Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne 1 000 000


II. Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen 11 400 000


354 295 744 330 521 744MINDÖSSZESEN :
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2017 2018 2019 2020


1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1 1 014 397 402 1 015 000 000 1 015 000 000 1 016 000 000
2. Közhatalmi bevételek B3 354 900 000 355 000 000 356 000 000 356 000 000
3. Működési bevételek B4 202 739 619 205 000 000 209 000 000 209 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 300 000 1 300 000 2 000 000 20 000 000
5. Működési bevételek összesen (1+…+4) 1 573 337 021 1 576 300 000 1 582 000 000 1 601 000 000
6. Személyi juttatások K1 634 903 161 635 000 000 639 000 000 639 000 000
7. Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó K2 123 335 224 123 000 000 124 000 000 124 000 000
8. Dologi kiadások K3 415 868 550 416 000 000 418 000 000 419 000 000
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 13 870 000 14 000 000 14 200 000 14 500 000
10. Egyéb működési célú kiadások K5 432 124 744 433 000 000 433 000 000 435 000 000
11.  - ebből működési tartalék 23 400 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
12. Működési célú kiadások összesen (6+…+10) 1 620 101 679 1 621 000 000 1 628 200 000 1 631 500 000


13. Felhalmozási bevételek B5 25 683 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000
14. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről B2 0 0 0 0
15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 2 700 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
16. Felhalmozási célú bevételek összesen (13+…+15) 28 383 000 18 000 000 18 000 000 13 000 000
17. Beruházási kiadások K6 17 955 760 55 000 000 46 000 000 46 200 000
18. Felújítási kiadások K7 318 126 301 42 000 000 35 000 000 35 000 000
20. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 11 400 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
21. Felhalmozási célartalék 65 829 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
22. Felhalmozási célú kiadások összesen (17+…+20) 347 482 061 124 000 000 108 000 000 108 200 000
23. Finanszírozás bevételek B8 365 863 719 150 700 000 136 200 000 125 700 000
24. Finanszírozás kiadások K9 0 0
25. Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23) 1 967 583 740 1 745 000 000 1 736 200 000 1 739 700 000
26. Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24) 1 967 583 740 1 745 000 000 1 736 200 000 1 739 700 000


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások


2017-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg


Ssz.


I. Működési bevételek és kiadások


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások


Megnevezés Rovat 
száma


adatok Ft-ban
ÉVEK







15.melléklet a ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


19/22.oldal


1
2


3


4


5


6


7


8


9
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11


12


13


14
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18


19


20


21


22
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24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


A B C D E F


                                                                           adat: Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK


1. Felhalmozási célú támogatások 
államházt.belülről (B2) 0 1. Polgármesteri Hivatal felújítása 125 178 820


2. Felhalmozási bevételek (B5) 25 683 000 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. 3 115 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2 700 000 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata 889 000


4. Erdőfelújítás 800 100
5. Gyepmesteri telep felújítása 508 000
6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria 16 751 300
7. Játszóterek felújítása 203 200
8. Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria 39 878 000
9. Járdaépítés/felújítás 4 000 500
10. Képviselői laptopok beszerzése 1 673 860
11. Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek) 65 829 000


 12. Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés 3 048 000
13. PMH - vizesblokkok felújítása 15 396 210
14. Baross u. felújítása 31 860 490
15. Nádasdy u. felújítása 29 522 420
16. Újt. I.-IV.u. útfelújítás 21 715 730
17. Újt. V.u. útfelújítás 15 680 690
18. Bocskai u.1-4. parkoló felújítás 14 744 700
19. Önkormányzati lakások felújítása 3 632 200
20. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés 292 100
21. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése 60 000
22. MKP - eszközök beszerzése 1 574 800
23. IMK - eszközök beszerzése, felújítása 5 556 441
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások


- helyi támogatás 2 000 000
- munkáltatói támogatás (PMH) 1 000 000


25. Pénzeszköz átadás 
- diplomások letelepedési támogatása 400 000
 - Szeghalmi NKC részére önerő biztosítása 8 000 000


ÖSSZESEN: 28 383 000 ÖSSZESEN: 413 311 061


2017. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG







2016.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások 16.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adatok: Ft


20/22.oldal


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11


12
13


14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


32


33
34


35
36


37
38
39
40
41
42
43
44
45


A B C D


Összeg
száma megnevezése Ft


1. I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** 120 102 733
2. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** 0
3. I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*** 0
4. I.1.d) Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása *** 0
5. I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása*** 0
6. I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 120 102 733


Beszámítás összege 75 598 827


7. II.1
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása**** 124 345 560


8. II.2. Óvodaműködtetési támogatás**** 19 635 233


9. II.4.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 1 256 700


10. II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: 145 237 493
11. III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*** 19 976 000
12. III.3.a Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat # 26 400 000
13. III.3.b Családsegítés és gyermekjóléti központ # 17 100 000
14. III.3.c Szociális étkeztetés # 21 009 120
15. III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés # 1 725 000
16. III.3.da;db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás # 37 674 000
17. III.3.e Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # 2 500 000
18. III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása # 60 822 000
19. III.3.f (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása # 65 400
20. III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # 18 700 000
21. III.3.h Psziciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # 3 100 000
22. III.3.ja Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)**** 15 811 200
23. III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása # 114 665 760
24. III.4.b Intézményüzemeltetési támogatás # 18 170 000
25. III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** 29 490 240
26. III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** 82 832 924


27. III.5.c
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
támogatása ***** 1 166 425


28. III.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 471 208 069


29. IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása *** 10 590 600


30. IV.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS  FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 10 590 600


31. IX. Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások # 8 400 000


32.
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 
ÖSSESEN (6+10+28+30+31.sorok) 755 538 895


* kiadásoktól függő támogatás
** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás 120 102 733
*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás 30 566 600
**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás 161 048 693
***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás 113 489 589
# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása 330 331 280
Összesen: 755 538 895


JOGCÍM
Ssz.


A 2016.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások


11.mellékletnél


INFO SOR







ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv
2017.


17.melléklet a  ..../2017.(II.21.)önk.rendelethez


adatok: Ft


21/22.oldal


12


3


4
5


6


7


8


9


10


11
12
13
14


15
16
17


18
19
20


21


22
23


A B C D E F G H I J K L M N O P


I. Műk.célú támogatások 
áht-on belülről B1 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 117 84 533 115 1 014 397 402


II. Közhatalmi bevételek B3 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 29 575 000 354 900 000


III. Működési bevételek B4 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 968 16 894 971 202 739 619


IV. Működési célú átvett 
pénzeszközök B6 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 109 000 109 000 109 000 109 000 108 000 108 000 1 300 000


V. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 10 000 000 10 000 000 5 683 000 0 0 0 0 0 0 25 683 000


VI. Felh.célú támogatások 
áht-on belülről B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


VII. Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök B7 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 2 700 000


VIII. Finanszírozási 
bevételek B8 121 954 573 121 954 573 121 954 573 365 863 719


253 290 658 253 290 658 253 290 658 141 336 085 141 336 085 137 019 085 131 337 085 131 337 085 131 337 085 131 337 085 131 336 085 131 336 086 1 967 583 740


I. Személyi juttatások K1 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 597 52 908 596 52 908 596 52 908 596 634 903 161


II. Munkaadót terhelő 
járulékok K2 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 935 10 277 936 10 277 936 10 277 936 10 277 936 123 335 224


III. Dologi kiadások K3 34 655 712 34 655 713 34 655 712 34 655 713 34 655 712 34 655 713 34 655 712 34 655 713 34 655 712 34 655 713 34 655 712 34 655 713 415 868 550
IV. Ellátottak p.beli jutt. K4 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 154 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 13 870 000


V. Egyéb működési célú 
kiadások K5 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 395 36 010 399 432 124 744


VI. Beruházási kiadások K6 0 0 1 000 000 1 400 000 3 800 000 4 000 000 3 555 760 4 200 000 0 0 0 0 17 955 760


VII. Felújítási kiadások K7 0 0 0 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 367 35 347 365 318 126 301


VIII. Egyéb felhalmozási 
célú kiadások K8 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 1 000 000 1 000 000 400 000 0 0 0 11 400 000


IX. Finanszírozási 
kiadások K9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


135 008 639 135 008 640 136 008 639 171 756 007 175 156 006 182 354 007 174 911 766 175 556 007 170 756 007 170 356 007 170 356 006 170 356 009 1 967 583 740


II.hó XI.hó XII.hóSsz.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


VII.hó VIII.hó IX.hó X.hóIII.hó


B E V É T E L E K


Összesen:


K I A D Á S O K


KIADÁSOK ÖSSZESEN:


IV.hó V.hó VI.hóMEGNEVEZÉS Rovat I.hó







Likviditási ütemterv 2017.évre 18.melléklet a ..../2017.(II.21.) önk.rendelethez
adatok: Ft-ban 


Bevétel Kiadás Egyenleg Felvétel Törlesztés Egyenleg


Havi 253 290 658 135 008 639 118 282 019 625 968 708 0 0 0 625 968 708
Halmozott 253 290 658 135 008 639 118 282 019 0 0 0 0


Havi 253 290 658 135 008 640 118 282 018 744 250 726 0 0 0 744 250 726
Halmozott 506 581 316 270 017 279 236 564 037 0 0 0 0


Havi 253 290 658 136 008 639 117 282 019 861 532 745 0 0 0 861 532 745
Halmozott 759 871 974 406 025 918 353 846 056 0 0 0 0


Havi 141 336 085 171 756 007 -30 419 922 831 112 823 0 0 0 831 112 823
Halmozott 901 208 059 577 781 925 323 426 134 0 0 0 0


Havi 141 336 085 175 156 006 -33 819 921 797 292 902 0 0 0 797 292 902
Halmozott 1 042 544 144 752 937 931 289 606 213 0 0 0 0


Havi 137 019 085 182 354 007 -45 334 922 751 957 980 0 0 0 751 957 980
Halmozott 1 179 563 229 935 291 938 244 271 291 0 0 0 0


Havi 131 337 085 174 911 766 -43 574 681 708 383 299 0 0 0 708 383 299
Halmozott 1 310 900 314 1 110 203 704 200 696 610 0 0 0 0


Havi 131 337 085 175 556 007 -44 218 922 664 164 377 0 0 0 664 164 377
Halmozott 1 442 237 399 1 285 759 711 156 477 688 0 0 0 0


Havi 131 337 085 170 756 007 -39 418 922 624 745 455 0 0 0 624 745 455
Halmozott 1 573 574 484 1 456 515 718 117 058 766 0 0 0 0


Havi 131 337 085 170 356 007 -39 018 922 585 726 533 0 0 0 585 726 533
Halmozott 1 704 911 569 1 626 871 725 78 039 844 0 0 0 0


Havi 131 336 085 170 356 006 -39 019 921 546 706 612 0 0 0 546 706 612
Halmozott 1 836 247 654 1 797 227 731 39 019 923 0 0 0 0


Havi 131 336 086 170 356 009 -39 019 923 507 686 689 0 0 0 507 686 689
Halmozott 1 967 583 740 1 967 583 740 0 0 0 0 0


Finanszírozási bevétel    (hitel) 
igénybevétele


január


február


március


április


Hónap Záró 
pénzállományAdat jellege


május


június


július


augusztus


szeptember


október


november


december


507 686 689


625 968 708


744 250 726


861 532 745


708 383 299


664 164 377


624 745 455


831 112 823


797 292 902


Korrigált záró 
egyenleg


585 726 533


546 706 612


Nyitó 
pénzállomány 


(pénzmaradvány 
nélkül)


751 957 980


Pénzforgalmi
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Szeghalom Város Önkormányzata képviselő-testületének 


1/2017.(II. 21.) számú önkormányzati rendelete 


 Szeghalom Város Önkormányzatának   


2017. évi költségvetéséről 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 


Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 


hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 


feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


 


I.FEJEZET 


Általános rendelkezések 


A rendelet hatálya 


1. § 


A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.  


 


II.FEJEZET 


Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése 


2.§ 


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének 


 a) bevételi főösszegét   1.967.583.740 Ft-ban 


 b) kiadási főösszegét  1.967.583.740 Ft-ban 


állapítja meg. 


(2) A képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel 


bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a)  működési bevételek     1.573.337.021 Ft 


 b) felhalmozási bevételek              28.383.000 Ft 


     Költségvetési bevételek összesen:   1.601.720.021 Ft  
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 c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   365.863.719 Ft 


     Finanszírozási bevételek              365.863.719 Ft 


 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):   1.967.583.740 Ft 


(3) A képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás 


kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg: 


 a) működési kiadások     1.620.101.679 Ft 


 b) felhalmozási kiadások        347.482.061 Ft 


     Költségvetési kiadások összesen:   1.967.583.740 Ft 


 c) Finanszírozási kiadások       0 Ft 


 Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):           1.967.583.740 Ft 


 (4) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 


365.863.719 Ft hiányt állapít meg. 


(5) A képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások 


különbözeteként keletkező 46.764.658 Ft működési hiányt belső 


finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(6) A képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási 


bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások 


különbözeteként keletkező 319.099.061 Ft felhalmozási hiányt belső 


finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza. 


(7) A képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében 


foglaltaknak megfelelően 89.229.000 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: 


 a) általános tartalék    23.400.000 Ft 


 b) felhalmozási céltartalék   65.829.000 Ft 


 melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást: 


aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása, 


közmunka önerő biztosítása 


ba) pályázati önerő az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósítandó 


pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei.  
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3.§ 


A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 


előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, 


a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 


kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 


 


Költségvetési bevételek 


4.§ 


(1) Az önkormányzat 2017.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza.  


(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el. 


(3) A 2016.évi XC. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami 


hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. 


melléklete mutatja be. 


 


Költségvetési kiadások 


5.§ 


(1) Az önkormányzat 2017.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét 


az 1. melléklet tartalmazza. 


(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek 


működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, 


továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) 


feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.  


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évre tervezett felhalmozási 


kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben 
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meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 


megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. 


melléklet szerint határozza meg.   


(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és 


feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be. 


6.§ 


Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett 


támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. 


melléklet tartalmazza. 


7.§ 


Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 


teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a 


likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza. 


8. § 


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017-2020. évre a gördülő tervezés 


keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és 


felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el. 


9.§ 


A képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. 


melléklet, a 2017.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó 


adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket 


bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja. 


 


A költségvetési létszámkeret 


10.§ 


A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek 


számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. 


melléklet szerint állapítja meg. 
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III. FEJEZET 


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 


11.§ 


A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben 


megváltoztathatóak. 


12.§ 


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 


módosítása. 


 (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési 


fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 


biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


13.§ 


A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-


módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző 


előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 


14.§ 


Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, 


saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit 


külön szabályzat határozza meg. 


15.§ 


(1) A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített 


előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik. 


(2) A képviselő-testület 2017. évre a köztisztviselők részére személyenként 


12.000 Ft bankszámla-hozzájárulási összeget állapít meg, amelyet egy 


összegben, a tárgyév április 30-ig kell átutalni. 
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IV. FEJEZET 


Záró rendelkezések 


16.§ 


 


Ez a rendelet 2017. február 21. napján lép hatályba. 


 


 


 


 


Macsári József    Dr.Pénzely Erika 


  polgármester              jegyző 

















































































































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


 
 


Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. február 20.-án tartandó nyilvános ülésére 
a Szeghalom, Tildy Z. u. 12. sz. alatt meglévő helyi védett épület bontásáról 


 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Blaskó és Társa BT. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. sz. beruházó meg kívánja vásárolni a 
Szeghalom, Tildy Z. u. 12. sz. alatt lévő, a szeghalmi ingatlan-nyilvántartásban 486 helyrajzi 
szám alatt felvett ingatlant. A telken jelenleg kereskedelmi épület áll, mely elbontása után a 
beruházó többlakásos lakóépület építését tervezi.  


Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2010.(VI.1.) Ör. szerint az 
épületet helyi védett, így annak elbontásához szükséges a Képviselő Testület hozzájárulása.    


Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 


Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Képviselő Testülete hozzájárul a Szeghalom, Tildy Z. u. 12. sz. alatt lévő, a 
szeghalmi ingatlan-nyilvántartásban 486 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon meglévő 
kereskedelmi épület bontásához a következők betartása mellett: 


- Az elbontásra kerülő épület helyére épülő épület homlokzati megjelenését a jelenleg 
meglévőhöz kell igazítani 


- Alkalmazkodni kell a szemközti Tildy Z. u. 15-17. sz. iskola régi épületszárny (helyi 
védett épület), valamint a Tildy Z. u. 14. sz. volt kisdedóvó (védett műemlék) épületek 
megjelenéséhez (alkalmazott színek, épületdíszek, homlokzati elemek). 


 
 


Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. március 3. 


 
 
Szeghalom, 2017. február 10. 
        Macsári József  
        polgármester 

































Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város képviselő-testülete 
2017. február 20-én tartandó ülésére 


 
Tisztelt képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem Szeghalom Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletét 
és annak 


indokolását. 


Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet előkészítését és 
elfogadását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§-a szabályozza.  
 
 
A./ BEVÉTELEK 
 
1./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvényt az 
Országgyűlés 2016.június 13-i ülésnapján fogadta el és június 24-én került kihirdetésre. 
A törvény és annak mellékletei határozzák meg azokat a forrásokat, amelyek biztosítják az 
önkormányzati költségvetések bevételi oldalának egy részét.  
A finanszírozás rendszerében nem történt változás; továbbra is a feladatfinanszírozáshoz 
kapcsolódó támogatási formák a jellemzőek, ezek a korábbi évekre is jellemző átlagbér 
támogatás és az üzemeltetési támogatás filozófiájára épülnek. 
Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott támogatás mértéke központilag kerül 
meghatározásra, jogszabály alapján. A költségvetési törvény ide vonatkozó melléklete 27,01 
főben határozza meg az elismerhető köztisztviselői létszámot, ehhez nyújt fajlagosan 
4.580.000 Ft/fő/év összeget. (csak tájékoztatásul: a tavalyi évben elismert létszámadat 27,09 
fő volt, a fajlagos összeg nem változott); fentiekből következik, hogy több, mint 366 eFt-al 
kevesebb forrás áll majd ebben az évben rendelkezésre.(2017.évi tényadat: 123.705.800 Ft) 
 
A költségvetés a településüzemeltetéshez (ezen belül a zöldterület-gazdálkodási feladatok 
ellátásához, a közvilágításhoz, a köztemető fenntartásához, a közutak fenntartásához, egyéb 
önkormányzati feladatok ellátásához, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátáshoz és az 
üdülőhelyi feladatokhoz) kapcsolódóan is nyújt támogatást (számított támogatások). Ezek a 
támogatási összegek központilag kerülnek meghatározásra. A törvény 2. mellékletének V. 
Beszámítás, kiegészítés című fejezete alapján önkormányzatunkat számított bevétele alapján 
támogatáscsökkenés terheli. 
 
 
A beszámítás összege 2013. óta van jelen a költségvetésben. Az önkormányzatoknak 
nyújtott, az előzőekben felsorolt támogatásokat csökkenti az ún. számított bevétel, ami nem 
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más, mint a 2015.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a. Ez Szeghalom vonatkozásában: 
17.026.486.794 Ft * 0,55 % = 93.645.677 Ft, azaz ez a város „számított bevétele”. 
Ebben az évben is (hasonlóan 2016-hoz) a települési önkormányzatokat - az egy főre jutó 
adóerő-képesség szerint - 12 kategóriába sorolja a törvény; ennek alapján csökkentve/növelve 
a számított bevételt. Önkormányzatunk vonatkozásában a számított bevétel 85 %-át kell 
„csak” figyelembe vennünk, így a korrigált számított bevétel az önkormányzat esetében 
79.598.827 Ft. 
 
A fenti támogatási összegek és a számított bevétel összevezetésével: 
 - számított támogatások összege:  199.701.560 Ft 
 - számított bevétel     -79.598.827 Ft 
 „nettó” finanszírozás összege:  120.102.733 Ft 
 
Ennél a jogcímnél mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy 2016-ban a korábbi évhez 
viszonyítva több, mint 218 millió Ft-al csökkent az iparűzési adóalap! 
 
Az egyes köznevelési támogatásokhoz nyújtott támogatások között található az 
óvodapedagógusok és az ő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása járulékaival együtt. 
Ennek fajlagos összege jól lehet emelkedett, de csak részben fedezi a pedagógus béremelést. 
A fajlagos összeg 4.308.000 Ft/számított létszám/év (2016) → 4.469.900 Ft/számított 
létszám/év (2017). Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér- és járulék-
támogatása nem emelkedett (→ 1.800.000 Ft/létszám/év). Ezen túl a folytatódó pedagógus 
életpálya modellre 38.200 Ft/számított létszám/3 hónap támogatásra, illetve a pedagógus II. 
kategóriába sorolt pedagógusok bértámogatásaként 1.256.700 Ft-ra számíthatunk. 
Az óvodaműködtetés támogatása – amely a gyermeklétszám után illeti meg az 
önkormányzatokat – nevéből eredően a feladatellátásra szolgáló épületek és azok 
infrastruktúrájának folyamatos működtetéséhez biztosít forrást. Ezek a támogatások kötött 
felhasználásúak és ezen a jogcímen 2017-ben 19.635.233 Ft támogatásra számíthatunk 
 
Néhány szó az gyermekek létszámáról: 
Az óvodai számított létszám 243 gyermek (2016/2017.tanév), a 2017/2018. tanév 4 hónapjára 
becsült létszám 230 gyermek. 
Szólni kell arról, hogy a 2016/17-es tanévre – a normatíva igénylés alapjául szolgáló – 
beíratott gyermeklétszám 26 fővel kevesebb, mint az egy évvel korábbi. Mivel a köznevelési 
támogatások összege a gyermeklétszámtól függ, a csökkenő létszám csökkenő támogatási 
összeget eredményez. 2016-hoz képest ez több, mint 3,7 millió Ft. 
 
A költségvetés – szintén központilag kiszámított - forrást biztosít a fentieken túl szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátásokhoz.  Ez az összeg 2017-ben: 19.976.000 Ft; tájékoztatásul: 
2016-ban 19.080.349 Ft, 2015-ben 28.570.510 Ft, 2014-ben 43.950.171 Ft volt a kapott 
támogatás). 
 
A tavalyi évhez képest alapjaiban nem változott a gyermekétkeztetés támogatása. Az idén is – 
hasonlóan az óvodai nevelésben leírtakhoz- átlagbéralapú és üzemeltetési támogatásként 
(nyersanyag és dologi kiadások alapján számítva) folyósítják majd részünkre ezt a támogatást. 
Néhány adat a tervezett étkezésben részesülők létszámáról: tervezett létszám 696 fő, ebből 
kedvezményben részesülők 488 fő. (70,1 %). 
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezése terén terveink szerint 15 
óvodás, 28 általános iskolás és 7 középiskolás gyermek részére biztosítjuk majd az étkezést; 
ehhez várhatóan 1.166.425 Ft támogatást kapunk. 
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Gyermekétkeztetési feladatokra – állami forrásból - összesen 113.489.589 Ft-ot várunk. 
 
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása terén az önkormányzat, mint székhely település 
továbbra is jogosult és köteles megigényelni a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
feladatellátásához kapcsolódó normatívákat. Ennek várható összege – mellőzve a 
jogcímenkénti felsorolást – 330.331.280 Ft; ez az összeg a Társulást illeti meg, az 
önkormányzat szerepe kvázi csak az igénylésre, a jogosultnak történő folyósításra és a 
támogatás elszámolására korlátozódik.  
 
Meg kell említeni még a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó normatívát, amelynek fajlagos 
összege nem változott (494.100 Ft/fő). Az éves becsült létszám 32 fő, az igényelt támogatás: 
15.811.200 Ft 
 
Hasonlóan 2016-hoz, ebben az évben is támogatottak a kulturális feladatok (könyvtári ellátás, 
közművelődési feladatok). A csökkenő lakosságszámnak megfelelően ez ebben az évben 
kevesebb, mint tavaly volt (10.590.600 Ft). 
Az önkormányzat működési támogatása – a fenti jogcímek alapján – összesen 
755.538.895 Ft. 
 
2./ Közhatalmi bevételek 
Az itt tervezett 354.900.000 Ft-ból a jelentősebb bevételi források az alábbiak: 
 - Vagyoni típusú adók (építményadó)   24.000.000 Ft 
 - Értékesítési adók (iparűzési adó)  300.000.000 Ft 
 - Gépjárműadók      28.000.000 Ft 
 
3./ Működési bevételek 
Az önkormányzat és a fenntartott intézmények működési bevételei között terveztük az alábbi 
bevételeket (a teljesség igénye nélkül) 


- a tulajdonosi bevételeket, ezek döntően a vagyonhasznosításhoz kapcsolódnak, 
- a térítési díjakból származó bevételeket, 
- a fentiekhez kapcsolódó ÁFA bevételeket, 


összesen 202.739.619 Ft értékben. 
 
4./ Egyéb működési célú támogatások 
Itt terveztük a – jelenlegi információink szerint megtervezett – közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatásokat (több, mint 224 millió 
Ft értékben, az OEP-től kapott, a védőnői és fogorvosi szolgálatot finanszírozó bevételeket 
(25 millió Ft), a Kistérségi Társulás által megtérített bér és járulék költségeit, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének ellenértékét (3.950.000 Ft); ezekből 258.858.507 
Ft bevételre számítunk. 
 
5./ Működési célú átvett pénzeszközök 
Visszatérülésekből 1.300.000 Ft bevételre számolunk. 
 
6./ Felhalmozási célú bevételek 
Lakás- és telekértékesítésből 25.683.000 Ft-t terveztük be. 
 
7./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
A helyi támogatásokból/munkáltatói kölcsönből származó visszatérülések és lakossági 
befizetések teszik ki a tervezett 2.700.000 Ft-ot. 
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Tisztelt képviselő-testület! 
 
A fenti bevételek a rendelettervezet 1. és 2. számú mellékletében részletezetteknek 
megfelelően biztosítják az önkormányzat 2017.évre tervezett 1.601.720.021 Ft költségvetési 
bevételét. 
 
 
B./ KIADÁSOK 


 
A kiadásokat alapvetően a rendelkezésre álló források határozzák meg. 
2017-ben az intézményrendszer tekintetében nem tervezünk alapvető változást; említésre 
méltó ugyanakkor, hogy az iskolák működtetésének 2017-től történő központosítása 
jelentősen befolyásolja önkormányzatunk által ellátandó feladatok körét, tervezhető bevételeit 
és felmerülő kiadásait. Mivel az Intézményműködtető Központnál az előzőekből következően 
feladatcsökkenés valósult meg, ezért 2017.január 1-től a Polgármesteri Hivataltól átvette a 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény könyvelési 
feladatait.  
 
1./ Személyi kiadások 
A személyi kiadások tervezésénél figyelembe kellett vennünk a minimálbér és a garantált 
bérminimum megemeléséről szóló jogszabályokat. Mint köztudott, 2017.január 1-től a 
minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra (14,86 %-al), a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 
161.000 Ft-ra (24,8 %-al) emelkedett. A bérek emelkedése önmagában örömteli, ugyanakkor 
a költségvetés jelenleg nem nyújt kompenzációt a megnövekedett bértömeghez. A 
közfoglalkoztatottak bérét figyelmen kívül hagyva a bértömeg növekedése éves viszonylatban 
mintegy 29,8 millió forint, úgy, hogy az iskolák működtetésének központosítása 
következtében az IMK-nál bértömeg csökkenés figyelhető meg. Mindezek ellenére a 
költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy a személyi kiadások között betervezésre kerüljön 
mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak és MT szerint foglalkoztatott munkavállalók 
számára a cafetéria juttatás melynek mértéke 200.000 Ft/fő/év, illetve 100.000 Ft/fő év.  
A rendelet tartalmazza a Kttv. 226.§ (7) bekezdésben szereplő előírását, miszerint a 
köztisztviselők bankszámla-hozzájárulását ( 1000 Ft/fő/hó) helyi rendeletben kell szabályozni. 
 
2./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   
Itt a személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok szerepelnek, a szociális hozzájárulási adó 
mértéke változott (22 %), ezt a tervezésnél figyelembe vettük. Sajnos az 5 %-os csökkenés 
nem tudja kompenzálni a jelentős bértömeg emelkedést.  
 
3./ Dologi kiadások 
A dologi kiadások tervezett összege 2017-ban megközelíti a 416 millió forintot. Itt ismét 
megemlítjük, hogy az iskolák működtetésének központosítása hatással van a dologi 
kiadásainkra, csökkentette azokat (elsősorban a közüzemi díjak vonatkozásában). 
 
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az itt megtervezett kiadások összege – figyelembe véve a 2016.évi tényadatokat – 13.870.000 
Ft. A kiadások 71,5 %-át a helyben képződő bevételeinkből finanszírozzuk, mindössze a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összegét finanszírozza a központi költségvetés. 
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5./ Egyéb működési célú kiadások 
A korábbi évhez hasonlóan nagy összeget tesznek ki, ennek oka az, hogy itt terveztük a 
Kistérségi Társulás feladatellátásához kapcsolódó támogatásokat, illetve a sport, és civil 
szervezeteknek, a polgárőrségnek nyújtott támogatás és a polgármesteri keretből folyósítható 
támogatások összegét, összesen 10.000.000 Ft értékben. 
 
6./ Beruházások 
A beruházások értéke ebben az évben megközelíti a 18 millió Ft-ot; ezek közül jelentősebbek: 
  - Számítástechnikai eszközök beszerzése 
  - Járdaépítés 
  - Bútorbeszerzés – Polgármesteri Hivatal 


 - Eszközök beszerzése (PMH, IMK, Művelődési Központ, fogorvosi szolgálat) 
 
7./ Felújítások 
2017-ben az alábbi területeket érintenek nagyobb felújítások (több mint 318 millió Ft 


összegben)   
- Ivóvízrendszert és szennyvízrendszert érintő rekonstrukciós munkák 


  - Bérlakások felújítása  
  - Általános iskola alsó tagozat – nyílászárók cseréje  
  - Önkormányzati utak, parkolók felújítása 
  - Polgármesteri Hivatal felújítása 
   
8./ Egyéb felhalmozási célú kiadások 
Ezen a kiadáson belül szerepeltetjük a helyi támogatás (2.000.000 Ft), a diplomások 
letelepedésére szánt forrás (400.000 Ft), a dolgozói lakásépítéshez/vásárláshoz nyújtott 
(1.000.000 Ft) és a Szeghalmi NKC-nek nyújtott TAO pályázati önrész összegét (8.000.000 
Ft). 
 
9./ Tartalékok 
A költségvetés bevételi oldala 89.229.000 Ft tartalék képzésére nyújt lehetőséget; ennek 
kisebb része (20.000.000 Ft) a jelenleg nem tervezhető, váratlan kiadások finanszírozását, 
illetve a most betervezett, de valamilyen ok miatt nem teljesülő bevételek elmaradásának 
ellentételezését, valamint a közfoglalkoztatás tervezett önerejét (3.400.000 Ft) szolgálja. A 
tartalék nagyobb része, felhalmozási céltartalékként (65.829.000 Ft) a különböző pályázatok 
önerejét adja, illetve a felmerülő egyéb költségek finanszírozására biztosít forrást. 
 
A fenti kiadások a rendelettervezet 1.és 2.számú mellékletében részletezetteknek megfelelően 
adják az önkormányzat 2017.évre tervezett 1.967.583.740 Ft költségvetési kiadását. 
 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Az előzőekben részletezett költségvetési bevételek (1.601.720.021 Ft) és költségvetési 
kiadások (1.967.583.740 Ft) egyenlege 365.863.719 Ft költségvetési hiány.  
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(2) d. pontja kimondja, hogy be kell 
mutatni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradványt vagy 
vállalkozási maradványt, mint finanszírozási bevételi előirányzatot.   
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Az önkormányzat 
   - 2017.évi tervezett működési bevétele 1.573.337.021 Ft 
   - 2017.évi tervezett működési kiadása 1.620.101.679 Ft 
 
   a 2017.évi működési egyenleg       46.764.658 Ft (hiány) 
 
    - 2017.évi tervezett felhalmozási bevétele      28.383.000 Ft 
   - 2017.évi tervezett felhalmozási kiadása    347.482.061 Ft 
 
   a 2017.évi felhalmozási egyenleg     319.099.061 Ft (hiány) 
 
Az ide vonatkozó jogszabályok és a 2016.évi zárszámadási feladatok részbeni elvégzése 
lehetőséget biztosítanak 365.863.719 Ft költségvetési maradvány, mint finanszírozási forrás 
bevonására és ezzel a költségvetés egyensúlyának biztosítására; a tervezetthez képest a 
tényleges költségvetési maradvány a 2016.évi zárszámadási rendelet megalkotásakor 
(várhatóan 2017.áprilisában) kerül majd elfogadásra, így ennek összege módosíthatja majd a 
most előterjesztett költségvetési rendeletet. 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 6.§ 7. bekezdés ad) pontja szerinti, 
irányító szervi támogatásként folyósított támogatás intézményenként – összhangban a 
rendelet-tervezet 11. mellékletében részletezettekkel- az alábbiak szerint került 
megtervezésre: 


- Polgármesteri Hivatal      220.915.122 Ft 
- Intézményműködtető Központ     131.489.589 Ft 
- Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ    48.498.200 Ft 
- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde   195.448.774 Ft 
- Nagy Miklós VK és SKMGY      22.829.500 Ft 
Irányító szervi támogatás mindösszesen   619.181.185 Ft 


 
Tisztelt képviselő-testület! 
A költségvetés összeállítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a jelenleg 
rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével és legjobb tudásunk szerint történt; 
lefolytattuk azokat az egyeztetéseket, amelyeket jogszabályok írnak elő; ezekről az 
egyeztetésekről – amelyeken több képviselő és bizottsági tag is részt vett – jegyzőkönyvek is 
készültek. 
Ebben az évben is rendkívül szigorú gazdálkodást kell folytatnunk; a költségvetés 
összeállításakor is ez az elv vezérelt bennünket. 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet táblázatai részletesen mutatják be a 
fentiekben leírtakat. 
Kérem Önöket, hogy a rendelet tervezet elfogadásával alkossák meg Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2017.évi költségvetési rendeletét, melynek főösszege - egyező bevétellel 
és kiadással - 1.967.583.740 Ft. 
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HATÁSVIZSGÁLAT: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotása a 2011.évi CXCV. törvény és a 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
kötelező. Ennek elmaradása jogkövetkezménnyel járna. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Szeghalom, 2017. február 7. 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető      
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Szeghalom Város Önkormányzata 


5520 Szeghalom 


Szabadság tér 4-8. 


 


Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 


5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. 


 


Tárgy: Kérelem közművelődési megállapodás, közművelődési közszolgáltatási szerződés 


megkötéséhez 


 


Tisztelt Képviselő testület, Polgármester úr! 


Alulírott Ambrus Szilvia, mint a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége elnöke ezúton 


kezdeményezem közművelődési megállapodás megkötését Szeghalom Város Önkormányzata 


és egyesületünk között.  


Kérem, hogy a 2017.02.14.-i összevont bizottsági ülés vitassa meg a csatolt tervezetet, hogy a 


2017. 02.20-ára tervezett Képviselő testületi ülésre elkészülhessen a szükséges előterjesztés. 


Amennyiben úgy látják az esetleges módosításokkal és a további egyeztetésekkel 


kapcsolatban állok rendelkezésükre. 


Csatolok egy a Nemzeti Művelődési Intézet által összeállított segédletet, hogy 


megkönnyítsem az információszerzést. A segédlet egyfelől a szerződéskötést érintő 


jogszabályok vonatkozó részeit idézi, másfelől értelmező magyarázatokkal segít abban, hogy 


azokon a településeken ahol a megállapodás megkötésének igénye felmerült, minél rövidebb 


idő alatt szakszerű, jogszerű szerződések kerüljenek megkötésre. 


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése szerint a közművelődéshez való jog gyakorlása 


közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. 


Egyesületünk a maga eszközeivel és a rendelkezésre álló erőforrások mértékétől függően 


különböző közművelődési tevékenységet végez. Tevékenységét önként vállalva, a 


jogszabályok rá vonatkozó részeit betartva végzi. Tevékenységéről közművelődési statisztikai 


adatot szolgáltat. Saját szervezetében vagy más módon biztosítani tudja a feladatellátásához 


megkívánt szakképzettségű személyzetet. 


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a közművelődési tevékenységek általános 


meghatározását a következők szerint állapítja meg.  
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10 éves fennállásunk alatt az alábbiakban felsoroltakhoz kapcsolódóan mindenféle eseményt, 


lehetőséget, programot megvalósítottunk már, és a jövőben is szeretnénk ezt a munkát 


folytatni lehetőségeinkhez mérten. 


1. a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 


életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 


megteremtése, 


2. b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 


megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 


3. c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 


megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 


gondozása, 


4. d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 


támogatása, 


5. e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 


érdekérvényesítésének segítése, 


6. f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 


7. g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 


8. h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 


9. i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 


intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. 


 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 


20/2012.(IX. 25.) a helyi közművelődésről szóló rendelet 4. §-a tartalmazza (7) Az 


önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 


a) az általa fenntartott közoktatási intézményekkel, 


b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 


c) egyházakkal, 


d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 


szervezetekkel, más önkormányzatokkal 


 


 


Kérelmünket fentiek szellemében fogalmaztuk meg. Jelen tervezet nem tartalmaz anyagi 


ellenszolgáltatásra vonatkozó részt. Kérjük a szerződés megkötéséhez szükséges esetleges 


helyi rendelet módosítását, illetve a szerződés végleges változatának támogatását. 


 


Szeghalom, 2017. február 10. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ambrus Szilvia 


Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 


elnök 


Ph. 
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ELŐTERJESZTÉS BEJELENTÉSEKHEZ 
A Képviselő-testület 2017. február 20-ai soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra.  
 
Az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésre kerülnek országos 
szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő 
csatlakozásának megvalósításával. 
 
A támogatási kérelem magában foglalja a csatlakozáshoz szükséges informatikai eszközök 
(szoftverrel együtt) beszerzését, a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítását, 
önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítását, önkormányzati 
szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, oktatásokon történő részvételhez 
kapcsolódó utazást, tesztelést és élesítést, projektmenedzsmentet, horizontális követelmények 
teljesítését, kötelező tájékoztatást és nyilvánosság biztosítását, valamint ennek költségeit.  
 
Az igényelhető támogatás a 3.000 fő – 10.000 fő közötti lakosságszámú települések esetében 
legfeljebb 7.000.000 Ft. 
 
 
Határozati javaslat: 
  
A Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 
valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
Határidő: támogatási kérelem benyújtása: legkésőbb 2017.03.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2017.02.15. 
         Macsári József 
          polgármester 
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