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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 2018.május 28 -ai ülésére  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatával összhangban pályázatot ír 
ki. A pályázat célja, hogy az Alapítvány támogatói segítségével szeretne olyan nehéz sorsú 
gyermekeknek nyári tábort szervezni, akik szülei nem tudják ezt finanszírozni. A pályázati kiírás 
valamennyi magyarországi településre vonatkozik. Pályázatot kizárólag települési önkormányzatok 
nyújthatnak be. A pályázat kedvezményezettjei azok a szegénysorban élő általános iskoláskorú (6-
12 éves) gyermekek, akiket a pályázó település oktatási intézményei jelölnek ki. Egy település 20 
gyermek és 4 fő felnőtt kísérő táborozására nyújthat be pályázatot. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának, mint a pályázónak vállalnia kell a következőket: 


• a táborozásra jogosult gyermekek kiválasztását, a szülők értesítését 
• hogy a település iskolai és óvodai pedagógusai által megnevezett – legrászorultabb –


gyermekeket választják ki a programra. 
• olyan személy kijelölését, akik elkísérik a gyermekeket a táborba és vállalják a teljes 


felügyeletet és felelősséget. 
• olyan személyek kijelölését, akik vállalják a településen a szervezést, az alapítvánnyal való 


kapcsolattartást. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 8. 18:00 
 
Amennyiben sikerül a szükséges feltételeket biztosítani a pályázati kiíráshoz javaslom a tisztelt 
Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását. 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy benyújtja 
pályázatát a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt „GYEA NYÁRI TÁBOR” nyilvános pályázatra, 
amennyiben sikerül biztosítani a kiírásban szereplő pályázóra vonatkozó kötelezettségeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Szeghalom, 2018. május 28.  
 
Az előterjesztést készítette: Prokics- Hajdu Helga 
 
 


Macsári József    








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 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 2018. május 28-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mint ismeretes, az iskola-egészségügyi feladatokat a 040097147 és 040097243 ÁNTSZ kóddal 
rendelkező szolgálatnál dr. Abdul Karim Hayder látja el. 
 
A szolgáltató jelezte, hogy a feladatot 2018. június 1. napjától más gazdálkodási formában kívánja 
ellátni, a MEDICINA-99 BT. helyett egyéni vállalkozóként. A rendelés helye, ideje és a szolgáltató 
orvos személye nem változik. 
 
A tárgyban az alábbi döntés meghozatala szükséges.  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 040097243 és 040097147 ÁNTSZ 
kóddal rendelkező iskola-egészségügyi szolgálat fenntartója és működtetője tudomásul veszi, 
hogy a feladatot ellátó dr. Abdul Hayder Karim 2018. június 1. napjától egyéni 
vállalkozóként, nem pedig a Medicina 99 Bt. tagjaként biztosítja a szolgáltatást. 
A rendelés helye és ideje nem változik.  
 
 
Szeghalom, 2018. 05. 14. 
 
 
 
  
 
                                                                                          Macsári József 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 



mailto:szociroda@szeghalom.hu
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 


 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A képviselőtestület 2018 május 28 -i ülésére 


 
 


 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
 
 
 
Mellékelten beterjesztem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az átfogó értékelést 
elkészítéséhez az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 
szóló beszámolót. Az értékelés kötelező tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete rögzíti. 
Kérem a beszámolót, szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 


 
 


 
Szeghalom,  2018. május 15. 
 
 
 Macsári József 
 Polgármester 
 
 
 
 
Készítette: Pálfi Ildikó szociális ügyintéző  
       Mikéné Erdei Erika. Intézményvezető  
       Tóth Julianna Intézményvezető        


      Pikó Tamás r. alezredes, Szeghalmi Rendőrkapitányság bűnügyi osztály vezetője 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzatnak minden év május 31. 
napjáig átfogó értékelést kell készíteni gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés kötelező tartalmi 
követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete rögzíti.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának 2017. január 1. és 2017. december 31. napja közötti 
időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége az alábbiakban kerül 
bemutatásra.  
 
 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira  
 
Szeghalom város állandó lakosság száma a 2017. december 31-i adatok alapján 9068 fő  
(2016 évi adat: 9158 fő) 
 
Korcsoportos bontás:  
   
                      2017          2016 
 
 0-2 éves korosztály: 265 fő   ( 258 fő )  
 3-5 éves korosztály: 233 fő   ( 233 fő )  
 6-13 éves korosztály: 610 fő   ( 628 fő ) 
 14-17 éves korosztály: 343 fő  ( 365 fő )  
 18-25 éves korosztály: 873 fő  ( 910 fő )  
 26-62 éves korosztály: 4877 fő  ( 4968 fő )  
 63-feletti korosztály: 1859 fő   ( 1796 fő ) 


 
A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 1456 fő mely az állandó népesség 16%-át jelenti. 
( Ez 2016 évben 1484 fő volt, az állandó népesség 16 %-a) 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása  
 
A Gyvt. 14.§-a értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy 
más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.  
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  
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- Pénzbeli, természetbeni ellátások  
 


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
 
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy 
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 
természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 
kedvezményeknek az igénybevételére.  


Hátrányos helyzetű : 


Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 


a)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 
– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 


b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 


c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek. 


Halmozottan hátrányos helyzetű : 


a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll 


A jövedelem határ: 
 
Egyedülállók esetén: 39.900,-Ft/fő 
Családban élők esetén: 37.500,-Ft/fő 
 
2018 január elsejétől változott a jövedelem határ, amely érték 15%-al emelkedett. 
Egyedülállók esetén: 41.325,-Ft/fő 
Családban élők esetén: 38.475,-Ft/fő 
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Az ellátottak számának alakulását, korcsoportos-és gyermekszám alakulását az alábbi 
táblázat mutatja:  
 


Megnevezés 2017.12.31-én 
nyilvántartott 


0-2 
éves 


3-5-
éves 


6-13 
éves 


14-17 
éves 


18 
évesnél 
idősebb 


Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 


részesülők száma 


135 33 31 113 53 13 


Ebből Hátrányos 
helyzetűek 108 13 12 51 26 6 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége miatt 99 13 12 46 23 5 


Szülők alacsony 
foglalkoztatottsága miatt 9 0 0 5 3 1 


Megállapított 
Halmozottan Hátrányos 


helyzetűek 
27 3 8 8 6 2 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége + alacsony 


foglalkoztatottság miatt 
27 3 8 8 6 2 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége és elégtelen 


lakókörnyezet, ill. 
lakáskörülmények miatt 


0 0 0 0 0 0 


Családok száma, HH 
gyermek 55      


Családok Száma HHH 
gyermek 16      


 
 


Nyilvántartottakból 
bölcsődei vagy 


köznevelési 
intézményi 


jogviszony szerint  


Jogviszonnyal 
nem 


rendelkező 


Bölcsődés Óvodás Általános 
iskolás 


Középfokú 
oktatási 


intézmény 
tanulója 


felsőoktatási 
hallgató 


HH (108 fő) 25 1 19 58 4 1 
HHH (27 fő) 8 0 6 11 2 0 


 
2017.12.31-én a kiskorú népesség 9 %-a részesült ezen ellátási formában. Az állandó lakosság 
számát tekintve a 0-2 éves korcsoport 12 %-a, 3-5 éves korcsoport 13 %-a, 6-13 éves korcsoport 
19 %-a, a 14-17 éves korcsoport 15 %-a, a 18-25 éves korcsoport 1 %-a részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben.  
 
2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került  
sor.  
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A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága: 
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 
támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában.  
Az utalvány értéke gyermekenként 2017 évben:  
Alap összegű ellátás esetén: 6.000,- Ft.  
Emelt összegű ellátás (HH, HHH ) esetén: 6.500,-Ft 
 
2017. augusztusában és 2017. novemberében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők természetbeni támogatása:  
 
- 2017 augusztus:  támogatás összege: 1.678.500,-Ft 
 
Ebből: 
Alap összegű ellátás: 6.000,- 
Kiskorú gyermek száma: 125 fő, Nagykorúak száma: 2 fő  
Természetbeni támogatás összege: 762.000,-Ft 
 
Emelt összegű ellátás: 6.500,- (HH, HHH) 
Kiskorú gyermek száma: 138 fő, Nagykorúak száma: 3 fő  
Természetbeni támogatás összege: 916.500,-Ft 
 
- 2017 november: támogatás összege: 1.572.500,-Ft 
 
Ebből: 
Alap összegű ellátás: 6.000,- 
Kiskorú gyermek száma: 114 fő, Nagykorúak száma: 4 fő  
Természetbeni támogatás összege: 708.000,-Ft 
 
Emelt összegű ellátás: 6.500,- (HH, HHH) 
Kiskorú gyermek száma: 130 fő, Nagykorúak száma: 3 fő  
Természetbeni támogatás összege: 864.500,-Ft 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  


 
Szeghalom Város Önkormányzata 2017. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos egyetemi 
és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiataloknak a 
tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatást.  
2017-ben 2 fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra 
költségvetéséből 100 ezer forintot használt fel.  
 
A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben résztvevő diákok támogatása  
 
Tanuló buszbérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom-Újtelep, 
Állomási Újtelep és Szeghalom külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, 
a helyi általános iskolába járó tanulónak, akinek a családjában az 1 főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.  
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A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés igénybevételére 2017-ben január 01-től június 
30-ig, szeptember 01-től december 31-ig átlagban 16 db/hó buszbérletet fizettünk ki összesen 
103.000,-Ft forint összegben.  
 
Szünidei gyermekétkeztetés 
 
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosít.  A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az a 
bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 
számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt 
valamennyi munkanapon. A nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez 
igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 


 


megnevezés 


Kötelezően biztosított étkezésben 
részülő 


Összesen Hátrányos 
helyzetűek 


Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 


Szünidei étkezést kérelmezők 
száma 104 16 120 


Életkori 
bontásban 


0-2 éves 11 2 13 
3-5 éves 13 5 18 
6-13 éves 64 7 71 
14-17 éves 16 2 18 


Szünidő típusa 
szerint 


tavaszi 32 0 32 
nyári 93 12 105 
őszi 38 3 41 
téli 34 3 37 


 
Az étkezést a Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja saját konyha 
működtetésével biztosítja, elsősorban helyben történő kiszolgáltatással. 
 
Az étkeztetett gyermekek száma 2017. évben átlagosan 706 fő, ebből 34 fő bölcsődés, 210 
óvodás, 13 fő kollégiumi ellátás, 434 fő általános iskolás, 15 fő középiskolás.  
Az ingyenes étkezők átlagos létszáma 369 fő, 50%-os kedvezményben részesülőké 96 fő. A 
támogatásra nem jogosultaké 241 fő. 
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3. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a 
gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 
 
A helyi általános iskolában az osztályfőnöki órákon az iskolarendőr rendszeresen tart 
előadásokat az iskolában a bűnmegelőzésről. A bűnelkövetés legfőbb okainak a szeretethiányt, 
rossz szülői mintát, és a nem kellő szülői odafigyelést tartják számon. jelenleg az iskola 
egyetlen diákjával szemben sem folyik rendőrségi eljárás. 2017 évben 1 fő tanuló kapott 9 
hónap felfüggesztett ítéletet. 
 
 
 
4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
bemutatása  
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.  


 
- Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde a 2017/2018 nevelési évben 12 óvodai és 4 
bölcsődei csoporttal működik 4 feladat-ellátási helyen. 
 
A férőhelyek száma összesen: 300 fő óvoda, 52 fő bölcsőde 
 


Óvodák férőhelyei és a felvett gyermekek száma 
 Tündérkert 


óvoda 
Szivárvány 


óvoda 
Mesevarázs 


óvoda 
Lurkó Bölcsőde 


Felvehető 
gyerekek száma 


125 fő   75 fő 100 fő 52 fő 


2017/18 
nevelési évben 
felvett 
gyermekek 
száma (2018. 
májusi adatok) 


127 fő   60 fő  95 fő 52 fő 


SNI 2 fő  1 fő 2 fő - 
HH- HHH 1 – 4 fő 18 – 4 fő  1 - 3 fő 2 – 1 fő 


 


A 2017/18 nevelési évben minden gyermeket felvételre került.  


Az óvodákban már évek óta nincs túljelentkezés, azonban a nevelési év közben a bölcsődébe 
felvehető gyermekek száma korlátozott.  A felvételt legtöbb esetben úgy tudjuk biztosítani, ha 
év közben a három éves kort betöltő gyermekeket átvesszük a bölcsődéből. 
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Az óvoda humán erőforrása: 


Tündérkert óvoda:  1 + 10 fő óvodapedagógus diplomával rendelkezik 
                               2 fő pedagógiai asszisztens 
                               5 fő dajka 
                               1 fő óvodatitkár 


Szivárvány óvoda: 6 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik 


                               2 fő pedagógiai asszisztens 


                               3 fő dajka 
 
Mesevarázs óvoda: 7 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik 
                               1 fő pedagógiai asszisztens 
                               4 fő dajka 
 
Lurkó bölcsőde:     8  fő kisgyermeknevelő    
                               2  fő technikai dolgozó                        
   
Jövőre vonatkozó javaslatok:  
A meglévő óvodapedagógusok szakirányú szakvizsgás továbbképzése a kiemelt figyelmet 
igénylő, a sajátos nevelési igényű, és a tehetségcsírák felfedezése irányában valósul meg. 
 
Tárgyi felszereltség: 
Az óvodák felszereltsége megfelelő.  
Az udvari játékok a szivárvány óvodát kivéve, megfelelő állapotban és mennyiségben állnak a 
gyermekek rendelkezésére, a folyamatos ellenőrző vizsgálatokat szem előtt tartva. 
 
Iskola-előkészítő foglalkozások: 
A Pedagógiai Szakszolgálat kiváló kezdeményezése eredményeként az idén bevezetésre 
kerültek a 6/10 alkalmas iskola-előkészítő foglalkozások az iskolába menő nagycsoportos 
gyerekek számára.  
A foglalkozások alkalmával a Szakszolgálat szakemberei a különböző területeken előforduló 
részképességek fejlesztését helyezik előtérbe az iskolaérettségi kritériumokhoz illeszkedően. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy ezen fejlesztések elvégzését az óvodánkban kialakított új 
fejlesztőszobánkban tudja az intézmény biztosítani.  
 
Jelzőrendszer: 
Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 
megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal és a 
gyámhivatallal, illetve szükség esetén a gyermek érdekében a jegyzőhöz fordul. A jelzőrendszer 
tagjainak kapcsolata folyamatos és rendszeres, eseti megbeszélésekre, illetve Konzultációkra 
járunk , ahol megbeszélésre kerülnek az aktuális problémák. 
Felelős: intézményvezető, gyermekvédelmi felelős. 


A gyermekek a nap jelentős részét az óvodában töltik, ezért a hátrányos és a veszélyeztetett 
helyzetű gyermekek könnyebben „kiszűrhetők”. Az óvoda a gyermekvédelem egyik fontos 
jelző intézménye. Alapvető feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. 
Családlátogatások, családi körülmények folyamatos nyomon követése, valamint rendszeres 
fogadó órák szolgálják ezt a faladatot. Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas kapcsolat és a 
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gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása. Segíti a kapcsolatépítést a szülők bevonása az 
intézmény életébe. 


 


- Lurkó Bölcsőde 
 
Bölcsődénk 52 férőhelyes, három csoporttal működik, két gondozási egységben. 
 
                  Katica csoport – 13 gyermek 
                  Pillangó csoport – 14 gyermek 
                  Napocska csoport – 12 gyermek 
 Süni csoport – 12 gyermek 
 
A Gyvt. 40§. 2. bekezdése alapján, egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható, ha van 
közöttük 2 éven aluli, ebben az esetben a gyermekek óvodába való átvételével próbáljuk 
megoldani a férőhely biztosítását. 
Az utóbbi időben jellemző, hogy várólistát kell biztosítani a jelenlegi 52 férőhely megléte miatt, 
mivel egyre több 1-2 éves kor körüli gyermek felvételét kérik a szülők munkába állás miatt.  
A bölcsőde épületének egy része, és a játszóudvar kerítése felújítás alatt van. 
 
A nyári zárvatartás: 
 


Feladat ellátási hely neve : 2018. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
   
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi u. 1. 


2018. július 18 - augusztus 10-ig 
  


2018. augusztus 13. 


Szivárvány  Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep III. u. 15. 


2018. július 30 - augusztus 17-ig 
 


2018. augusztus 21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy u. 12. 


2018. június 18 - július 13-ig 
 


2018. július 16. 


Lurkó Bölcsőde  
Kossuth u. 5.  


Nem zár be.  


 
A gyermekek fogadásának tervezett rendje: 
 


• 2018 június 18 - július 13-ig, 
 a Tündérkert óvoda fogadja a Mesevarázs óvodába járó gyermekeket.  
A Szivárvány óvoda nyitva tart. 


• 2018 július 16- augusztus 10-ig  
a Mesevarzs óvoda fogadja a Tündérkert óvodába járó gyermekeket.  
A Szivárvány óvoda nyitva tart július 28-ig 


• 2018. július 30 - augusztus 17-ig   
a Mesevarázs óvoda fogadja a  Szivárvány óvodába járó gyermekeket. 


• 2018. augusztus 21-től 
minden feladatellátási hely nyitva tart és fogadja  a gyermekeket. 
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Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi működéséről  
Feladatellátás, jogszabályi háttér, szakmai környezet, működési feltételek 
Szolgálatunk ellátott feladatok köre nem változott az elmúlt évekhez képest: családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk.  
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.  A családsegítés keretében biztosítani kell: 
 


- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 


továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 


konfliktusok megoldásának elősegítését, 
- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 


készségfejlesztést, 
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 


problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 


- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tevékenysége során:  
 


- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét,  


- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést,  


- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében: 


- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 


- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 


- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a 
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családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának 
szervezése, 


- a szabadidős programok szervezése, 
- a hivatalos ügyek intézésének segítése. 


 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
 


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


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,  
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 


gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről. 


 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
 


-  a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozását, 


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


- kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség 
esetén személyes közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 
egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 


 
A szakmai munkánkat az 1993. évi III., szociális szolgáltatásról és szociális ellátásokról 
szóló, továbbá 1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint végezzük. A működéshez 
szükséges alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredeti példányban, a telephelyen 
másolati példányban állnak rendelkezésre. Szolgálatunk továbbra is integrált formában 
(Szeghalom, Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény) működik Szeghalom 
Kistérség egyes településeinek társulási kötelékében. Az intézmény fenntartója Szeghalom 
Kistérség Többcélú Társulás. Mint minden járásszékhely településen, Szeghalmon is család- és 
gyermekjóléti központ működik, melynek tevékenysége a járás összes településére kiterjed. 
Feladatuk a hatósági ügyekben érintett gyermekekkel folytatott segítő munka koordinálása, a 
hatósági ügyek előkészítése. A szeghalmi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Család- és 
Gyermekjóléti Központba integráltan működik, a már fent említett Szeghalom, Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részeként.  
  
Személyi feltételeket tekintve Szeghalom településen 2 fő felsőfokú szociális végzettséggel 
rendelkező (szociális munkás és szociálpolitikus) családsegítő látja el a szociális segítőmunkát. 
Intézményünkben hétfői napokon, 2017 májusáig pszichológus munkatárs állt a lakosság 
rendelkezésére, jelenleg sajnos pszichológusi tanácsadást nem tudunk biztosítani. A szeghalmi, 
hatósági ügyekben érintett gyermekek ügyeit két fő esetmenedzser – végzettségüket tekintve 
szociálpedagógusok – koordinálta, aki a járás más településein is látnak el feladatokat.  
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2017. év tapasztalatai 


 


A beszámoló további részeinek Szolgálatunk statisztikai adatai, illetve a jelzőrendszeri tagok 
által megküldött kérdőívek szolgálnak alapjául. 


Az 1. és 2. számú táblázatban a tavalyi, illetve a 2016-os évben Szolgálatunkhoz forduló 
kliensek száma látható, mely emelkedést mutat. A hatósági ügyekben érintett igénybevevők 
eltekintve a szolgáltatás igénybevétele önkéntes együttműködésen alapul. Amennyiben a 
probléma megoldása több találkozást vesz igénybe, együttműködési megállapodás kötésére, 
majd cselekvési terv készítésére kerül sor, melyben a probléma megoldására irányuló lépések, 
feladatok szerepelnek. A gyermekjóléti alapellátásban történő gondozás jelzőrendszeri tagtól 
érkezett jelzésre indul. Amennyiben a veszélyeztetettség elhárítása önkéntes együttműködés 
keretein belül nem hárítható el, a családsegítő megkereséssel, illetve védelembe vételi 
javaslattal az illetékes Család- és Gyermekjóléti Központ felé, ahol esetmenedzser munkatárs 
kapcsolódik be a folyamat koordinálásába. A továbbiakban részletesen kifejtésre kerül az 
esetmenedzser és családsegítő munkatárs munkája.  


Számos olyan eset van, amikor a kliens egyszeri találkozással lezárható problémával keres 
meg minket. Ezek többségében jellegüket tekintve ügyintézésben történő segítségnyújtás, más 
ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése, közvetítés, tanácsadás.  


 


A 3. és 4. számú táblázat azon kliensek problémáit szemlélteti, akikkel rendszeres 
kapcsolatban állunk. Szintén az elmúlt két év adatai láthatóak. Gyakori a magatartás-, 
teljesítményzavar, mely kategória iskolai mulasztásokat, iskolán kívül és belül megnyilvánuló 
magatartásbeli problémákat, deviáns viselkedést foglalja magában. Az általános iskola által 
megküldött beszámolójából is kiderül, hogy az észlelt problémák között szerepelnek a 
viselkedésproblémák és a mulasztások. Ezen gyermekek esetében megfigyelhető a rendezetlen 
családi háttér: a szülők párkapcsolati konfliktusa, illetve a szülői odafigyelés, gondoskodás és 
nevelés hiánya. Egyre magasabb az ilyen problémával küzdő gyermekek száma, 
szakemberhiány miatt nem tudnak adekvát választ, vagy megoldást nyújtani sem az oktatási, 
sem a gyermekvédelmi intézmények.  


 2017-ben 11 szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett fiatal volt gondozásunkban. 
Közülük egy gyermekkorú. 4 fiatal bűncselekményt, 7-en szabálysértést követtek el. 10 esetben 
egyszeri elkövetésről volt szó, egy fiatal esetében viszont megismétlődtek a törvényellenes 
cselekmények. Jellegüket tekintve lopás és garázdaság voltak. Ezen problémák a Rendőrség 
munkatársainak tapasztalatai szerint is a nem megfelelő családi és anyagi háttérre vezethető 
vissza. Anyagi nehézségek változatlanul jelen vannak gondozott családjaink életében is. A 
szegénység problémájával a védőnők is találkoznak, tapasztalataik szerint nem minden esetben 
tudják a rászoruló családok kornak megfelelően táplálni a csecsemőket, kisgyermekeket.  
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1. táblázat: Igénybevevők száma 2016-ban (nem forgalmi adat) 


 


Egyre több a felbomló, újraszerveződő családok száma, ahol a különvált szülők között 
megoldatlan konfliktus gondot okoz a kapcsolattartás megvalósulásában, illetve negatív 
hatással van a gyermekek mentális állapotára is, ahogyan ezt a jelzőrendszeri tagok is 
megtapasztalták.  


Megállapodással ellátott igénybevevőink nagy része családban él, alacsony iskolai 
végzettséggel bír, és munkaviszonyban áll, amely a legtöbb esetben közfoglalkoztatást jelent. 
Ezen családokban nevelkedő gyermekek motivációja alacsony.  
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2. táblázat: Igénybevevők száma 2017-ben (nem forgalmi adat) 
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ás alapján 


Férfi 6 7 18 
1


9 
0 0 6 1 2 59  


Nő 7 5 8 
1


3 
2 11 


2


4 
6 0 76  


Összesen 13 12 26 
3


2 
2 11 


3


0 
7 2 135 53 


Egyszeri 


alkalomma


l megjelent 


 3 2 9 
2


4 


1


7 
22 


3


6 
39 26 178 163 


Összesen           313 216 
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A probléma típusa 


Személyek 


száma 


elsődleges 


probléma 


szerint 


Problémák 


halmozott 


száma 


0-17 


éves 


18- 


éves 


0-17 


éves 


18- 


éves 


Életviteli  0 3 2 0 


 ebből szenvedélybetegség 0 2 0 0 


Családi-kapcsolati konfliktus 14 14 7 3 


Családon belüli bántalmazás 0 0 0 0 


Elhanyagolás 0  8  


 ebből oktatási, nevelési elhanyagolás 0  4  


Gyermeknevelési 9 27 3 6 


Gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség 0  0  


Magatartászavar, teljesítményzavar 28  1  


Fogyatékosság 0 0 0 0 


Lelki-mentális 3 0 1 0 


Egyéb egészségi probléma 0 0 1 0 


Foglalkoztatással kapcsolatos 0 0 0 0 


Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 5 6 3 10 


Ügyintézéssel kapcsolatos 0 0 0 0 


Információkéréssel kapcsolatos 0 0 0 0 


Egyéb 0 0 0 0 


Összesen 59 50 30 19 


3. táblázat: Problémák típusai megállapodással rendelkezők gondozottjaink körében 
(2016) 
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A probléma típusa 


Személyek 


száma 


elsődleges 


probléma 


szerint 


Problémák 


halmozott 


száma 


0-17 


éves 


18- 


éves 


0-17 


éves 


18- 


éves 


Életviteli  4 8 5 2 


Családi-kapcsolati konfliktus 21 15 9 5 


Családon belüli bántalmazás 1 0 0 0 


Elhanyagolás 5  5  


Gyermeknevelési 6 28 0 4 


Gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség 0  0  


Magatartászavar, teljesítményzavar 30  4  


Fogyatékosság 0 0 1 2 


Lelki-mentális 5 1 2 5 


Szenvedélybetegség 0 0 0 1 


Egészségi probléma 1 1 0 3 


Foglalkoztatással kapcsolatos 0 0 0 0 


Anyagi 0 0 10 8 


Ügyintézéssel kapcsolatos 0 0 7 11 


Információkéréssel kapcsolatos 0 0 0 0 


Egyéb 4 0 0 0 


Összesen 77 53 43 41 


4. táblázat: Problémák típusai megállapodással rendelkezők gondozottjaink körében 
(2017) 


A szakmai tevékenységek megvalósulása Szolgálatunkon történik vagy családlátogatás 
formájában. 2016-tól jogszabály írja elő a családsegítő számára a kötelező évi 36 személyes 
találkozást a megállapodással rendelkező kliensekkel. Ez nincs összhangban a gyakorlati 
munkával, hiszen vannak helyzetek, amelyek többet, míg mások kevesebb találkozást 
igényelnek.  


Szolgálatunk adományok továbbításával igyekszik enyhíteni a rászorultakon. Ennek érdekében 
folyamatosan gyűjtjük az adományokat a lakosságtól, valamint a Védőnői Szolgálat is 
nagymértékben segít minket ebben a tevékenységben. Egy jó segítő kapcsolat kialakítását is 
elősegíti, ha klienseinket nemcsak tanácsokkal látjuk el és elvárásainkat fogalmazzuk meg 
velük szemben, hanem kézzelfogható segítséget is tudunk nyújtani.  







17 
 


A nyár folyamán három napos kiránduláson vehettek részt a gondozásban lévő, illetve 
hátrányos helyzetű gyermekek, ami nem valósulhatott volna meg a Szeghalmi Szociális 
Egyesület anyagi támogatása, és tagjainak önkéntes munkája nélkül.  


 


Megnevezés Szakmai 
tevékenységek 


halmozott 
száma 


Szolgáltatásban 
részesülők 


száma 


Információnyújtás 246 233 
Segítő beszélgetés 971 135 
Tanácsadás 156 135 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 302 151 
Konfliktuskezelés 9 23 
Kríziskezelés 0 0 
Közvetítés más ellátásokhoz 63 42 
Esetkonferencia 22 27 
Esetmegbeszélés 48 53 
Egyéni és csoportos készségfejlesztés 0 0 
Közösségfejlesztés 0 0 
Környezettanulmány elkészítésében való 
közreműködés 


5 5 


Családlátogatás 954 159 
Adományközvetítés 101 57 
Mediáció 0 0 
Kapcsolattartási ügyelet 12 8 
Családterápia 0 0 
Pszichológiai tanácsadás 8 2 
Jogi tanácsadás 0 0 
Iskolai szociális munka 0 0 
Összesen 2897 1030 


5.  táblázat: Szakmai tevékenységek száma (2017) 


 


A következő táblázat a jelzőrendszer által küldött jelzések számát szemlélteti. Gyermekjóléti 
alapellátásban történő gondozás az esetek többségében jelzésre indul. Fontos, hogy a jelzés 
írásban történjen, és pontos adatokat tartalmazzon, illetve, hogy a jelzett probléma és a 
megoldására tett lépések is részletesen kifejtésre  kerüljenek. Ez a segítő szakember munkáját 
segíti elő. Szolgálatunk nyilvántartása megegyezik a jelzőrendszeri tagok által küldött 
adatokkal, köznevelési intézmény esetében valamivel magasabb, mivel más település 
középiskoláiból is kapunk jelzéseket. Jelzés beérkezését követően 3 munkanapon belül 
felvesszük a kapcsolatot a klienssel és 15 napon beül az esetvisszajelzést is megküldjük a jelzést 
tevő felé. A kliensnek iratbetekintési joga van, illetve írásban másolatot is kérhet. A jelzést tevő 
kérheti adatainak zártan kezelését, ám a jelzés tartalmát ismertetnünk kell. 
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Megnevezés 0-17 
évesekkel 


kapcsolatosan 
küldött 
jelzések 
száma 


Nagykorú 
személyekkel 
kapcsolatosan 


küldött 
jelzések 
száma 


Egészségügyi szolgáltató 8 2 
 ebből védőnői jelzés 7 2 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók 0 1 
Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók 0 0 
Átmeneti gondozást biztosítók 0 0 
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti 
szállása 


0 0 


Köznevelési intézmény 35 0 
Rendőrség 1 32 
Ügyészség, Bíróság 0 0 
Pártfogó felügyelői szolgálat 0 0 
Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy 0 1 
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet 0 0 
Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet 


0 0 


Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő 0 0 
Gyámhivatal 0 0 
Munkaügyi hatóság 0 0 
Katasztrófavédelem 0 0 
Közüzemi szolgáltatók 0 0 
Összesen 44 36 
 a jelzésekkel érintett személyek száma 33 28 


6. táblázat: A jelzőrendszer által küldött jelzések száma (2017) 
 


 


Az önként, alapellátásban gondozott kliensekkel a családsegítő munkatárs foglalkozik, de ha a 
gyermekek veszélyeztetettsége nem hárítható el ily módon, javaslattal él a Család- és 
Gyermekjóléti Központ felé, ahol az érintett család ügyében esetmenedzser kerül kijelölésre, 
aki koordinálja a családdal történő további munkát. Esetkonferenciát szervez, melyen javaslat 
születhet a gyermekek védelembe vételére, amelyről a gyámhatóság dönt. A védelembe vétel 
elrendelésével gondozási-nevelési terv készül, mely meghatározza a gondozási folyamatban 
részt vevők teendőit. Az esetmenedzser koordinálja család gondozását, dönthet úgy, hogy a 
gondozásba bevonja a családsegítő munkatársat, aki továbbra is szociális segítő tevékenységet 
folytat. A lenti két táblázat a Család- és Gyermekjóléti Központ adatait tartalmazza a szeghalmi, 
hatósági ügyekben érintett gyermekeknek vonatkozásában. Sajnos előfordul, hogy a védelembe 
vétellel sem szüntethető meg a gyermekek veszélyeztetettsége, ekkor kerülhet sor a gyermekek 
ideiglenes hatályú elhelyezésére és/vagy nevelésbe vétel elrendelésére. Az esetmenedzserek 
tehát a hatósági ügyekben érintett gyermekekkel foglalkoznak. 
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Tevékenység 


Hatósági 
intézkedésekhez 


kapcsolódó 
tevékenységek 


száma 


Hatósági 
intézkedésekhez 


kapcsolódó 
tevékenység 
keretein beül 


ellátott 
kiskorúak 


száma 
Szociális segítő tevékenység 180 58 
Esetkonferencián részvétel 49 57 
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 10 28 
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 15 45 
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való 
részvétel 3 3 


Családlátogatás 468 57 
Környezettanulmány készítésében való közreműködés 4 4 
Környezettanulmány készítése önállóan 32 51 
Egyéb 307 140 
Összesen 1068 443 


7. táblázat: A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek Szeghalom 
településen végzett tevékenységeinek száma (2017) 


 


 Védelembe 
vett 


Ideiglenes 
hatállyal 


elhelyezett 


Nevelésbe 
vett Utógondozás Összesen 


Összes 
érintett 29 2 19 4 54 


0-2 éves 8 2 1 0 11 
3-5 éves 5 0 4 1 10 
6-13 éves 7 0 12 3 22 
14-17 éves 9 0 2 0 11 
Hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 


    31 


Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűnek 
minősített 


    23 


8. táblázat: Szeghalom településen hatósági intézkedésben érintett gyermekek száma 
(2017.12.31. napi állapot) 


 


A Család- és Gyermekjóléti Központban 2017. április 04-én a BMKH Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály, 2017.07.03-án pedig a Magyar Államkincstár munkatársai végeztek 
ellenőrzést. 2017.05.24-én módszertani, 2017.05.04-én minőségbiztosítási ellenőrzésre került 
sor. Ezek során az intézmény működését rendben találták, kirívó problémákat nem tártak fel. 
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A jelzőrendszeri tagok értékéléseinek összesítése, javaslatok 


 


A beszámoló megelőző részeiben - problémák, jelzések – már kitértem a jelzőrendszeri tagok 
által tapasztaltakra is. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden jelzőrendszeri tag a közös 
munkát, együttműködést pozitívan értékeli. Tapasztalataink szerint, hogy nemcsak a szociális 
ellátórendszer és a gyermekvédelem területén, de más rendszerekben is jellemző a 
szakemberhiány. Ugyanakkor egyre több a fokozott odafigyelést igénylő gyermek és fiatal. 


A jövőre vonatkozóan a még hatékonyabb munka érdekében, valamint gyermekek helyzetének 
érdekében az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg: 


- gyakoribb találkozások a problémás esetek átbeszélése és megoldáskeresés céljából; 
- városi szintű megbeszélések szervezése; 
- nagyobb hangsúly az óvodapedagógusok véleményére; 
- nevelési fórum létrehozása szülők számára; 
- gyors és hatékony információáramlás; 
- ingyenes tankönyvek mintájára ingyenes foglalkoztató füzetek biztosítása az óvodás 


korú gyermekek számára. 
 


A fenti javaslatok mind nagyon hasznosak és értékesek számunkra, ezek figyelembevételével 
igyekszünk jövőbeni munkánkat is szervezni.  


Mint minden évben, 2017-ben is munkánkat igyekeztünk a jogszabályok előírásainak 
megfelelően és kliensek érdekeit figyelembe véve végezni.  


Kérjük a tisztelt Képviselőtestülettől beszámolónk elfogadását! 


 


 


Szeghalom, 2018.04.20. 
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Melléklet 


(jelzőrendszeri tagok beszámolói 2017.évről)
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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg és építő javaslataikkal a jövőben is 
támogassák, gyermekeink védelmét ellátó szervek, személyek munkáját.  
 
 
Szeghalom, 2018. május 15.  
 


 


 


 


       Macsári József 
        polgármester 





		Szünidei gyermekétkeztetés

		Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi működéséről






- GYEA NYÁRI TÁBOR - 


A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata 
 


  


A Gyermekétkeztetési Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatával összhangban pályázatot ír ki. 


A pályázat célja: 
Az Alapítvány támogatói segítségével szeretne olyan nehéz sorsú gyermekeknek nyári tábort szervezni, 
akik szülei nem tudják ezt finanszírozni. 
A résztvevő települések kiválasztására az Alapítvány nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 


A pályázók köre 
A jelen pályázati kiírás valamennyi magyarországi településre vonatkozik. Pályázatot kizárólag települési 
önkormányzatok nyújthatnak be. 
A pályázat kedvezményezettjei: 
A jelen pályázat kedvezményezettjei azok a szegénysorban élő általános iskoláskorú (6-12 éves) 
gyermekek, akiket a pályázó település oktatási intézményei jelölnek ki. Egy település 20 gyermek és 4 fő 
felnőtt kísérő táborozására nyújthat be pályázatot. 
 
A pályázatra vonatkozó adatok: 
A táborban részt vehet 3 település, azaz 60 gyermek, településenként 4 kísérővel 
A nyári tábor időpontja: 2018. július 30.-2018. augusztus 04. (5 éjszaka) 
                      helyszíne: Magyarország, Velence, Ifjúsági Szálló 
                      utazás: vonattal 
                      ellátás: szállás 5 éjszakára, teljes panzióval (első nap vacsorától utolsó nap ebédig, napi         
háromszori étkezés 
                      programok: a tábornak saját strandja van a velencei tó partján, kirándulások, sportpályák, 
vetélkedők 
 
A gyermekek és kísérőik táboroztatása és utazása (kizárólag vonatjegy) teljesen ingyenes. 
 
 







 
 
A gyermekek kiválasztása: 


- A település családsegítő szolgálata, vagy a helyi oktatási intézmények pedagógusai kijelölik azokat 
a gyermekeket, akik a pályázat szerinti táborozásra jogosultak lesznek. Egy családból több gyermek 
is kijelölhetõ. A kijelölt gyermekek személye a pályázat beadása után csak különleges indokkal és 
az alapítvány írásos engedélye birtokában változtatható meg. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 
a táborba kizárólag olyan gyermekeket várunk, akik tudnak kulturáltan viselkedni. Az esetleges 
táborhelyen okozott károkért a pályázó település vonható felelősségre. 


- Az önkormányzat kiválasztja azokat a kísérőket, akik a táborba kísérik a gyerekeket. Öt 
gyermekenként 1 fő, tehát 20 gyermek esetében 4 fő felnőtt. 


 
A pályázónak vállalnia kell a következõket: 
a.       a táborozásra jogosult gyermekek kiválasztását, a szülők értesítését 
b.      hogy a település iskolai és óvodai pedagógusai által megnevezett – legrászorultabb –  gyermekeket 
választják ki a programra. 
c.      olyan személy kijelölését, akik elkísérik a gyermekeket a táborba és vállalják a teljes felügyeletet és 
felelősséget. 
d.   olyan személyek kijelölését, akik vállalják a településen a szervezést, az alapítvánnyal való 
kapcsolattartást. 
 


A pályázat beérkezésének határideje: 


2018. június 8. péntek 18:00 
Pályázat benyújtásának helye, módja: 
A pályázatot kizárólag a pályázati űrlap kitöltésével és e-mailben való visszaküldésével lehet benyújtani.  
A kiíró sem postán, sem faxon vagy egyéb módon beküldött pályázatot nem vesz figyelembe. 
A jelen pályázattal kapcsolatos kommunikációt a kiíró kizárólag e-mail üzenetek vagy telefon útján folytat. 
A kiíró email címe: dudas.marcsi@gyea.hu, telefon száma: 06 1 283 2510 
 
 



mailto:dudas.marcsi@gyea.hu





A pályázat elbírálása 
A határidőig beérkezett, minden adattal kitöltött pályázatok közül a 3 nyertes pályázóról az alapítvány 
kuratóriuma dönt. 
 
Adatközlés és adatvédelem: 
A nyertes  pályázó által kijelölt gyermekek (kedvezményezettek) azon adatai, melyek nyilvánosságra 
hozatalához a gyermekek gyámjai/gondviselõi hozzájárultak, (fotók, videók) az alapítvány honlapján és 
facebook oldalán közlésre kerülnek. Ezen adatlapokat és hozzájáruló nyilatkozatokat kizárólag a nyertes 
pályázóknak kell kitölteni/kitöltetni és az alapítványnak megküldeni. 
A nyertes Önkormányzat törekszik arra, hogy olyan gyermekeket válasszon ki, akiknek  szülei írásos 
beleegyezésüket adják a gyermek adatainak nyilvánosságra hozatalához.  


A pályázók tájékoztatása 
A kiíró az alábbi tájékoztatást adja a pályázóknak, akik azt a pályázat benyújtásával magukra nézve 
kötelezõnek tekintik és elfogadják:  
A pályázat kiírója a pályázatok benyújtására elõírt határidõt bármikor és bármilyen okból módosíthatja; a 
pályázók a módosítással, visszavonással vagy elbírálással kapcsolatban a pályázat kiírójával, illetve az 
abban közremûködõkkel szemben semmiféle igényt nem jogosultak érvényesíteni.  
A pályázat kiírója különös fontosságot tulajdonít annak, hogy minden – a feltételeknek megfelelõ pályázó 
– az esélyegyenlõség elve alapján vehessen részt a pályázaton. Ezért a pályázó elutasítását vonhatja 
maga után a pályázó minden olyan kezdeményezése, amely arra irányul, hogy befolyásolja a pályázat 
kiíróját a pályázatok értékelése illetve az adományok elbírálása során. 
 
 
Budapest, 2018. 05. 23. 


Gyermekétkeztetési Alapítvány Kuratóriuma 
 


 
 





		A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata























Szeghalom Város Polgármesterétől 
 


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


2018. május 28-i ülésére 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 


2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


Az alábbiakban Önök elé terjesztem Szeghalom Város Önkormányzatának 2017.évi 


zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet és annak 


indokolását 


 


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§. (1) bekezdése alapján a helyi 


önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 


jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-


testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 


ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 


Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet határozza meg az 


önkormányzatok beszámolási kötelezettségét.  Az államszámviteli rendszer két féle számvitelt 


különböztet meg, úgymint költségvetési számvitelt és pénzügyi számvitelt. Az előbbi a bevételi 


és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 


kötelezettségek folyamatos mérését szolgálja, míg az utóbbi a vagyont és annak összetételét 


mutatja, valamint a tevékenység eredményének mérését. 


A 2017.évi beszámoló ennek megfelelően két fő részre tagolható: az éves költségvetési 


beszámoló részei – kötelező elemei – a költségvetési jelentés (9. melléklet), a maradvány 


kimutatás (10. melléklet), a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 


tisztségviselők összetételét bemutató adatok (11. melléklet), valamint az államháztartási 
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törvény 14.§ (3) bekezdése szerint folyósított támogatásokkal kapcsolatos elszámolások (12. 


melléklet). 


Az eredményszemléletű pénzügyi számvitel alapján kötelező bemutatni a mérleget (13. 


melléklet), az eredmény-kimutatást (14. melléklet) és a kiegészítő melléklet (15., 16. és 17. 


mellékletek). 


Az Áht. és az ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet további, 


kötelezően bemutatandó mellékleteket ír elő, ezeket mind a képviselő-testület elé terjesztjük.  


A jogszabályi hátteret bemutató bevezető után nézzük az önkormányzat gazdálkodását 


bemutató számadatokat.  


A képviselő-testület a tavalyi év gazdálkodásának keretszámait tartalmazó 1/2017.(II.21.) 


számú költségvetési rendeletet 2017. februárban fogadta el, amely – háromszori módosítását 


követően is – két alappillérre épült, úgymint: 


 - a működtetés biztonságának megteremtése, 


 - a szabad források függvényében folytatni a fejlesztéseket. 


A 2017. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az 


elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges 


fedezetet biztosították.  


Önkormányzatunk ellátta és biztosította mindazokat a közszolgáltatásokat, melyet a 


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kötelező feladatként határoz meg. 


Szeghalom Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2017. évben is 


igyekezett maradéktalanul ellátni. 


A fejlesztések terén a felhalmozási kiadások meghaladták a 441 millió forintot, soha ilyen 


nagy volumenű kiadást nem figyelhettünk meg a korábbi zárszámadásokban.  


A 2017.évi gazdálkodásról az alábbiakban adunk tájékoztatást: 


Bevételi források: 


Adat : ezer Ft/Ft 


Ssz


. 
Megnevezés 


Időszak Megosz-


lás 


% 


2017/2016 


% 
2015 2016 2017 


1. Működési és 
közhatalmi bevételek 
- ebből helyi adó, 
pótlék, bírság 
 - gépjárműadó 


 
636.218 


 
362.949 


29.413 


 
645.912 


 
372.487 
30.674 


 
623.955.800 


 
350.522.365 
30.753.972 


 
20,2 


 
- 
- 


 
 96,6 


 
94,1 


100,3 
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3. Önkormányzatok 
működési támogatásai 


874.504 825.311 876.662.700 28,4 106,2 


4. Egyéb működési célú 
támogatások bevételei, 
visszatérítendő 
támogatások, 
kölcsönök 
visszatérülése 


385.948 390.365 369.497.478 11,9 94,6 


5. Felhalmozási 
költségvetés bevételei. 


229.656 221.856 394.423.098 12,8 177,8 


6. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: 


 
2.126.326 


 
2.083.444 


 
2.264.539.076 


 
73,4 


 
108,7 


7. Finanszírozási 
bevételek 


610.872 817.627 819.124.660 27,6 
 


100,2 


 MINDÖSSZESEN: 2.737.198 2.901.071 3.083.663.736 100,0 106,3 


 


A város gazdálkodását 3.083.663.736 Ft (ebből 2.264.539.076 Ft költségvetési) bevétel 


biztosította.  


I./A Az önkormányzati működést az alábbi költségvetési bevételek biztosították: 


- Intézményi működési bevételek 


- Közhatalmi bevételek 


- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 


- Működési célú pénzeszközök átvétele 


A működési bevételek (242.679.463 Ft) tekintetében meghatározóak voltak az ellátási 


(térítési) díjbevételek (99.589.586 Ft), a vagyonhasznosításból származó tulajdonosi 


bevételeink (57.684.830 Ft), az általános (kiszámlázott és visszatérített) forgalmi adóhoz 


kapcsolódó bevételek (56.973.077 Ft), valamint a szolgáltatások és közvetített szolgáltatások 


ellenértéke (25.247.036 Ft). A működési bevételeink a 2016.évhez képest szinten maradtak. 


A közhatalmi bevételek (381.276.337 MFt) között szerepelnek a vagyoni típusú adók 


(építményadó), melyből 28.401.533 Ft bevételünk származott, amely a 2016.évi adattal szinte 


megegyező. Ugyanitt számoljuk el a termékek és szolgáltatások adóiból származó bevételeket 


(iparűzési adó, gépjárműadó önkormányzatokat megillető része, idegenforgalmi adó, 


talajterhelési díj). Ezekből 2017-ben az önkormányzatnak összesen 350.327.400 Ft bevétele 


származott; ez mintegy 21 MFt-tal marad el a 2016-os tényadattól (az iparűzési adóbevétel 


csökkent ugyanekkora összeggel). Egyéb közhatalmi bevételként (jellemzően bírság, pótlék) 


2.547.404 Ft realizálódott.  


A gépjárműadó esetében a települési önkormányzatot a gépjárműadóról szóló törvény alapján 


a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg, e feletti 
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részt  (60%-ot) a központi költségvetés bankszámlájára szükséges átutalni. Közhatalmi 


bevételeink 2017-ben 5,4 %-kal csökkentek az előző évhez képest. 


Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások jogcímen belül az 


önkormányzatok működési támogatása 876.662.700 Ft; ebből mintegy 407.107.238 Ft a 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásához kapcsolódó normatíva, amely 


átfolyt az önkormányzat költségvetésén, annak főösszegét megemelte. A különbözet – cca. 


469 millió Ft (köznevelési, kulturális feladatokra, stb.) – szolgálta az önkormányzat 


intézményeinek működtetését azzal, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan - jelentős 


önkormányzati kiegészítésre volt szükség. Mint a táblázatból is látható, több, mint 51 millió 


forinttal nőtt az önkormányzat működési támogatásaként folyósított összeg, úgy hogy ebből a 


társulási normatíva mintegy 20 millió Ft-tal nőtt, a többi elsősorban az óvodai nevelésnél 


jelent meg. 


Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzaton 


(367.126.478 Ft) belül meghatározó a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (319.358.869 Ft), 


továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó forrás (32.210.200 Ft), amely a 


védőnői szolgálat, az iskola-egészségügyi- és fogorvosi szolgálatot finanszírozta. 


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése előirányzaton 2.547.404 


Ft bevételt könyveltünk. 


A működési költségvetés bevételei 2017-ben 1.870.115.978 Ft-ot tettek ki. 


I./B Felhalmozási bevételként (ingatlanértékesítésből) több mint 53,8 MFt realizálódott. 


Felhalmozási célú támogatásként számoltuk el a TOP-os pályázatokon nyert 292.604.944 Ft, 


a VEKOP-KÖFOP pályázaton nyert 7.000.000 Ft, az étkeztetési feladatok támogatására 


kapott 38.518.395 Ft összeget és a lakossági közműfejlesztési támogatásként kapott 95.100 


Ft-ot. 


A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között szerepelnek a korábbi években nyújtott helyi 


támogatások és lakáscélú munkáltatói hitelek visszafizetéséből származó bevételeink (2,3 


MFt). 


A felhalmozási költségvetés bevételeiként összesen 394.423.098 Ft-ot számoltunk el. 


2017.évben az önkormányzatnak összesen 2.264.539.076 Ft költségvetési bevétele 


keletkezett. 


I./C A bevételeink között szerepeltetjük a finanszírozási bevételeinket is (összesen: 


819.124.660 Ft), melyek a maradvány igénybevételét (794.824.266 Ft) illetve az 


államháztartáson belülről származó 2018.évi megelőlegezések (24.300.394 Ft) összegét 


takarják. 
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Az önkormányzat 2017.évi bevételeit forrásonként, intézményenként és a feladatellátás típusa 


szerint az 1. és 2. melléklet tartalmazza. 


KIADÁSOK alakulása 


Az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszege 2.188.867.859 Ft. 


Adat: ezer Ft/Ft 


Ssz. Megnevezés 


Időszak Megosz-


lás 


% 


2017/2016 


% 2015 2016 2017 


1. Működési kiadások 
- ebből szem.juttatás 
      -   m.adói járulék 
      -  dologi kiadás  
      -  támogatások, 
ellátottak pénzbeli 
juttatásai, műk.célú 
kiadások. 


1.747.231 
670.578 
149.519 
451.350 


 
475.784 


1.722.165 
677.848 
152.673 
467.305 


 
424.339 


1.719.265.867 
704.892.018 
135.892.269 
435.703.087 


 
442.778.493 


78,5 
32,2 
6,2 


19,9 
 


 20,2 


99,8 
103,9 
 89,0 
 93,2 


 
 104,3 


2. Felhalmozási kiadások 173.305 346.319 427.525.620 21,6     123,4 


3. Egyéb felh.célú 


kiadások, adott 


kölcsönök 


1.893 8.331 13.803.836   0,6   165,7 


4. KÖLTSÉGVETÉSI 


KIADÁSOK ÖSSZESEN: 


1.922.429 2.076.815 2.160.595.323 98,7 104,0 


5. Finanszírozási kiadások 25.416 29.432 28.272.536 1,3     96,0 


 MINDÖSSZESEN: 1.947.845 2.106.247 2.188.867.859 100,0 103,9    


 


II./A   A működési kiadások között szerepeltetjük a  


- személyi juttatásokat, 


- a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét, 


- a dologi kiadásokat, 


- az ellátottak pénzbeli juttatásait, 


- és az egyéb működési célú kiadásokat. 


A személyi juttatások kiemelt előirányzata az egy évvel korábbi összeghez képest 3,9 %-kal 


nőtt. Ennek oka kettős: részben az óvodapedagógusok bérének tovább emelkedett, másrészt 


2017-ben az egy évvel korábbihoz képest a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 25 


%-kal emelkedett, ezek pedig értelemszerűen bértömeg növekedést indukált. 
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A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegének csökkenése a 


szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkenésének következménye.  


A dologi kiadások összege az előző évihez képest több, mint 31,6 MFt-tal, 6,8 %-kal 


csökkent, elsősorban a közüzemi díjak csökkenése és az ÁFA fizetési kötelezettség 


csökkenése miatt. 


Az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadás 12.435.396 Ft-ot tesz ki (részletezve az 5. 


mellékletben). 


Az egyéb működési célú kiadások (összesen: 430.343.097 Ft) között meghatározó, több mint 


411,9 MFt a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásához átadott normatíva 


illetve fenntartói hozzájárulás összege. Ezen túl itt könyveltük le a sport-és civil 


szervezeteknek nyújtott támogatások összegét is. (részletezve a 6. mellékletben). 


A működési költségvetés kiadásai 2017-ben 1.719.265.867 Ft-ot tettek ki. 


II./B  A felhalmozási kiadások között 


- a beruházásokat, 


- a felújításokat 


- és az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 


szerepeltetjük. 


2017-ben felhalmozási kiadások összege – ahogy azt már a bevezetőben is hangsúlyoztuk – 


nagyon jelentős, melyről a 7. melléklet részletes tájékoztatást nyújt. A beruházások összértéke 


121,3 MFt, a felújításoké 306,2 MFt, az egyéb felhalmozási célú kiadásoké pedig 13,8 MFt 


volt. A felhalmozásra fordított kiadásaink 2017-ben a költségvetés főösszegének 20,2 %-át 


teszik ki, amely figyelemre méltó. Azt sem szabad és kell elhallgatnunk, hogy számításaink 


szerint több, mint 138 millió forintot tesznek ki a saját forrásból, az adóforintokból 


megvalósított fejlesztések, amelyekre büszkék lehetünk és vagyunk. 


A felhalmozási költségvetés kiadásaira 2017-ben összesen 441.329.456 Ft-ot könyveltünk.  


II/C. A finanszírozási kiadások tavaly 28.272.536 Ft-ot tettek ki (államháztartáson belüli 


2017.évi megelőlegezések visszafizetése). 


A helyi önkormányzat működési költségvetési egyenlege (működési bevételek – működési 


kiadások) 150.850.111 Ft többletet, míg a felhalmozási költségvetés egyenlege (felhalmozási 


bevételek – felhalmozási kiadások) 46.906.358 Ft hiányt mutat; maga a költségvetési 


egyenleg így 103.943.753 Ft többlettel zár. 


A finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege 790.852.124 Ft többletet 


mutat.  
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Az önkormányzat maradványa 2017-ben 894.795.877 Ft (intézményenként részletezve a 10. 


mellékletben), amelynek fontos szerepe van a tárgyév – és feszes gazdálkodás mellett a 


következő évek - költségvetési egyensúlyának megteremtésében. 


Az önkormányzat vagyonának alakulását a 13. és 21. melléklet mutatja be. 


Az önkormányzati intézmények finanszírozása az év során biztosított volt, likviditási gondok 


nélkül zajlott le; a finanszírozást a 8. melléklet szemlélteti. 


A 2017.év gazdálkodását az ide vonatkozó jogszabályok alapján további táblázatok mutatják 


be. 


A 2017.évi beszámoló elkészítése és az állami támogatások elszámolása után 5.339.947 Ft 


összegű követelése (részletezve a 12. mellékletben) keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi 


intézményi szintű bontásban:  


- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:  4.902.800 Ft követelés,  


- Önkormányzat         47.500 Ft kötelezettség, 


- Intézményműködtető Központ:   1.137.235 Ft követelés, 


- SZKTT:         652.588 Ft kötelezettség 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A teljesülési adatok nem okozhatnak meglepetést, hiszen mind a félévi, mind a 


háromnegyedévi adatok kedvező képet mutattak, a képviselő-testület folyamatosan nyomon 


kísérhette a város gazdálkodását. Ahogyan azt az évközi beszámolókban is megtettük, 


kijelenthetjük, hogy a gazdálkodásunk évek óta és 2017-ben is kiegyensúlyozott volt; 


továbbra is külső források bevonása nélkül sikerült kötelező és önként vállalt feladatainkat 


ellátni. 


Kérem, hogy az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 


rendeletet megtárgyalni, majd az követően elfogadni szíveskedjenek. 


A zárszámadási rendelettel együtt beterjesztem a költségvetési szervek belső 


kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(X.31.) Kormányrendelet 11.§ (1) 


bekezdése szerinti, a költségvetési szervek vezetői által tett nyilatkozatokat. 


 


Szeghalom, 2018. május 11. 


 


 


 


Macsári József 
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Az előterjesztést készítette: 


Kohut Tibor 
Pénzügyi irodavezető 


 
 


Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények működtetése, stb.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. 
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  Péntek 800-1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2018. május 28-i Képviselő-testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kata Sándor Szeghalom Arany J. u. 9/2. sz. alatti lakos írásbeli kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat felé földterület megvásárlása céljából. 
Kérelmező árufuvarozó vállalkozó, telephelye a 47-es fő közlekedési út mellett található a 
szeszfőzde és a volt vágóhíd telkei között. 
Telephelye mellett helyezkedik el a 01032/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 3,3520 ha nagyságú 
terület, mely 4 alrészletre tagozódik (kiv. udvar, kiv. árok, és 2 alrészlet legelő). 
A vállalkozó elsődleges célja, hogy telephelyét könnyebben megközelítse a vésztői útról, mivel a 
47-e fő közlekedési út felé a kiközlekedés körülményes. 
Kata Sándor magánszemélyként 1 ha alatti területet kíván megvásárolni, mivel a Földtörvény 10. § 
(1) és (2) bek. alapján magánszemélynek 1 ha-ig biztosítja a földvásárlás lehetőségét. 
A telekalakítást követően az ingatlan értékesítésére a Földtörvény és a helyi Vagyonrendeletünk az 
irányadó. 
 
Fentiek figyelembevételével kérem a T. Testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Határozati javaslat 
……../2018. (V. 28.) Ökt. sz. Hat. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 01032/22 hrsz-ú ingatlan kerüljön megosztásra, oly módon, hogy az ingatlan 
területéből  k.b. 9000 m2 terület kerüljön leválasztásra. 
A telekalakítási eljárást követően dönt a Képviselő-testület az ingatlan elidegenítésére való 
kijelöléséről, a Földforgalmi tv. és az önkormányzat Vagyonrendeletében foglaltak alapján. 
 
 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. 05. 16. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
         Macsári József 
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TESTÜLETI BESZÁMOLÓ 


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 


2017-ben végzett munkájáról


Készítette:


Túri János tű. alez. 


Tűzoltóparancsnok
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Bevezetés


A vizsgált időszakban a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jogszabályokban előírt
kötelezettségeinek  eleget  téve,  a  társadalmi  elvárásoknak  megfelelve  látta  el  a  tűzoltás,
műszaki-mentés,  polgári  védelem,  iparbiztonság  és  védelmi-igazgatás  területén  jelentkező
feladatait. Munkatársaink a feladat ellátására alkalmas eszközökkel, rendezett és karbantartott
környezetben, képzett és elhivatott módon hajtották végre feladataikat. 


Település
Működési


terület
Műveleti körzet


Népesség


(fő)


Terület


(km2)


Csökmő Szeghalmi HTP 1835 68,97


Darvas Szeghalmi HTP 554 42,31


Dévaványa Szeghalmi HTP 7622 216,55


Füzesgyarmat Szeghalmi HTP 5665 127,23


Kertészsziget Szeghalmi HTP 391 39,11


Körösladány Szeghalmi HTP 4582 123,79


Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30


Okány Szeghalmi HTP 2643 70,62


Szeghalom Szeghalmi HTP 9290 217,13


Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47


Vésztő Szeghalmi HTP 6680 125,70


Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87


A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt: a Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság  személyi  állománya  a  szakmai  elvárásoknak  megfelelve,  a  tűzoltó
esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelégedéssel végezte munkáját.


Humán tevékenység
A 24/48-as szolgálat beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 50 fő, jelenleg az
„A”-„B”-„C”  szolgálati  csoport  létszáma  14-16-15 fő.  A hivatali  munkarendben  dolgozói
létszám 4 fő: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt, illetve
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1 fő katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi tevékenységének végzését 3 fő
közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti.


Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység
A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső
szabályzóknak megfelelően történik. 


A  tűzoltás,  műszaki  mentés  irányításához  a  szolgálatparancsnokok,  rajparancsnokok  és
szerparancsnokok  rendelkeznek  megfelelő  szakmai  végzettséggel  és  rutinnal  ahhoz,  hogy
ellássák feladatukat. 


A  káreseteink  száma  az  elmúlt  években  többnyire  stagnáló  tendenciát  mutat.  Az  utóbbi
években megemelkedett  az automatikus  tűzjelzőktől  érkezett  téves jelzések száma,  melyet
hatósági  eszközökkel  próbálunk  csökkenteni.  Tömeges  esemény  felszámolásában  is  volt
alkalmunk részt venni, amikor kollégáink közül néhányan Orosházára voltak átrendelve 2017
augusztusában  bekövetkezett  vihart  követő  felszámolásra.  36  esetben  vonultunk
segítségnyújtásra, így összesen 230 esetben indultunk el káresemény felszámolására.


Kiemelt  figyelmet  fordítunk  a  működési  területünkön  található  két  felső  küszöbértékű
veszélyes üzemre  (HENKEL Magyarország Kft.  Körösladányi  Gyára,  MOL Füzesgyarmat
Főgyűjtő). 


Működési  területünkön  található  a  Füzesgyarmati  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  amely
érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan
beavatkozó tűzoltó egyesületként tevékenykedik.  Elhivatottságukat jól mutatja,  hogy 2017-
ben  saját  költségen  részt  vettek  Szeghalmon  a  Széchenyi  út  99.  szám alatti  káresemény,
valamint az augusztusban Orosházán történt viharkár felszámolásában is.
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A  HENKEL  Magyarország  Kft.  Körösladány  Gyárában  főfoglalkozású  létesítményi
tűzoltóság működik, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással működik. 


Szeghalom  településen  2017-ben  26  műszaki  mentés,  és  38  tűzeset  felszámolásában
vettünk részt. (9 téves jelzés)


Műszaki, anyagi tevékenység
A Szeghalmi HTP műszaki,  anyagi tevékenységét  elsődlegesen a  műszaki  biztonsági  tiszt
végzi.  Segítségére  1  fő  műszaki  felelős  van  kijelölve  a  készenléti  szolgálatot  ellátó
állományból.


A műszaki biztonsági tiszt távollétében a katasztrófavédelmi megbízott, illetve a parancsnok,
parancsnok-helyettes látja el feladatait.


A  Szeghalmi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  másfél  rajos  tűzoltóság,  ahol  2  db
gépjárműfecskendő  és  egy  vízszállító  van  állandó  készenlétbe  állítva.  Ezeken  felül
rendelkezünk  egy  gumitestű  motorcsónakkal  is.  A  gépkocsivezetőink  valamennyi  típusra
rendelkeznek érvényes típusvizsgával. A folyamatos fejlesztéseknek és gépjárműgyártásnak
köszönhetően a Szeghalmi HTP–n készenlétbe állított gépjárműfecskendők átlag életkora kb.
7,5  év.  Rendelkezünk  egy  2013-ban  érkezett  Renault  Aquarius  X  típusú  (LZZ-553)
vízszállítóval és egy 2016-ban érkezett Rába R16 típusú (LPZ-960), valamint egy MB-4000
(HDR-683) gépjárműfecskendővel. 


Egyéni  védőfelszerelések,  szakfelszerelések  állapota  megfelelő,  felülvizsgálataik
rendelkezésre állnak. 


A laktanya állapota szintén megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás
(tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszertár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb
körülmények között dolgozhatnak munkatársaink. Nem csak a jobb körülmények, hanem a
gazdaságosság is indokolja további felújítások végrehajtását a laktanyában. 


Oktatási, továbbképzési tevékenység
Az  éves  általános  továbbképzési  terv  figyelembevételével  a  parancsnok  a  helyi
sajátosságoknak  megfelelően  igyekezett  a  továbbképzés  elméleti  és  gyakorlati  témaköreit
meghatározni.  Az  éves  gyakorlatterv  készítésénél  alapvetően  az  elgondolás  az,  hogy  a
gyakorlati  helyszínek több kritériumnak is  megfeleljenek.  A korábbi  évekhez hasonlóan a
szociális  intézményekben,  valamint  az  iskolákban  lehetőség  szerint  úgy  szerveztük  a
gyakorlatokat, hogy azok a tűzriadó gyakorlattal azonos időben legyenek. Amennyiben igény
merült  fel  az  intézmény  részéről,  úgy  egy  felkészítést  is  tartottunk  számukra,  hogy  éles
esetben milyen teendőik vannak, és mikre kell odafigyelniük.
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Az oktatók  szakmailag  felkészültek,  igyekeznek  szemléletes  oktatást  tartani  az  állomány
részére.  A  tanteremben  projektor  és  laptop  áll  az  oktatók  rendelkezésére  az  oktatás
megtartásához.  A  gyakorlati  képzések  is  zökkenőmentesen  sikerült  végrehajtani  (pl:
roncsvágási gyakorlat, favágási gyakorlat, szivattyúkezelési gyakorlat). 


Polgári védelmi tevékenység
2017  évben  a  Szeghalmi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  polgári  védelmi  szakterületén
változás nem történt. 


Helyi Védelmi Bizottság


Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A
katasztrófavédelmi munkacsoportok tagjainak a felkészítése megtörtént, folyamatos. 


Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás


Az  alábbi  táblázat  mutatja  a  települések  jelenleg  érvényes  katasztrófavédelmi  osztályba
sorolását.


Fsz
.


Település Katasztrófavédelmi osztályba
sorolás


1. Bucsa II.


2. Füzesgyarma
t


I.


3. Kertészsziget II.


4. Körösladány I.


5. Körösújfalu II.


6. Szeghalom I.


7. Vésztő I.


Jelenleg kettő felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Körösladány Henkel Mo. Kft, és a
MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes
tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek. 


Veszély-elhárítási tervezés
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A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a
HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések
adataiban történő változások voltak.


A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos.


2017 évben a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a
Helios Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. Az adatok pontosítása a
rendszer figyelése szintén folyamatos. 


Polgári védelmi szervezetek


A jogszabály alapján megalakításra került települési polgári védelmi szervezetek létszámában
az elmúlt évhez képest változás nem történt.


Települések közbiztonsági referensei


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági
referensek (5 fő). A Szeghalmi Járás területén minden közbiztonsági referens rendelkezik az
előírt  képesítéssel.  A  referensekkel,  település  vezetőivel  a  kapcsolattarás  folyamatos.  A
különböző  ellenőrzéseken,  felkészítéseken  (belvíz,  technikai  eszközök,  Pv  felkészítés,
közfoglalkoztatottak felkészítése, stb.) rendszeresen részt vesznek. 


Felkészítések, gyakorlatok


2017  évben  a  KÖVIZIG  erőforrás  igénye  alapján  a  közfoglalkoztatottak  közül  a
felkészítéseken összesen 701 fő vett részt. 


Települési  polgári  védelmi  szervezet  felkészítése  során a lakosságvédelmi  és a  logisztikai
egységbe beosztottak  közül  összesen 212 fő vett  részt  felkészítésen,  és 230 fő a  riasztási
gyakorlaton.


Járási mentőcsoportok 


Sárrét Mentőcsoport (SMCS)


A SMCS 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS
parancsnoka).  2017.  július  08-án  a  viharkárok  szakszerű  felszámolása  érdekébe  favágási
gyakorlat került végrehajtásra.  


Az  elmúlt  években  több  település  rendezvényein  jelentünk  meg  és  hajtottunk  végre
mentőcsoport  tagtoborzást,  mely  eredményeként  Szeghalom  és  Körösladány  településein
megalakításra került 10-10 fővel a települési mentőszervezet. 
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Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések


2017.  február  hónapban  a  településeken  figyelembe  véve  a  korábbi  évek  beavatkozás
elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a
csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó célellenőrzése, vizsgálata került
végrehajtásra.


A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági
referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök. 


2017. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG
szakaszmérnökségeinek  közreműködésével  megtörtént  a  településeken  lévő  állami  és
önkormányzati  tulajdonban  lévő  vízkár-elhárítási  létesítmények  őszi  felülvizsgálata.  A
bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. 


Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 2017


A  Szeghalmi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  illetékességi  területén  a  lakossági  riasztó
eszközök  az  önkormányzat  közreműködésével,  a  közbiztonsági  referensek  bevonásával
folyamatosan ellenőrizve vannak. 


Fsz
.


Település Sziréna
db


Üzemképes/üzemképtele
n


1. Bucsa 1 - / 1


2. Füzesgyarma
t


5 5 / -


3. Kertészsziget 1 1 / -


4. Körösladány 2 2 / -


5. Körösújfalu 1 1 / -


6. Szeghalom 8 3 / 5


7. Vésztő 2 1 / 1


Közösségi szolgálat koordinálása
A  Szeghalmi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  állományából  is  kijelölésre  kerültek  a
Közösségi Szolgálat  teljesítését koordináló személyek,  illetve a mentorok. Megkerestük és
tájékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi
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Szolgálat  teljesítésének  lehetőségével  kapcsolatban.  2017.  évben  a  Szeghalmi  Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságokon 5 fő teljesített közösségi szolgálatot. 


Hatósági tevékenység


A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2017-ben 4 fővel látta el az
integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet.
A területen  elsősorban mezőgazdasági,  másodsorban ipari  és  szociális  tevékenység folyik.
Ennek a sajátosságnak megfelelően a  kirendeltség elsődleges  célja  ezeken a  területeken a
tüzek és ipari balesetek megelőzése. 


A  cél  elérése  érdekében  a  kirendeltség  2017-ben  is  nagy  hangsúlyt  fektetett  a  fenti
rendeltetésű  építményekkel,  szabadterekkel  és  intézményekkel  kapcsolatosan  a  hatósági
eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre. 


1. Feladatok
A  2015.  március  5-én  hatályba  lépett  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatban  foglalt
tűzmegelőzési koncepció elsajátítása érdekében további képzéseket tartottak és képzéseken
vettek részt. 2017-ben több új Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosult, amelyek tartalmának
megismeréséről és elsajátításáról helyi szinten gondoskodtunk.


Kiemelt  feladat  volt  a  tűzmegelőzés  területén  a  szándékosan  megtévesztő  jelzések,  és  a
gondatlanságból elkövetett téves riasztások elkerülésére tett intézkedések. Ennek érdekében
minden  automatikus  tűzjelző  berendezés  téves  jelzés  után  hatósági  ellenőrzés  keretében
vizsgálták, hogy a tűzjelző berendezés megfelelően karbantartott, felülvizsgált-e, továbbá mi
vezethetett  a  téves  riasztás  kialakulásához.  Több  üzemeltetőnél  is  sikerült  elérni,  hogy
felújítsa az automatikus tűzjelző berendezéseit, ezzel csökkentve a téves jelzések számát.


2018. január 1-jén lépett hatályba a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
amellyel  kapcsolatosan  2017.  II.  félévében  jelentős  mennyiségű  feladatot  végeztek  el.  A
közigazgatási  reform  jelentős  mértékben  alakítja  át  az  eljárásrendjeinket,  iratmintáinkat,
továbbá  azzal  kapcsolatban  számtalan  ágazati  jogszabály  jelenik  meg.  A  felkészülés
érdekében  országos,  regionális,  területi  és  helyi  képzéseken  vettek  részt.  Fentiekkel  egy
időben elkezdték az elektronikus ügyintézésre történő felkészülést is, amely szintén jelentős
terhet jelent a hatósági feladatokat ellátó állomány részére. 


2017-ben visszatértek a mezőgazdasági erő- és munkagépek aratás közbeni ellenőrzéséhez,
továbbá  több  mezőgazdasággal  foglalkozó  szervezet  átfogó  ellenőrzését  hajtották  végre.
Továbbá az illetékességi területen valamennyi  óvoda és iskola ellenőrzését elvégezték.  Az
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előző évekhez viszonyítva megnőtt  a szabadtéri  tüzek száma, amely a rendkívül száraz és
meleg nyári időjárásnak köszönhető.


A kéményseprő-ipari szolgáltatást 2017. március 1-től a katasztrófavédelem szerve látja el a
területünkön, amellyel kapcsolatban többlet feladat nem érkezett a tárgyi évben. 


2. Hatósági és szakhatósági ügyek alakulása
Az előző évhez viszonyítva  a  hatósági  eljárások száma nem emelkedett,  de  a  tűzvédelmi
szabálytalanságok  felderítési  mutatója  növekedett,  melyet  a  kiszabott  tűzvédelmi  bírságok
összegének  emelkedése  jelez.  A  szakhatósági  eljárások  száma  csökkent  a  2016-os  évhez
képest, mert kevesebb építési és útépítési engedélyezési eljárás történt. 


A  hatósági  ügyek  a  szakterületi  megoszlás  szerint  elsősorban  a  tűzvédelmi  szakterületet
érintették. A szakhatósági eljárások közül minden ügy a tűzvédelmi szakterületet érintette, a
legtöbb eljárás  mezőgazdasági  rendeltetésű  500 m2 feletti  AK kockázati  osztályba  tartozó
épülettel kapcsolatosan került lefolytatásra. 


Jelentősen nőtt a hatósági ellenőrzések száma tűzmegelőzési szakterületen. 


Az  eredményesebb  ellenőrzési  tevékenység  érdekében  kirendeltségünk  több  esetben  a
társhatóságokkal közös supervisori ellenőrzéseket szervezett, az ipari balesetek, a kockázati
helyszínek és a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.


A kirendeltség határozata ellen az igazgatóságon II. fokú eljárás nem indult. 


3. Szankciók


A feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében az esetek döntő többségében hatósági
felhívást kapott az ügyfél, de ahol jogszabály kötelezővé teszi pénzbüntetés kiszabását, akkor
bírság kiszabására kerül sor. 


4. Tűzvédelmi tájékoztató tevékenység


A  kirendeltség  a  tűzmegelőzés  érdekében  folyamatosan  tájékoztatja  a  lakosságot  és  a
vállalatokat a betartandó tűzvédelmi szabályokról. A médiában, webes felületen és írásban is
több lakossági tájékoztató is megjelent. Az kirendeltség az alábbi tevékenységeket végezte a
prevenció érdekében:


- tájékoztatót adott ki a tüzelő- és fűtő berendezések, égéstermék-elvezetők biztonságos
használatára,


- a  társasházak részére  fórumokat  tartottunk,  továbbá tájékoztató  anyagot  adtak  ki  a
lakóépületek biztonságosabb használata érdekében,
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- a  szociális  ápolásra  szoruló,  cselekvőképtelen,  illetve  korlátozottan  cselekvőképes
személyek  életkörülményeinek  tűzvédelmi  szempontú  biztonságossá  tételével
kapcsolatosan tájékoztató anyagot állított össze a szakápolók részére,


-  szabadtéri  tüzek  megelőzése  érdekében  előadásokat  tartott,  fórumokon  és
gépszemléken vett részt,


- a mezőgazdasági, erdő és vegetációs tüzek megelőzése érdekében tájékoztatót adott ki
az önkormányzatoknak,  a falugazdászoknak,  és a saját  honlapján és a médiában is
megjelenítette,


- tájékoztatót  adott  ki  a  szabadtéri  rendezvények  és  a  zenés,  táncos  rendezvények
tűzvédelmi és lakosságvédelmi szabályairól.


A 2017. évi megelőzési tevékenységet az ügyfélközpontúság jellemezte, amelyet az ügyfelek
részéről tett pozitív visszhangok alapján folytatni kívánnak.


Melléklet.


1. ábra Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások száma
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2. ábra Hatósági ellenőrzések és szemlék statsztkáka


Szeghalom, elektronikus időbélyegző szerint


Tisztelettel:


                    Túri János 


           tűzoltó alezredes


 parancsnok
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


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


a Képviselő- testület 2018. május 28-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 31/2018. (III.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 2011. évi 
CXC törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az Óvodába történő jelentkezés időpontjait 
meghatározta.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 32/2018. (III. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy támogatja a 
Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskola intézményi átszervezését, 
mellyel további három szakkal bővítheti szakmakínálatát. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 40/2018. (IV. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy hogy az „Ady 
utcai konyha épületének felújítása, magastető ráépítése” című közbeszerzési eljárásban a 
Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében az eljárás nyertese a 
Blaskó György építési vállalkozó nettó 41.791.757,- Ft összeggel, mivel a bírálati szempontok 
szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 43/2018. (IV. 6.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szeghalom 
Szabadság tér 10-12. társasházban lévő és az Önkormányzat tulajdonát képező Kistérségi 
Irodát (420/3/A/14 hrsz., 112.87m2), illetve a korábban APEH által bérelt irodát (420/3/A/13 
hrsz.,73.37m2) értékesítésre kijelöli és az értékesítéssel kapcsolatban az értékbecslést 
hivatalos ingatlanforgalmi szakértőtől rendelje meg.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 47/2018. (IV. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy jóváhagyja a 
Szeghalmi Polgármesteri Hivatal és a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde közötti, az 
együttműködés rendjéről, a munkamegosztás, a jog- és hatáskörgyakorlás, a felelősségvállalás 
szabályairól szóló, az előterjesztéshez mellékelt megállapodást.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 51/2018. (IV. 27.) 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. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
Szeghalom, 2018. május 16. 
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 
 


a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító 
Okiratában az alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását 
szükséges módosítani jogszabályváltozás miatt. 
 
Új kormányzati funkciók: 


- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
- 082044 Könyvtári szolgáltatások 


 
Az Alapító Okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az 
előterjesztés mellékletét képezi azzal, hogy az eddig megszokott formátumtól 
eltérően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet által bevezetett formanyomtatványt kell 
kötelezően alkalmazni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár 
és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 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: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Szeghalom, 2018. május 22. 
 
Az előterjesztést készítette:  


Valastyánné Győri Piroska aljegyző 
 
 
         Macsári József 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A PROFILO-DENT Bt. (dr. Rummel Ottó) által ellátott 04009688 számú fogorvosi szolgálat 
körzetének lakosságszáma csökkent. 
Ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az eddigi heti 28,5 óra rendelési időt 28 órára 
csökkenti 2018. június 1-től. 
 
Ezért a szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződést módosítani kell, feltüntetve a csökkent 
rendelési időt. 
Erre tekintettel az alábbi döntés meghozatal szükséges: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 04009688  kóddal rendelkező 
fogorvosi szolgálat fenntartója és működtetője megállapítja, hogy a körzetben a rendelési idő 
pénteki napokon 8,00-tól 12 óráig tart. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződésben a 
rendelési időt módosítsa. 
 
Szeghalom, 2018. 05. 24. 
 
 
 
  
 
                                                                                          Macsári József 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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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 


2018. május 28-án (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Tájékoztató a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról 
3./ 2017. évi zárszámadás elfogadása 
4./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
5./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása 
6./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Alapító okirat 
módosítása (később kerül kiosztásra) 
7./ Péter András Gimnázium és Kollégium támogatási kérelme 
8./ Iskola egészségügyi ellátása 
9./ Ingatlan elidegenítésre való kijelölése 
10./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2018. május. 16. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Somogyiné Ambrus Erika, a Péter Andrés Gimnázium és Kollégium intézményvezetője a mellékelt 
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz. 
 
A nyelvvizsgahely kialakításához egy egyszeri akkreditációs díj, 390.000 Ft megfizetése szükséges. 
Ezt a Gimnázium fenntartója, a Gyulai Tankerületi Központ nem vállalja. 
Mind a vizsgázók, mind a Gimnázium, ezáltal önkormányzatunk érdeke is a vizsgaközpont 
beindulása. 
Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a kért támogatást a fontos cél érdekében biztosítsa! 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat képviselő-testülete 390.000 Ft akkreditációs díj 
megfizetésének vállalásával támogatja a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégium 
EURUEXAM nyelvvizsga központi vizsgahely kialakítását. 
Felhatalmazza Macsári József polgármestert, hogy a szükséges megállapodást aláírja. 
 
 
 
 
Szeghalom, 2018. 05. 14. 
 
 
 
  
 
                                                                                          Macsári József 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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Okirat száma: 


Módosító okirat 


A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szeghalom a 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014 május 27  
 napján kiadott,  alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a Képviselő-testület ………………. számú határozatának figyelembevételével a 
következők szerint módosítom:  
 
 


1. Az  alapító okirat az alábbi preambulummal egészül ki: Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nagy Miklós Városi Könyvtár és 
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 


2. Az alapító okirat 2 pontja helyébe –mely a módosított okirat 1.2. pontja- a 
következő rendelkezés lép. 


1.2. A költségvetési szerv 
 1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 


1.2.2. telephelye(i): 
 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kiállítóhely 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
   
   
3. Az alapító okirat 4. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe –mely a módosított okirat 2.1. pontja a 


következő rendelkezés lép. 
 „2.1 a költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. 07. 01.” 


5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe –mely a módosított okirat 2.2. pontja a 
következő rendelkezés lép. 


 2.2. költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 


 megnevezése székhelye 
1 Nagy Miklós Városi Könyvtár 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
2 Sárréti Múzeum 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
3   


 
6. Az alapító okirat 8. pontja helyébe –mely a módosított okirat 3.1. pont és 3.2. 


pontja a következő rendelkezés lép. 
 


 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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  3.1.2.székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
  3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  3.2.3. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.” 
 


 
7. Az alapító okirat 9. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
8. Az alapító okirat 10. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe –mely a módosított okirat 4.5. pontja a 


következő rendelkezés lép. 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város 
közigazgatási   határa 


 
 


 
10. Az alapító okirat 12. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
11. Az alapító okirat 13. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
12. Az alapító okirat 14. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
13. Az alapító okirat 15. pont, és 15.1, 15.2.  pontja helyébe –mely a módosított okirat 


4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,pontja a következő rendelkezés lép. 
 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtáriellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2), 
illetve a 64. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 


4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 


 


 szakágazat 
száma 


szakágazat megnevezése 


1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
  


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsájtja, és a helyi igényeknek 
megfelelően alakítja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumjairól, szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak szolgáltatásainak 
elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
Szabadkapacitása terhére ingatlan bérbeadást biztosít az igényeknek megfelelően. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 


 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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3 082044 Könyvtári szolgáltatások  
4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


14. Az alapító okirat 16. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
15. Az alapító okirat 17. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
16. Az alapító okirat 18. pontja helyébe –mely a módosított okirat 5.1. pontja a 


következő rendelkezés lép. 


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 az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 


 


17. Az alapító okirat 19. pontja a jogszabály változás miatt elhagyásra kerül. 
18. Az alapító okirat 20. pontja helyébe –mely a módosított okirat 5.2. pontja a 


következő rendelkezés lép. 


 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 


2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 


 
19. Az alapító okirat záradéka - mely az új alapító okirat 6. pontja- a következő 


rendelkezés lép. 
 6. záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 27 napján kelt,  alapító 
okiratot visszavonom.” 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 


Kelt:  Szeghalom, 2018. május 16. 


P.H. 


            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 
2018. május 28-án tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát. 


A korábbi SZMSZ hiányos volt, szükséges volt módosítani. 


A módosítás okai az előterjesztés mellékletében található.  


Határozati javaslat 


Szeghalom Város Képviselő-testülete a Nagy Mikós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 


  


Szeghalom, 2018. 05. 16. 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Bojtor Éva 
 


                                                                                                             Macsári József  






























Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2018. május 22-én (kedd) 16.00 órai 
 


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


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


 
Napirend: 


1./ A 2018. május 28-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2018. május 16. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


……./2018.(V….) számú önkormányzati rendelete  


a 2017.évi zárszámadásról 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 


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


feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a 2017. 


évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 


 


I. FEJEZET 


Általános rendelkezések 


A rendelet hatálya  


1. § 


A rendelet (továbbiakban ÖR.) kiterjed a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.  


 


II. FEJEZET 


A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása 


 


2. § 


(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi zárszámadása 


a./ bevételi főösszegének módosított előirányzatát 3.110.048.910 Ft-ban, 


b./ kiadási főösszegének módosított előirányzatát 3.110.048.910 Ft-ban, 


c./ bevételi főösszegének teljesítését    3.083.663.736 Ft-ban, 


d./ kiadási főösszegének teljesítését   2.188.867.859 Ft-ban 


állapítja meg az 1., a 2. és 3. mellékletnek megfelelően. 


 (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat maradvány-kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 


 (3) A helyi önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a maradványnak a 2018.évi költségvetési 


rendeletben történő átvezetéséről és a módosításról gondoskodni kötelesek. 


3.§ 


A Képviselő-testület a helyi önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként a 7. melléklet 


szerint jóváhagyja. 


 


4.§ 


A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 


mérlegét a 4. melléklet szerint fogadja el. 







 


5.§ 


A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017.évi vagyonát és vagyonkimutatását a 13. és 21. mellékletek 


szerint, a 2017.évi mérlegben szereplő adatok alapján 


9.955.253.766 Ft-ban 


állapítja meg. 


6.§ 


A Képviselő-testület a költségvetési jelentést a 9., a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a 


választott tisztségviselők összetételét bemutató adatokat a 11., az önkormányzati alrendszer sajátos 


működéséhez kapcsolódó elszámolásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 


 


     7.§ 


A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásairól, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 


felhasználásáról szóló tájékoztatót az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el. 


8.§ 


A Képviselő-testület az intézmények 2017.évi finanszírozását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 


 


9.§ 


A Képviselő-testület az eredmény-kimutatást a 14. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, 


koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet, az eszközök 


értékvesztését bemutató tájékoztatót a 16. melléklet, míg a kiegészítő, tájékoztató adatokat a 17. melléklet 


szerint fogadja el. 


10.§ 


A Képviselő-testület Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. melléklet, 


a több éves kihatással bíró kiadásokat tartalmazó adatokat a 19. melléklet szerint jóváhagyja. 


11.§ 


A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet és a létszám alakulását a 20. 


mellékletnek megfelelően fogadja el. 


12.§ 


A Képviselő-testület az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét a 22. 


melléklet, a pénzkészlet változását a 23. melléklet, míg a Gst. 3.§-a szerinti, adósságot keletkeztető 


ügyleteket a 24. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, 


kiadásait tartalmazó adatokat a 25. melléklet szerint elfogadja. 


 


13.§ 







(1) Szeghalom Város Önkormányzata 2017-ben nem vállalt olyan kötelezettséget, amelyhez a Magyarország 


gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV.törvény 3.§ szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 


szükséges. 


(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. 


 


III. FEJEZET 


A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 


14.§ 


A helyi önkormányzat jegyzője a 2017.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a 


maradvány jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 


értesíti. 


 


IV. FEJEZET 


Záró rendelkezések 


15.§ 


Ez a rendelet 2018. május 29. napján lép hatályba. 


 


 


 


 


 


 


 Macsári József    Dr.  Pénzely Erika 


   polgármester               jegyző 







Mellékletek tartalomjegyzéke a 2017.évi zárszámadási rendelethez 
 
 


Sorszám Cím 


1.melléklet A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, 2017. 


2.melléklet Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2017.) 


3.melléklet Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint (2017.) 


4.melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2017.) 


5.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának egyéb működési célú kiadásai, ellátottak pénzbeli juttatásai 


6.melléklet Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése, 2017. 


7.melléklet 2017.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként 


8.melléklet Intézmények finanszírozása, 2017. 


9.melléklet Költségvetési jelentés, 2017. 


10.melléklet Maradvány kimutatás 2017. 


11.melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételéről 


12.melléklet Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások 


13.melléklet Mérleg, 2017. 


14.melléklet Eredmény-kimutatás, 2017. 


15.melléklet Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 


16.melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása 


17.melléklet Kiegészítő, tájékoztató adatok 


18.melléklet Szeghalom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások, 2017. 


19.melléklet Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról 


20.melléklet A költségvetési engedélyezett létszámkeret és a létszám alakulása 


21.melléklet Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2017. 


22.melléklet Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok 


23.melléklet Pénzkészlet változása 


24.melléklet Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a Gst. 3. §-a szerint 


25.melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 







 


Az önkormányzat konszolidált bevételei és kiadásai, 2017. 1.melléklet 
 


 


 


 
Ssz. 


Megnevezés 
Eredeti 


előirányzat 


 


Módosított e.i 
 


Teljesítés 
 
Teljesítés, % 


B E V É T E L E K Ft-ban Telj./Mód.ei. 


I. Működési célú bevételek államháztartáson belülről (B1)     


I.1. Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása (B111) 120,102,733 122,464,173 122,464,173 100.0% 


I.2. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 145,237,493 157,226,680 157,226,680 100.0% 


I.3. Tel. önk. szoc.,gyermekjóléti és gyerm.étkezetési fel.tám.(B113) 479,608,069 528,961,053 528,961,053 100.0% 


I.4. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114) 10,590,600 14,547,033 14,547,033 100.0% 


I.5. Műk.célú ktgv.támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 53,463,761 53,463,761 100.0% 


I.6. Egyéb működési célú támogatások(B16) 258,858,507 367,126,771 367,126,478 100.0% 


I. Működési célú bevételek áht-n belülről összesen (I.1+..+I.6.) 1,014,397,402 1,243,789,471 1,243,789,178 100.0% 


II. Közhatalmi bevételek (B3)     


II.1. - vagyoni típusú adók (B34)- építményadó 24,000,000 29,453,491 28,401,533 96.4% 


II.2. - értékesítési és forgalmi adók (B35) - iparűzési adó 300,000,000 323,149,988 318,768,028 98.6% 


II.3. - gépjárműadók (B354) 28,000,000 34,241,234 30,753,972 89.8% 


II.4. - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B356) - IFA 800,000 1,010,700 805,400 79.7% 


II.5. - egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2,100,000 5,858,994 2,547,404 43.5% 


II. Közhatalmi bevételek összesen (II.1+…+II.5) összesen: 354,900,000 393,714,407 381,276,337 96.8% 


III. Működési bevételek (B4) 202,739,619 253,067,401 242,679,463 95.9% 


IV. Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése (B6) 1,300,000 4,266,045 2,371,000 55.6% 


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+…IV.) összesen 1,573,337,021 1,894,837,324 1,870,115,978 98.7% 


V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2) 0 338,218,439 338,218,439 100.0% 


VI. Felhalmozási bevételek(B5) 25,683,000 54,755,121 53,883,559 98.4% 


VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér.(B7) 2,700,000 3,113,366 2,321,100 74.6% 


 
B. 


 
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+..VII.) összesen 


 
28,383,000 


 
396,086,926 


 
394,423,098 


 
99.6% 


C. Költségvetési bevételek (A+B) összesen: 1,601,720,021 2,290,924,250 2,264,539,076 98.8% 


D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen:(B8) 365,863,719 819,124,660 819,124,660 100.0% 
 - ebből : előző évi ktgv.maradvány igénybevétele(B8131) 365,863,719 794,824,266 794,824,266 100.0% 
 - ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések(B814) 0 24,300,394 24,300,394 100.0% 


E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (C+D) 1,967,583,740 3,110,048,910 3,083,663,736 99.2% 
  


 
Ssz. 


Megnevezés 
Eredeti 


előirányzat 
 


Módosított e.i 
 


Teljesítés 
 
Teljesítés, % 


K I A D Á S O K ezer Ft-ban Telj./Mód.ei. 


VIII. Működési kiadások     


VIII.1. Személyi juttatások(K1) 634,903,161 709,194,593 704,892,018 99.4% 


VIII.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó(K2) 123,335,224 137,396,296 135,892,269 98.9% 


VIII.3. Dologi kiadások(K3) 415,868,550 460,716,439 435,703,087 94.6% 


VIII.4. Ellátottak pénzbeli juttatása(K4) 13,870,000 14,259,539 12,435,396 87.2% 


VIII.5. Egyéb működési célú kiadások,elvonások, befizetések(K5),tartalékok 432,124,744 1,223,880,303 430,343,097 35.2% 


F. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (VIII.1++VIII.5.) összesen: 1,620,101,679 2,545,447,170 1,719,265,867 67.5% 


IX. Felhalmozási kiadások     


IX.1. Beruházási kiadások(K6) 17,955,760 172,238,647 121,289,213 70.4% 


IX.2. Felújítási kiadások(K7) 318,126,301 348,586,721 306,236,407 87.9% 


IX.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) 11,400,000 15,503,836 13,803,836 89.0% 


 
G. 


FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (IX.1+…+IX.3.) 


összesen: 
 


347,482,061 
 


536,329,204 
 


441,329,456 
 


82.3% 


H. Költségvetési kiadások (F+G) összesen: 1,967,583,740 3,081,776,374 2,160,595,323 70.1% 


I. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen 0 28,272,536 28,272,536 100.0% 


 - ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 


(K9141) 
 


0 
 


28,272,536 
 


28,272,536 
 


100.0% 


J. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (H+I) 1,967,583,740 3,110,048,910 2,188,867,859 70.4% 
      


 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 


 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek "C" sor - 


költségvetési kiadások "H" sor) (+/-) 
 


-365,863,719 
 


-790,852,124 
 


103,943,753 


 


 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási 


bevételek "D" sor - finanszírozási kiadások "I" sor) (+/-) 


 


 
365,863,719 


 


 
790,852,124 


 


 
790,852,124 


 







Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként 


és feladatellátás szerint (2017) 2. melléklet 


 


 


 


 
Ssz 


 


 
Intézmény 


 
Működési célú támogatások áht-n 


belülről(B1) 


 
Felh.célú támogatások áht-n 


belülről(B2) 


 
Közhatalmi bevételek(B3) 


 
Működési bevételek(B4) 


 
Műk.c.átvett 


p.eszközök(B6) 


 
Felhalmozási bevételek(B5) 


 
Felh..c.átvett 


p.eszközök(B7) 


Előző évi költségvetési 


maradvány 


igénybevétele(B8131) 


 
Áht-n belüli 


megelőlegezések(B814) 


 
Összesen 


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. 
Eredeti 
ei. 


Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. 


I. Önkormányzat 1,010,664,720 1,238,290,548 1,238,290,548 0 338,218,439 338,218,439 354,900,000 393,704,407 381,266,337 67,141,000 93,908,988 93,217,465 1,300,000 3,993,176 2,118,131 25,683,000 54,755,121 53,883,559 1,900,000 2,303,366 1,707,784 365,863,719 785,961,739 785,961,739 0 24,300,394 24,300,394 1,827,452,439 2,935,436,178 2,918,964,396 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


1,005,774,256 1,227,929,666 1,227,929,666 0 331,218,439 331,218,439 354,900,000 393,704,407 381,266,337 64,681,000 86,703,307 86,011,784 900,000 1,173,935 1,173,935 25,683,000 54,755,121 53,883,559 1,900,000 2,303,366 1,707,784 365,863,719 785,961,739 785,961,739 0 24,300,394 24,300,394 1,819,701,975 2,908,050,374 2,893,453,637 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,836 98,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,836 98,836 


- állami 
(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
4,890,464 


 
10,360,882 


 
10,360,882 


 
0 


 
7,000,000 


 
7,000,000 


 
0 
 


0 
 


0 
 


2,460,000 
 


7,205,681 
 


7,205,681 
 


400,000 
 
2,720,405 


 
845,360 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


7,750,464 27,286,968 25,411,923 


I.1. Polgármesteri Hivatal 3,732,682 4,300,193 4,300,193 0 0 0 0 10,000 10,000 1,143,000 2,222,690 2,222,690 0 272,869 252,869 0 0 0 800,000 800,000 603,316 0 2,326,068 2,326,068 0 0 0 5,675,682 9,931,820 9,715,136 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 460,305 460,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,326,068 2,326,068 0 0 0 11,351,364 2,786,373 2,786,373 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


3,732,682 3,839,888 3,839,888 0 0 0 0 10,000 10,000 1,143,000 2,222,690 2,222,690 0 272,869 252,869 0 0 0 800,000 800,000 603,316 0 0 0 0 0 0 5,675,682 7,145,447 6,928,763 


I.2. 
Intézményműködtető 


Központ 
0 1,148,730 1,148,437 0 0 0 0 0 0 111,725,619 134,255,619 126,838,919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,443,192 3,443,192 0 0 0 111,725,619 138,847,541 131,430,548 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 1,148,730 1,148,437 0 0 0 0 0 0 99,025,619 122,678,619 119,529,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,443,192 3,443,192 0 0 0 99,025,619 127,270,541 124,121,177 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,700,000 11,577,000 7,309,371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,700,000 11,577,000 7,309,371 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


I.3. 
Műv.- Sport és 


Szab.idő Központ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,230,000 21,230,000 19,528,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,505,833 1,505,833 0 0 0 


 


21,230,000 
 


22,735,833 
 


21,033,916 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,230,000 21,230,000 19,528,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,505,833 1,505,833 0 0 0 21,230,000 22,735,833 21,033,916 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 


I.4. 
Szeghalmi 


Tündérkert Óvoda 


és Bölcsőde 


 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


104 
 


104 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


10,000 
 


10,000 
 


0 
 


1,238,065 
 


1,238,065 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 


 


1,248,169 


 


1,248,169 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 1,238,065 1,238,065 0 0 0 0 1,248,169 1,248,169 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  


0 
  


0 
  


0 0 0 0 0 0 0 0 0 


I.5. 
Nagy Miklós VK és 


SKMGY 
0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,450,000 872,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349,369 349,369 0 0 0 1,500,000 1,849,369 1,271,571 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 1,300,000 1,250,000 725,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349,369 349,369 0 0 0 1,300,000 1,649,369 1,124,971 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000 146,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000 146,600 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


HELYI ÖNKORM. 
ÖSSZESEN 


1,014,397,402 1,243,789,471 1,243,789,178 0 338,218,439 338,218,439 354,900,000 393,714,407 381,276,337 202,739,619 253,067,401 242,679,463 1,300,000 4,266,045 2,371,000 25,683,000 54,755,121 53,883,559 2,700,000 3,113,366 2,321,100 365,863,719 794,824,266 794,824,266 0 24,300,394 24,300,394 1,967,583,740 3,110,048,910 3,083,663,736 







 
 
 


Az önkormányzat és intézményei kiadásai  3 melléklet 
kiemelt előirányzatonkéntés feladatellátás szerint (2017.) 
 
 


 
Ssz. 


 
Intézmény 


Személyi juttatások(K1) M.adói járulékok és 


szoc.hj.adó(K2) 


Dologi kiadások(K3) Ellátottak pénzbeli 


juttatása(K4) 


Egyéb működési célú 
kiadások(K5) 


tartalékkal 


Beruházási kiadások(K6) Felújítási kiadások(K7) 
Egyéb 


felhalmozási célú 


kiadások(K8) 


Áht-n eblüli 
megelőlegezések 


visszafizetése 


(K914) 


Összesen 


Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti 


ei. 


Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti 


ei. 


Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. Eredeti 


ei. 


Mód.ei. Telj. Eredeti 


ei. 


Mód.ei. Telj. Eredeti ei. Mód.ei. Telj. 


I. Önkormányzat 258,740,809 318,768,048 316,827,788 36,440,811 45,215,634 44,722,256 150,265,780 176,330,931 161,625,951 9,920,000 10,346,000 9,184,396 432,124,744 1,223,706,949 430,169,743 9,903,460 159,788,027 108,848,606 300,475,650 318,145,270 275,835,981 10,400,000 14,503,836 13,303,836 0 28,272,536 28,272,536 1,208,271,254 2,295,077,231 1,388,791,093 


 
 
 


ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 


228,646,255 
 


287,533,494 
 


285,910,111 
 


29,223,888 
 


37,699,414 
 


37,206,036 
 


98,016,180 
 


118,250,315 
 


108,843,989 
 


0 
 


0 
 


0 
 


369,862,280 
 


690,308,942 
 


418,656,697 
 


8,229,600 
 


155,051,417 
 


104,111,996 
 


174,496,730 
 


190,416,628 
 


171,169,955 
 


2,000,000 
 


2,000,000 
 


1,200,000 
 


0 
 


28,272,536 
 


28,272,536 
 


910,474,933 
 


1,509,532,746 
 


1,155,371,320 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
708,000 


 
916,200 


 
875,303 


 
9,920,000 


 
10,346,000 


 
9,184,396 


 
9,000,000 


 
12,075,000 


 
11,275,000 


 
0 


 
0 


 
0 


 
800,100 


 
800,100 


 
185,420 


 
8,000,000 


 
12,008,736 


 
12,008,736 


 
0 


 
0 


 
0 


 
28,428,100 


 
36,146,036 


 
33,528,855 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
30,094,554 


 
31,234,554 


 
30,917,677 


 
7,216,923 


 
7,516,220 


 
7,516,220 


 
51,541,600 


 
57,164,416 


 
51,906,659 


 
0 


 
0 


 
0 


 
53,262,464 


 
521,323,007 


 
238,046 


 
1,673,860 


 
4,736,610 


 
4,736,610 


 
125,178,820 


 
126,928,542 


 
104,480,606 


 
400,000 


 
495,100 


 
95,100 


 
0 


 
0 


 
0 


 
269,368,221 


 
749,398,449 


 
199,890,918 


I.1. Polgármesteri Hivatal 138,752,782 141,615,147 141,615,147 31,413,322 34,006,037 34,006,037 32,962,990 25,889,164 25,462,233 3,950,000 3,913,539 3,251,000 0 0 0 3,115,500 4,265,387 4,265,387 15,396,210 25,992,010 25,992,010 1,000,000 1,000,000 500,000 0 0 0 226,590,804 236,681,284 235,091,814 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


0 414,687 414,687 0 45,614 45,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460,301 460,301 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
138,752,782 


 
141,200,460 


 
141,200,460 


 
31,413,322 


 
33,960,423 


 
33,960,423 


 
32,962,990 


 
25,889,164 


 
25,462,233 


 
3,950,000 


 
3,913,539 


 
3,251,000 


 
0 


 
0 


 
0 


 
3,115,500 


 
4,265,387 


 
4,265,387 


 
15,396,210 


 
25,992,010 


 
25,992,010 


 
1,000,000 


 
1,000,000 


 
500,000 


 
0 


 
0 


 
0 


 
226,590,804 


 
236,220,983 


 
234,631,513 


I.2. 
Intézményműködtető 


Központ 


 


53,944,350 
 


55,852,031 
 


54,204,733 
 


11,981,387 
 


12,656,966 
 


12,603,491 
 


171,733,030 
 


194,313,756 
 


188,248,021 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


173,354 
 


173,354 
 


3,302,000 
 


3,440,000 
 


3,430,065 
 


2,254,441 
 


3,189,441 
 


3,187,705 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


243,215,208 


 


269,625,548 


 


261,847,369 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


53,944,350 55,182,543 53,535,245 11,981,387 12,518,566 12,465,091 162,343,030 184,474,110 182,211,746 0 0 0 0 0 0 3,302,000 3,440,000 3,430,065 2,254,441 3,189,441 3,187,705 0 0 0 0 0 0 233,825,208 258,804,660 254,829,852 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
669,488 


 
669,488 


 
0 


 
138,400 


 
138,400 


 
9,390,000 


 
9,839,646 


 
6,036,275 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
173,354 


 
173,354 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
9,390,000 


 
10,820,888 


 
7,017,517 


 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


I.3. 
Műv.- Sport és 


Szab.idő 


Központ 


23,912,020 26,106,777 26,075,095 5,309,580 5,914,683 5,912,543 38,931,800 38,163,543 35,251,241 0 0 0 0 0 0 1,574,800 2,566,565 2,566,565 0 1,260,000 1,220,711 0 0 0 0 0 0 69,728,200 74,011,568 71,026,155 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


23,912,020 26,106,777 26,075,095 5,309,580 5,914,683 5,912,543 38,931,800 38,163,543 35,251,241 0 0 0 0 0 0 1,574,800 2,566,565 2,566,565 0 1,260,000 1,220,711 0 0 0 0 0 0 69,728,200 74,011,568 71,026,155 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


I.4. 
Szeghalmi Tündérkert 


Óvoda és Bölcsőde 
145,764,200 150,655,545 150,177,622 35,135,624 36,007,855 35,055,563 14,548,950 17,105,649 17,082,444 0 0 0 0 0 0 0 595,649 595,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,448,774 204,364,698 202,911,278 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


128,989,900 129,529,105 129,051,182 30,933,398 31,044,032 30,091,740 11,538,020 13,994,686 13,972,696 0 0 0 0 0 0 0 401,489 401,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,461,318 174,969,312 173,517,107 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
16,774,300 


 
21,126,440 


 
21,126,440 


 
4,202,226 


 
4,963,823 


 
4,963,823 


 
3,010,930 


 
3,110,963 


 
3,109,748 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
194,160 


 
194,160 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
23,987,456 


 
29,395,386 


 
29,394,171 


 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 


 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 







I.5. 
Nagy Miklós VK és 


SKMGY 
13,789,000 16,197,045 15,991,633 3,054,500 3,595,121 3,592,379 7,426,000 8,913,396 8,033,197 0 0 0 0 0 0 60,000 1,583,019 1,582,941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,329,500 30,288,581 29,200,150 


 
 


 
ebből 


- kötelező 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


9,482,500 11,098,604 11,275,538 2,100,000 2,458,268 2,537,220 4,945,000 5,929,319 5,330,764 0 0 0 0 0 0 60,000 224,021 155,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,587,500 19,710,212 19,299,103 


- önként vállalt 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
4,306,500 


 
5,098,441 


 
4,716,095 


 
954,500 


 
1,136,853 


 
1,055,159 


 
2,481,000 


 
2,984,077 


 
2,702,433 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
1,358,998 


 
1,427,360 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
7,742,000 


 
10,578,369 


 
9,901,047 


- állami 


(államigazgatási) 


feladatokhoz 


kapcsolódó 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


HEYLI ÖNKORM. 
ÖSSZESEN 


634,903,161 709,194,593 704,892,018 123,335,224 137,396,296 135,892,269 415,868,550 460,716,439 435,703,087 13,870,000 14,259,539 12,435,396 432,124,744 1,223,880,303 430,343,097 17,955,760 172,238,647 121,289,213 318,126,301 348,586,721 306,236,407 11,400,000 15,503,836 13,803,836 0 28,272,536 28,272,536 1,967,583,740 3,110,048,910 2,188,867,859 


 


 







 


Működési és felhalmozási 


bevételek és kiadások mérlege (2017.) 4. melléklet 
 


M Ű K Ö D É S I    K ÖL T S É G V E T É S I 


A. BEVÉTELEK Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %  D. KIADÁSOK Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % 


1. Intézményi működési bevételek (B4) 253,067,401 242,679,463 95.9%  1. Személyi juttatások (K1) 709,194,593 704,892,018 99.4% 


2. Közhatalmi bevételek (B3) 393,714,407 381,276,337 96.8%  2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó (K2) 137,396,296 135,892,269 98.9% 


3. Működési célú tám.áht-n belülről (B1) 1,243,789,471 1,243,789,178 100.0%  3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 460,716,439 435,703,087 94.6% 


4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B6) 4,266,045 2,371,000 55.6%  4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 14,259,539 12,435,396 87.2% 


      5. Egyéb működési célú kiadások+ tartalékok (K5) 1,223,880,303 430,343,097 35.2% 
 ÖSSZESEN: (1+..+4.sor) 1,894,837,324 1,870,115,978 98.7%   ÖSSZESEN: (1+…+5.sor) 2,545,447,170 1,719,265,867 67.5% 


           


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


B. BEVÉTELEK     E. KIADÁSOK    


1. Felhalmozási bevételek (B5) 54,755,121 53,883,559 98.4%  1. Beruházások (K6) 172,238,647 121,289,213 70.4% 


2. Felhalmozási célú támogatások (B2) 338,218,439 338,218,439 100.0%  2. Felújítások (K7) 348,586,721 306,236,407 87.9% 


3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.(B7) 3,113,366 2,321,100 74.6%  3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 15,503,836 13,803,836 89.0% 
           


 ÖSSZESEN: (1+..+3.sor) 396,086,926 394,423,098 99.6%   ÖSSZESEN: (1+..+3.sor) 536,329,204 441,329,456 82.3% 


  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZ.: 


 
2,290,924,250 


 
2,264,539,076 


 
98.8% 


   
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (D+E) ÖSSZ.: 


 
3,081,776,374 


 
2,160,595,323 


 
70.1% 


C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8): 819,124,660 819,124,660 100.0%  F. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9): 28,272,536 28,272,536 100.0% 


 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) 3,110,048,910 3,083,663,736 99.2%   KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (D+E+F) 3,110,048,910 2,188,867,859 70.4% 







 5. melléklet 
 


SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2017. 


ÉVI 


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ 


KIADÁSAI, ELLÁTOTTAK 


PÉNZBELI JUTTATÁSAI 
 


adat: Ft. 


MEGNEVEZÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS % 


 EREDETI MÓD.   


Működési célú pézeszköz átadás államházt. 


kiv. 
 


10,000,000 
 


13,000,000 
 


11,200,000 
 


86.15 


Működési célú pézeszköz átadás államházt. 


belül 
 


409,671,702 
 


419,143,773 
 


419,143,097 
 


100.00 


Egyéb működési célú kiadások: 419,671,702 432,143,773 430,343,097 99.58 


     


Ellátottak pénzbeli juttatásai     


~ rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3,950,000 3,913,539 3,251,000 83.07 


~ települési támogatás 5,000,000 5,000,000 4,802,160 96.04 


~ Bursa Hungarica 100,000 25,000 - 0.00 


~ köztemetés 1,370,000 1,370,000 794,230 57.97 


~ nyugdíjas és diák bérlet 300,000 300,000 102,935 34.31 


~ Idősek támogatása 3,000,000 3,000,000 2,954,000 98.47 


~ jelzőrendszeres támogatás 150,000 150,000 22,071 14.71 


~ rk.szoc.támogatás (szemüveg) - 501,000 509,000 101.60 


ÖSSZESEN: 13,870,000 14,259,539 12,435,396 87.21 


MINDÖSSZESEN: 433,541,702 446,403,312 442,778,493 99.19 







Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése (2017.) 6.melléklet 
 


 
  Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 
      


I. 1. Kulturális, sport- és egyéb támogatás 7,500,000 10,500,000 9,990,000 
 2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás 302,000 302,000 301,324 
 3. SZKTT- működési hj. 2,072,000 2,262,464 2,071,150 


  
4. 


SZKTT- normatív hj., fenntartói tám.; NRSZH 
támogatás átadás 


 
407,297,702 


 
409,673,996 


 
409,865,310 


 5. Bursa önrész 0 75,000 75,000 
 6. Polgárőrség támogatása 500,000 500,000 500,000 
 7. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás 1,000,000 1,000,000 710,000 
 8. Előző évi elszámolásból adódó befiz. - MÁK 0 6,830,313 6,830,313 
 9. Békés Megyéért Vállalkozásfejl.Alapítvány támogatás 1,000,000 1,000,000 0 


 
I. 


 Egyéb működési célú kiadás összesen: 
(I.1.+..+I.9.) 


 
419,671,702 


 
432,143,773 


 
430,343,097 


II. 2. Diplomások letelepedési támogatása 400,000 400,000 0 
 3. Helyi támogatás 2,000,000 2,000,000 1,200,000 
 4. Köztsiztviselők munkáltatói kölcsöne 1,000,000 1,000,000 500,000 
 5. Szeghalmi NKC - pályázati önerő támogatás 8,000,000 12,008,736 12,008,736 
 6. Közműfejlesztési támogatás 0 95,100 95,100 


 
II. 


 Egyéb felhalmozási célú kiadás és kölcsönnyújtás 
összesen:(II.1.+..+II.6.) 


 
11,400,000 


 
15,503,836 


 
13,803,836 


MINDÖSSZESEN : 431,071,702 447,647,609 444,146,933 







7.melléklet 
 


 


2017.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként, Ft-ban   


  Kiadások megoszlása (módosított ei.) Teljesítés adatai: 


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Teljesítés -ebből beruh. - ebből felúj. 


Helyi önkormányzat Erdőfelújítás 0 800,100    185,420  185,420 


Helyi önkormányzat Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria 0 16,751,300    10,411,720  10,411,720 


Helyi önkormányzat Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria 0 39,878,000    9,312,826  9,312,826 


Helyi önkormányzat Bérlakások felújítása, eszközbeszerzés 0 3,214,939    1,494,446  1,494,446 


Helyi önkormányzat Eszközök beszerzése(kályha) - Bérlakások 335,981 0    335,981 335,981  


Helyi önkormányzat Kinizsi úti iparterület kialakítása 1,898,594 0    1,898,594 1,898,594  


Helyi önkormányzat Dózsa u. kerékpárút építése (TOP) 2,812,910 0    2,758,020 2,758,020  


Helyi önkormányzat Dózsa u. kerékpárút építése 0 0    54,890 54,890  


Helyi önkormányzat Csúszda építése - Fáy játszótér 94,900 0    94,900 94,900  


Helyi önkormányzat Újtelep I-IV.összekötő utca építése 21,715,730 0    17,366,014 17,366,014  


Helyi önkormányzat Újtelep V.utca útépítés 15,680,690 0    12,547,576 12,547,576  


Helyi önkormányzat Járdaépítés 4,000,500 0    1,912,920 1,912,920  


Helyi önkormányzat Játszóterek felújítása 0 203,200    0   


Helyi önkormányzat Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat 889,000 0    0   


Helyi önkormányzat Gyepmesteri telep beruházás/felújítás 325,050 182,950    325,050 332,050  


Helyi önkormányzat Mobilkerítés, rendezvénysátor vásárlása 1,002,538 0    2,667,438 2,667,438  


Helyi önkormányzat EFOP-Humán szolgáltatás fejlesztése 330,000 0    330,000 330,000  


Helyi önkormányzat Idősek Otthona energetikai felújítása 0 1,257,300    1,257,300  1,257,300 


Helyi önkormányzat Közfoglakoztatási prg.eszk.besz. 25,715,248 0    25,715,248 25,715,248  


Helyi önkormányzat Képviselői laptopok, ASP pályázat beszerzései 4,736,610 0    4,736,610 4,736,610  


Polgármesteri Hivatal Informatfejl.,eszköz, software beszerz. 3,377,417 0    3,377,417 3,377,417  


Polgármesteri Hivatal Új műhely kialakítása 887,970 0    887,970 887,970  


Polgármesteri Hivatal Vizesblokkok felújítása 0 15,396,210    15,395,468  15,395,468 


Polgármesteri Hivatal Épületfelújítás, hálózatbővítés 0 10,595,800    10,596,542  10,596,542 


Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítés (TOP) 0 22,447,936    22,477,936  22,447,936 


Helyi önkormányzat Sportlétesítmények működtetése 736,481 35,000    771,481 736,481 35,000 


Helyi önkormányzat Bocskai utca - útfelújítás 0 250,000    250,000  250,000 


Helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítása 0 126,928,542    126,928,542  126,928,542 


Helyi önkormányzat Műv.Kp.energetikai felújítása 898,144 0    898,144 898,144  


Helyi önkormányzat Chipleolvasó, rendszámfelismerő rendszer 8,247,077 0    6,582,177 6,582,177  


Helyi önkormányzat Térfigyelő rendszer létesítése 161,290 0    161,290 161,290  


Helyi önkormányzat Ady u.2 konyha felújítás 38,518,395 333,200    333,200 0 333,200 


Helyi önkormányzat Műfüves pálya építés 9,430,521 0    9,430,521 9,430,521  


Helyi önkormányzat Fogorvosi eszközök beszerzése 3,048,000 0    2,970,000 2,970,000  


Helyi önkormányzat Arany J.u. buszmegállópár építése 700,000 0    700,000 700,000  


Helyi önkormányzat Városi sportcsarnok felújítása (MKSZ) 0 22,659,867    22,659,867  22,659,867 


 
Helyi önkormányzat 


Várhelyi tábor - faház elektr.fűtés kial., 


búvárszivattyú vásárlása 
 


537,808 
 


0 


    
537,808 


 
537,808 


 


Helyi önkormányzat Bocskai u. 1-4. parkoló építése 13,847,850 0    12,103,934 12,103,934  


Helyi önkormányzat Bocskai u. 4. rámpa építése 81,280 0    81,280 81,280  


Helyi önkormányzat Ifjúságeü., védőnői szolg - eszközbeszerzés 416,700 0    277,000 277,000  


Helyi önkormányzat Külterületi utak stabilizációja 396,850 0    396,850 396,850  


Helyi önkormányzat Csaba utca útfelújítás 0 9,662,142    9,662,142  9,662,142 


Helyi önkormányzat Baross utca útfelújítás 0 31,860,490    29,177,278  29,177,278 


Helyi önkormányzat Táncsics u. útfelújítás 0 350,000    350,000  350,000 


Helyi önkormányzat Nádasdy utca felújítása 0 35,757,190    35,757,190  35,757,190 


Helyi önkormányzat Kandó K.u.ipari út kialakítása (TOP) 3,229,880 1,811,569    5,041,449 3,229,880 1,811,569 


Helyi önkormányzat Széchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása (TOP) 0 685,800    685,800  685,800 


Helyi önkormányzat Kinizsi úti kerékpárút felújítása 0 650,000    650,000  650,000 


Helyi önkormányzat Bölcsőde - vizesblokkok kialakítása 0 2,425,745    2,425,745  2,425,745 







7.melléklet 
 


 
  Kiadások megoszlása (módosított ei.) Teljesítés adatai: 


Intézmény Kiadás megnevezése Beruházás* Felújítás* Pézeszköz átadás Kölcsönnyújtás Céltart. Teljesítés -ebből beruh. - ebből felúj. 


Helyi önkormányzat Diplomások letelepedési tám. 0 0 400,000   0   


Nagy Miklós VK és SKMGY Eszközök beszerzése 1,583,019 0    1,582,941 1,582,941  


Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Eszközök beszerzése, felújítása 595,649 0    595,649 595,649  


Művelődési-, Sport és SZK. Eszközök beszerzése 2,566,565 1,260,000    3,787,276 2,566,565 1,220,711 


Intézményműködtető Központ Eszközök beszerzése, felújítás 3,440,000 3,189,441    6,617,770 3,430,065 3,187,705 


Helyi önkormányzat Szeghalmi NKC pályázati önerő bizt. 0 0 12,008,736   12,008,736   


Helyi önkormányzat Közműfejlesztési támogatás kifiz. 0 0 95,100   95,100   


Polgármesteri Hivatal, helyi önk. Munkáltatói kölcsön, helyi támog. 0 0  3,000,000  1,700,000   


Helyi önkormányzat Céltartalék 0 0   235,421,092 0   


Összesen: 172,238,647 348,586,721 12,503,836 3,000,000 235,421,092    


MINDÖSSZESEN: 771,750,296 441,359,456 121,296,213 306,236,407 


          


* Bruttó értékben          







 


Intézmények finanszírozása (2017.) 8.melléklet 


 


adat: Ft 


 
Intézmény Előirányzat Teljesítés Mód. ei. 


 Eredeti Módosított  % 


     


Polgármesteri Hivatal 220,915,122 226,749,464 226,749,464 100.0 


Intézményműködtető Központ 131,489,589 130,778,007 130,778,007 100.0 


Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ 48,498,200 51,275,735 51,275,735 100.0 


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 195,448,774 203,116,529 203,116,529 100.0 


Nagy Miklós VK és SKMGY 22,829,500 28,439,212 28,439,212 100.0 


ÖSSZESEN: 619,181,185 640,358,947 640,358,947 100.0 







Költségvetési jelentés, 2017. 9.melléklet 
 


 


 


 


 
 


Ssz. 


 


 


 
 


Megnevezés 


 


 
 


Eredeti 


 


 
 


Módosított 


Kötelezettség- 


vállalás,más 


fizetési 


kötelezettség, 


költségvetési 


évben 


esedékes, 


végleges 


 
Kötelezett- 


ségvállalás,más 


fizetési kötelezett- 


ség, költségvetési 


évet követően 


esedékes 


 
Kötelezett- 


ségvállalás,más 


fizetési kötelezett- 


ség, költségvetési 


évet követően 


esedékes, végleges 


 


 


 
Teljesítés 


összege 


előirányzat 


1. Személyi juttatások (K1) 634,903,161 709,194,593 704,892,018 2,096,937,969 0 704,892,018 
 - ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 598,578,607 670,790,424 667,134,206 1,984,310,787 0 667,134,206 
 - ebből külső személyi juttatások (K12) 36,324,554 38,404,169 37,757,812 112,627,182 0 37,757,812 


2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) 123,335,224 137,396,296 135,892,269 371,442,741 0 135,892,269 


3. Dologi kiadások (K3) 415,868,550 460,716,439 440,585,798 208,176,798 0 435,703,087 
 - ebből készletbeszerzés (K31) 140,823,878 167,869,684 165,275,263 0 0 163,499,313 
 - ebből kommunikációs szolgáltatások (K32) 6,356,000 7,000,425 6,730,288 0 0 6,730,288 
 - ebből szolgáltatási kiadások (K33) 155,758,900 163,332,624 151,649,653 161,010,393 0 149,314,751 
 - ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 2,140,000 1,956,220 1,061,510 0 0 961,510 
 - ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 110,789,772 120,557,486 115,869,084 47,166,405 0 115,197,225 


4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 13,870,000 14,259,539 12,435,396 11,850,000 0 12,435,396 
 - ebből családi támogatások (K42) 3,950,000 3,913,539 3,251,000 11,850,000 0 3,251,000 
 - ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 0 0 0 0 0 0 
 - ebből lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 0 0 0 0 0 0 
 - ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48) 9,920,000 10,346,000 9,184,396 0 0 9,184,396 


5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 432,124,744 1,223,880,303 430,343,097 0 0 430,343,097 
 - ebből elvonások és befizetések (K502) 0 6,830,313 6,830,313 0 0 6,830,313 
 - ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 332,895,744 412,313,460 412,312,784 0 0 412,312,784 
 - ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 10,000,000 13,000,000 11,200,000 0 0 11,200,000 


 - ebből tartalékok (K513) 89,229,000 791,736,530 0 0 0 0 


6. Beruházások (K6) 17,955,760 172,238,647 121,289,213 0 0 121,289,213 


7. Felújítások (K7) 318,126,301 348,586,721 306,236,407 0 0 306,236,407 


8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 11,400,000 15,503,836 13,803,836 0 0 13,803,836 
 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 0 0 0 0 0 


 - ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 


államháztartáson kívülre (K86) 
 


3,000,000 
 


3,000,000 
 


1,700,000 
 


0 
 


0 
 


1,700,000 


 - ebből lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 
 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 8,400,000 12,503,836 12,103,836 0 0 12,103,836 


9. Költségvetési kiadások (K1+...+K8) 1,967,583,740 3,081,776,374 2,165,478,034 2,688,407,508 0 2,160,595,323 


 
10. 


Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betételhelyezés, 


Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 
 


619,181,185 
 


668,631,483 
 


668,631,483 
 


0 
 


24,300,394 
 


668,631,483 
        


  Eredeti Módosított Költségvetési 


évben 


esedékes 


követelés 


 


Költségvetési évet 


követően esedékes 


 
Teljesítés összege  


Ssz. 
 


Megnevezés 


 


előirányzat 


11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1,014,397,402 1,243,789,471 1,243,789,178 0 1,243,789,178 
 - ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11) 755,538,895 876,662,700 876,662,700 0 876,662,700 
 - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 258,858,507 367,126,771 367,126,478 0 367,126,478 







Költségvetési jelentés, 2017. 9.melléklet 
 


 


 


 


 
 


Ssz. 


 


 


 
 


Megnevezés 


 


 
 


Eredeti 


 


 
 


Módosított 


Kötelezettség- 


vállalás,más 


fizetési 


kötelezettség, 


költségvetési 


évben 


esedékes, 


végleges 


 
Kötelezett- 


ségvállalás,más 


fizetési kötelezett- 


ség, költségvetési 


évet követően 


esedékes 


 
Kötelezett- 


ségvállalás,más 


fizetési kötelezett- 


ség, költségvetési 


évet követően 


esedékes, végleges 


 


 


 
Teljesítés 


összege 


előirányzat 


12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 338,218,439 338,218,439 0 338,218,439 
 - ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21) 0 38,613,495 38,613,495 0 38,613,495 


 - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 


(B25) 
 


0 
 


299,604,944 
 


299,604,944 
 


0 
 


299,604,944 


13. Közhatami bevételek (B3) 354,900,000 393,714,407 393,714,407 0 381,276,337 
 - ebből vagyoni típusú adók (B34) 24,000,000 29,453,491 29,453,491 0 28,401,533 
 - ebből termékek és szolgáltatások adói (B35) 328,800,000 358,401,922 358,401,922 0 350,327,400 
 - egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2,100,000 5,858,994 5,858,994 0 2,547,404 


14. Működési bevételek (B4) 202,739,619 253,067,401 247,451,677 107,639 242,679,463 
 - ebből készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1,752,965 1,752,965 0 1,752,965 
 - ebből szolgáltatások ellenértéke (B402) 22,000,000 22,732,554 20,667,329 0 20,517,329 
 - ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 3,440,000 4,957,926 4,805,852 84,934 4,729,710 
 - ebből tulajdonosi bevételek (B404) 51,450,000 58,327,450 58,231,530 0 57,684,830 
 - ebből ellátási díjak (B405) 87,472,928 105,732,928 102,689,255 0 99,589,586 
 - ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406) 36,126,691 52,944,534 52,749,183 22,705 51,849,480 
 - ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 5,123,597 5,123,597 0 5,123,597 
 - ebből kamatbevételek (B4082) 1,000,000 87,545 87,485 0 87,485 
 - ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 0 
 - ebből egyéb működési bevételek (B411) 1,250,000 1,407,902 1,344,481 0 1,344,481 


15. Felhalmozási bevételek (B5) 25,683,000 54,755,121 54,755,121 421,800 53,883,559 


16. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1,300,000 4,266,045 4,266,045 124,000 2,371,000 


17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 2,700,000 3,113,366 2,916,898 8,145,960 2,321,100 


18. Költségvetési bevételek (B1+...+B7) 1,601,720,021 2,290,924,250 2,285,111,765 8,799,399 2,264,539,076 


19. Finanszírozási bevételek (B8) 985,044,904 1,459,483,607 1,459,483,607 0 1,459,483,607 
 - ebből maradvány igénybevétele (B8131) 365,863,719 794,824,266 794,824,266 0 794,824,266 
 - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 24,300,394 24,300,394 0 24,300,394 
 - ebből központi, irányítószervi támogatás (B816) 619,181,185 640,358,947 640,358,947 0 640,358,947 
 - ebből lekötött bankbetétek megszűntetése (B817) 0 0 0 0 0 







Maradvány kimutatás 2017. 10.melléklet 
 


 


 


Megnevezés / Költségvetési szerv 


 
Önkormányzat 


 
Polgármesteri 


Hivatal 


 
Intézményműködtető 


Központ 


Műv.- Sport és 


Szabadidő 


Központ 


Szeghalmi 


Tündérkert 


Óvoda és 


Bölcsőde 


 
Nagy Miklós 


VK.és SKMGY 


 
HELYI 


ÖNKORM.ÖSSZESEN 


01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 2,108,702,263 7,389,068 120,677,985 19,528,083 10,104 922,202 2,257,229,705 


02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1,360,518,557 235,091,814 254,829,852 71,026,155 202,911,278 29,200,150 2,153,577,806 


I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 
(01-02) 


748,183,706 -227,702,746 -134,151,867 -51,498,072 -202,901,174 -28,277,948 103,651,899 


03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 810,262,133 229,075,532 134,221,199 52,781,568 204,354,594 28,788,581 1,459,483,607 


04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 668,631,483 0 0 0 0 0 668,631,483 


II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 
(03-04) 


141,630,650 229,075,532 134,221,199 52,781,568 204,354,594 28,788,581 790,852,124 


A) Alaptevékenység maradványa 


(±I±II) 
889,814,356 1,372,786 69,332 1,283,496 1,453,420 510,633 894,504,023 


05. Vállalkozási tevékenység költségvetési 
bevételei 


0 0 7,309,371 0 0 0 7,309,371 


06. Vállalkozási tevékenység költségvetési 


kiadásai 
0 0 7,017,517 0 0 0 7,017,517 


III. Vállalkozási tevékenység költségvetési 


egyenlege (05-06) 
0 0 291,854 0 0 0 291,854 


07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 


bevételei 
0 0 0 0 0 0 0 


08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 


kiadásai 
0 0 0 0 0 0 0 


IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási 


egyenlege (07-08) 
0 0 0 0 0 0 0 


B) Vállalkozási tevékenység maradványa 


(±III±IV) 
0 0 291,854 0 0 0 291,854 


C) Összes maradvány (A+B) 889,814,356 1,372,786 361,186 1,283,496 1,453,420 510,633 894,795,877 


D) Alaptevékenység 


kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 


 


375,621,026 


 


545,207 


 


0 


 


0 


 


23,205 


 


0 


 


376,189,438 


E) Alaptevékenység szabad maradványa 


(A-D) 
514,193,330 827,579 69,332 1,283,496 1,430,215 510,633 518,314,585 


F) Vállalkozási tevékenységet terhelő 


befizetési kötelezettség (B*0,09) 
0 0 26,267 0 0 0 26,267 


G) Vállalkozási tevékenység 


felhasználható maradványa (B-F) 
0 0 265,587 0 0 0 265,587 







Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételéről 11.melléklet 
 


 
Megnevezés 


Átlagos statisztikai 


állományi létszám, 


éves 


Törvény szerinti 


illetmények,, 


munkabérek 


Normatív 


jutalmak, 


céljuttatás 


Készenléti, 


ügyeleti, 


helyettesítési díj 


Végkielégítés, 


jubileumi 


jutalom 


Béren 


kívüli 


juttatások 


Költségtéríté- 


sek 


Fogl.egyéb 


szem.jutta- 


tásai 


Választott 


tisztségviselők 


juttatásai 


Köztisztviselők 25 74,441,784 15,096,900 0 0 4,259,431 1,727,240 2,387,247 0 


Közalkalmazottak 81 212,302,492 1,639,300 844,992 4,530,940 6,519,077 1,105,611 2,696,987 0 


Fizikai akalmazottak 42 75,398,386 6,822,500 353,674 0 2,957,002 613,752 2,525,340 0 


Közfoglalkoztatottak 246 245,398,460 1,837,240 0 0 0 0 3,675,851 0 


Választott tisztségviselők 9 0 0 0 0 0 0 0 26,628,141 


Foglalkoztatottak összesen: 403 607,541,122 25,395,940 1,198,666 4,530,940 13,735,510 3,446,603 11,285,425 26,628,141 







 


Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások 12.melléklet 
 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 


 
 


 
Megnevezés 


 
A központi 


költségvetésből 


támogatásként 


rendelkezésre bocsátott 


összeg 


Az      


önkormányzat 


által az adott 


célra 


ténylegesen 


felhasznált 


összeg 


Az önkormányzat 


által fel nem 


használt, de a 


következő évben 


jogszerűen 


felhasználható 


összeg 


 


Támogatás 


évközi 


változása 


(május 15.) 


 


Támogatás 


évközi 


változása 


(október 1.) 


 
 


 
Eltérés (8=4-3-6-7) 


1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 38,518,395 0 38,518,395   0 


2. 
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 


összesen 
38,518,395 0 38,518,395 


  
0 


3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 95,100 95,100 0   0 


4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 13,122,510 13,122,510 0   0 


5. 
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 


szóló 2004.évi CXXII.tv.szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések 
 


1,236,000 
 


1,236,000 
 


0 


   
0 


6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (2+3+..+5) 52,972,005 14,453,610 38,518,395   0 


7. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1,361,440 1,361,440 0   0 


8. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1,000,000 952,500 0   -47,500 


9. 
 
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 


 
19,976,000 


 
19,976,000 


 
0 


   
0 


10. Szociális ágazati összevont pótlék 52,587,715 52,587,715 0   0 


11. 
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 


feladatainak támogatása 
 


10,590,600 
 


10,590,600 
 


0 


   
0 


12. 
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 


támogatása 
 


598,945 
 


598,945 
 


0 


   
0 


13. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (11+12) 11,189,545 11,189,545 0   0 


14. 
Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei 


pótléka 
 


2,582,282 
 


2,582,282 
 


0 


   
0 


15. Kulturális illetménypótlék 3,357,488 3,357,488 0   0 


16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 10,645,720 10,645,720 0   0 


17. 
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hj.adó 


csökkentés hatásának kompenzációja 
 


28,031,031 
 


28,031,031 


    
0 


18. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 403,500 403,500    0 


19. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 6,239,000 6,239,000    0 


20. Összesen: (6+7+…+10+13+14+..+19) 190,345,726 151,779,831 38,518,395   -47,500 


21. A települési önkormányzatok működésének támogatása 120,102,733 120,102,733 0   0 


22. 
 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 


 
146,696,663 


 
150,987,680 


 
0 


 
2,538,127 


 
1,752,890 


 
0 


 
23. 


Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a kiegészítő 


támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű 


kisgyermeknevelők béréhez 


 
 


217,106,720 


 
 


225,807,180 


 
 


0 


 
 


4,367,560 


 
 


82,688 


 
 


4,250,212 


 
24. 


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 


ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 


feladatok támogatása 


 
 


132,835,760 


 
 


120,190,720 


 
 


0 


 
 


-10,039,000 


 
 


-2,606,040 


 
 


0 


25. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 112,323,164 110,275,203 0 0 -3,174,041 1,126,080 


26. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1,166,425 2,929,400 0 23,765 1,728,055 11,155 


27. 
Helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz 


kapcsolódó támogatások összesen (18+….+24.) 
 


730,231,465 
 


730,292,916 
 


0 
 


-3,109,548 
 


-2,216,448 
 


5,387,447 


28. MINDÖSSZESEN: (20+27) 920,577,191 882,072,747 38,518,395 -3,109,548 -2,216,448 5,339,947 







Mérleg 2017. 13.melléklet 
 


 Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 
 


Eszközök 
  


 
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 


  


 
I. Immateriális javak 


  


01 1. Vagyoni értékű jogok 3,183,563 2,163,662 


02 2. Szellemi termékek 
  


03 3. Immateriális javak értékhelyesbítése 
  


04 I. Immateriális javak összesen: (04= 01+...+03) 3,183,563 2,163,662 


05 II. Tárgyi eszközök 
  


06 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8,582,968,172 8,239,088,926 


07 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 399,598,328 339,684,307 


08 3. Tenyészállatok 
  


09 4. Beruházások, felújítások 101,046,232 304,441,619 


10 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
  


11 II. Tárgyi eszközök összesen: (11=06+…+10) 9,083,612,732 8,883,214,852 


12 III. Befektetett pénzügyi eszközök 
  


13 1. Tartós részesedések 48,746,000 48,746,000 


14 - ebből: tartós részesedések jegybankban 
  


15 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 48,256,000 48,256,000 


16 - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 
  


17 - ebből: tartós részesedések társulásban 
  


18 - egyéb tartós részesedések 490,000 490,000 


19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 


20 - ebből: államkötvények 
  


21 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 
  


22 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 


23 
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 
(23=13+19+22) 48,746,000 48,746,000 


24 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
  







Mérleg 2017. 13.melléklet 
 


25 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
  


26 - ebből: immateriális javak 
  


27 - ebből: tárgyi eszközök 
  


28 
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő 


értékpapírok 


  


29 
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
értékhelyesbítése 


  


30 
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 


összesen (30=25+29) 
0 0 


31 
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 


összesen: (31=4+11+23+30) 
9,135,542,295 8,934,124,514 


32 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
  


33 I. Készletek 
  


34 1. Vásárolt készletek 5,992,754 5,488,608 


35 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 
  


36 3. Egyéb készletek 
  


36 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 
  


37 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok 
  


38 I. Készletek összesen: (38=34+…+37) 5,992,754 5,488,608 


39 II. Értékpapírok 
  


40 1. Nem tartós részesedések 
  


41 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
  


42 - ebből: kárpótlási jegyek 
  


43 - ebből: kincstárjegyek 
  


44 - ebből: államkötvények 
  


45 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 
  


46 - ebből: befektetési jegyek 
  


47 II. Értékpapírok összesen (47=40+41) 0 0 


48 
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: 
(48=38+47) 5,992,754 5,488,608 


49 C) Pénzeszközök 
  


50 I. Hosszú lejáratú betétek 0 0 
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51 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 
  


52 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 
  


53 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2,527,795 1,998,660 


54 1. Forintpénztár 2,527,795 1,998,660 


55 2. Valutapénztár 
  


56 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 
  


57 III. Forintszámlák 868,739,901 982,429,267 


58 1. Kincstáron kívüli forintszámlák 868,739,901 982,429,267 


59 2. Kincstárban vezetett forintszámlák 
  


60 IV. Devizaszámlák 0 0 


61 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák 
  


62 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák 
  


63 V. Idegen pénzeszközök 
  


64 C) Pénzeszközök összesen: (64=50+53+57+60+63) 871,267,696 984,427,927 


65 D) Követelések 
  


66 I. Költségvetési évben esedékes követelések 
  


67 
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről 


  


 
68 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 


visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 


államháztartáson belülről 


  


69 
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
támogatások bevételeire államháztartáson belülről 


  


 
70 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 


célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 


államháztartáson belülről 


  


71 
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 
bevételre 8,372,095 12,438,070 


72 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
jövedelemadókra 


  


73 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális 
hozzájárulási adóra és járulékokra 


  


74 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 


  


75 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni 
típusú adókra 539,416 1,051,958 


76 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 
szolgáltatások adóira 6,172,067 8,074,522 
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77 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 
közhatalmi bevételekre 1,660,612 3,311,590 


78 4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 5,444,842 4,772,214 


 
79 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések 


készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 


közvetített szolgáltatások ellenértékére 


 
 


751,003 


 
 


226,142 


80 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi 
bevételekre 563,137 546,700 


81 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 3,194,018 3,099,669 


82 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott 
általános forgalmi adóra 936,684 899,703 


83 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános 
forgalmi adó visszatérítésére 0 0 


84 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
kamatbevételekre 


  


85 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 
pénzügyi műveletek bevételeire 


  


86 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által 
fizetett kártérítésre 


  


87 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 
működési bevételekre 0 0 


88 
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 
bevételre 1,370,501 871,562 


89 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális 
javak értékesítésére 


  


90 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok 
értékesítésére 1,370,501 871,562 


91 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi 
eszközök értékesítésére 


  


92 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések 
értékesítésére 


  


93 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések 
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 


  


94 
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 
átvett pénzeszközre 660,942 1,895,045 


 
95 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 


visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 


Uniótól 


  


 
96 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 


visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 


kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 


  


 


97 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 


visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről 


 


660,942 


 


1,895,045 


98 
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre 683,980 595,798 


 
99 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 


célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 


Európai Uniótól 
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100 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 


célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 


kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 


  


 
101 


- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 


célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 


államháztartáson kívülről 


 
 


683,980 


 
 


595,798 


102 
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási 
bevételekre 


  


103 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú 
belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 


  


104 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési 
célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 


  


105 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések 
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 


  


106 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú 
lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 


  


107 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú 
tulajdonosi kölcsönök bevételeire 


  


108 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú 
külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 


  


109 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési 
célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 


  


110 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 
összesen:(110=67+69+71+78+88+94+98+102) 16,532,360 20,572,689 


111 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
  


 
112 


1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 


célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 


  


 
113 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről 


  


 


114 
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések 


felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről 


  


 
115 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülésére államháztartáson belülről 


  


116 
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi 
bevételre 


  


117 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
jövedelemadókra 


  


118 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 


  


119 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 


  


120 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
vagyoni típusú adókra 


  


121 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
termékek és szolgáltatások adóira 


  


122 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb 
közhatalmi bevételekre 
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123 
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 
bevételre 0 107,639 


124 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 0 84,934 


125 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
tulajdonosi bevételekre 0 0 


126 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
ellátási díjakra 


  


127 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 22,705 


128 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
általános forgalmi adó visszatérítésére 


  


129 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
kamatbevételekre 


  


130 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb 
pénzügyi műveletek bevételeire 


  


131 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
biztosító által fizetett kártérítésre 


  


132 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb 
működési bevételekre 


  


133 
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási bevételre 735,800 421,800 


134 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
immateriális javak értékesítésére 


  


135 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
ingatlanok értékesítésére 735,800 421,800 


136 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb 
tárgyi eszközök értékesítésére 


  


137 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
részesedések értékesítésére 


  


138 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 


  


139 
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési 
célú átvett pénzeszközre 220,000 124,000 


 
140 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülése az Európai Uniótól 


  


 
141 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 


  


 
142 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülésére államháztartáson kívülről 


 


 
220,000 


 


 
124,000 


143 
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett pénzeszközre 8,294,037 8,145,960 


 
144 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól 


  


 
145 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 
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146 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


visszatérülésére államháztartáson kívülről 


 


 
8,294,037 


 


 
8,145,960 


147 
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
finanszírozási bevételekre 


  


148 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 


  


149 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 


  


150 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések 
befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 


  


 
151 


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 


összesen: 


(151=112+114+116+123+133+139+143+147) 


 
9,249,837 


 
8,799,399 


152 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 
  


153 1. Adott előlegek 4,477,309 748,997 


154 - ebből: immateriális javakra adott előlegek 
  


155 - ebből: beruházásokra adott előlegek 2,560,684 0 


156 - ebből: készletekre adott előlegek 476,811 622 


157 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 172,647 0 


158 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1,267,167 716,667 


159 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 31,708 


160 
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 
elszámolása 


  


161 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 
  


162 4. Forgótőke elszámolása 1,300,000 1,500,000 


163 
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
követelés elszámolása 


  


164 
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 
ellátások megtérítésének elszámolása 


  


165 
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és 
családtámogatási ellátások elszámolása 


  


166 
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése 
esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 


  


167 
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, 
biztosítékok 


  


168 
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: 
(168=153+160+161+…+167) 5,777,309 2,248,997 


169 D) Követelések összesen:(169=110+151+168) 31,559,506 31,621,085 


170 E) Egyéb sajátos elszámolások 1,781,309 -1,328,675 


171 F) Aktív időbeli elhatárolások 
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172 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 232,837 197,041 


173 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 578,821 723,266 


174 3. Halasztott ráfordítások 
  


175 
F) Aktív időbeli elhatárolások 


összesen:(175=172+…+174) 
811,658 920,307 


176 Eszközök összesen (176=31+48+64+169+170+175) 10,046,955,218 9,955,253,766 


 
Források 


  


177 G) Saját tőke 
  


178 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 10,050,624,601 10,050,624,601 


179 II. Nemzeti vagyon változásai 17,671,053 17,671,053 


180 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 543,494,992 543,494,992 


181 IV. Felhalmozott eredmény -2,442,480,914 -2,503,343,311 


182 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 
  


183 VI. Mérleg szerinti eredmény -60,862,397 -11,471,228 


184 G) Saját tőke összesen: (184=178+…+183) 8,108,447,335 8,096,976,107 


185 H) Kötelezettségek 
  


186 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
  


187 
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi 
juttatásokra 9,475 0 


 


188 
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat 


terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 


  


189 
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra 5,314,129 4,882,711 


190 
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak 
pénzbeli juttatásaira 


  


191 
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 
működési célú kiadásokra 


  


 
192 


- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési 


célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 


államháztartáson belülre 


  


193 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési 
célú támogatásokra az Európai Uniónak 


  


194 6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 
  


195 7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 
  


196 
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra 
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197 


- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


törlesztésére államháztartáson belülre 


  


198 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 


  


199 
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási 
kiadásokra 


  


 
200 


- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú 


lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 


  


 


201 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid 


lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 


  


202 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
kincstárjegyek beváltására 


  


203 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven 
belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 


  


204 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi 
kötvények beváltására 


  


205 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli 
lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 


  


206 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 


  


207 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi 
lízing kiadásaira 


  


208 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi 
értékpapírok beváltására 


  


 
209 


- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, 


kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi 


szervezeteknek 


  


 
210 


- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, 


kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 


  


211 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
váltókiadásokra 


  


212 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
összesen:(212=187+…+191+194+…+196+199) 5,323,604 4,882,711 


213 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
  


214 
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
személyi juttatásokra 


  


 
215 


2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 


  


216 
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi 
kiadásokra 775,616 0 


217 
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
ellátottak pénzbeli juttatásaira 


  


218 
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
működési célú kiadásokra 


  







Mérleg 2017. 13.melléklet 
 


 
219 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


törlesztésére államháztartáson belülre 


  


 
220 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 


  


221 
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
beruházásokra 


  


222 
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
felújításokra 


  


223 
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra 


  


 
224 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 


törlesztésére államháztartáson belülre 


  


 
225 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 


  


226 
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
finanszírozási kiadásokra 28,272,536 24,300,394 


 
227 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 


  


228 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
kincstárjegyek beváltására 


  


229 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
belföldi kötvények beváltására 


  


 
230 


- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 


  


231 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
pénzügyi lízing kiadásaira 


  


232 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
külföldi értékpapírok beváltására 


  


 


233 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és 


nemzetközi szervezeteknek 


  


234 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 


  


235 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
váltókiadásokra 


  


 


236 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 


összesen:(236=214+…+218+221+…+223+226) 


 


29,048,152 


 


24,300,394 


237 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
  


238 1. Kapott előlegek 73,344,034 83,856,398 


239 
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 
elszámolása 


  







Mérleg 2017. 13.melléklet 
 


240 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 2,957,960 933,322 


241 4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 
  


242 
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 
kötelezettség elszámolása 


  


243 
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett 
ellátások megtérítésének elszámolása 


  


244 
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett 
hozzájárulás elszámolása 


  


245 
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
összesen:(245=238+…+244) 76,301,994 84,789,720 


246 H) Kötelezettségek összesen:(246=212+236+245) 110,673,750 113,972,825 


247 I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 


248 J) Passzív időbeli elhatárolások 1,827,834,133 1,744,304,834 


249 Források összesen (250=184+246+…+248) 10,046,955,218 9,955,253,766 







Eredmény-kimutatás, 2017. 14.melléklet 
 


Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak 


01. Közhatalmi eredményszemléletű 


bevételek 


 


393,019,917 
 


376,491,308 


02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése 


nettó eredményszemléletű bevételei 


 


120,653,577 
 


128,526,051 


03. Tevékenység egyéb nettó 


eredményszemléletű bevételei 


 


317,759,308 
 


54,450,789 


I. Tevékenység nettó 


eredményszemléletű bevétele 
(01+02+03) 


 
831,432,802 


 
559,468,148 


04. Saját termelésű készletek 


állományváltozása 


 


0 
 


0 


 


05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
 


0 
 


0 


II. Aktivált saját teljesítmények értéke 


(±04+05) 


 


0 
 


0 


06. Központi működési célú támogatások 


eredményszemléletű bevételei 


 


1,221,788,555 
 


1,517,021,647 


07. Egyéb működési célú támogatások 


eredményszemléletű bevételei 


 


389,956,664 
 


369,729,223 


08. Felhalmozási célú támogatások 


eredményszemléletű bevételei 


 


350,000 
 


299,614,944 


09. Különféle egyéb eredményszemléletű 


bevételek 


 


270,424,003 
 


243,734,288 


III. Egyéb eredményszemléletű 


bevételek (06+07+08+09) 


 


1,882,519,222 
 


2,430,100,102 


10. Anyagköltség 155,333,723 159,756,834 


11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 171,623,913 149,596,525 


12. Eladott áruk beszerzési értéke 5,694,663 3,797,459 


13. Eladott (közvetített) szolgáltatások 


értéke 
4,419,017 3,875,512 


IV. Anyagjellegű ráfordítások 


(10+11+12+13) 
337,071,316 317,026,330 


14. Bérköltség 612,581,056 634,740,978 


15. Személyi jellegű egyéb kifizetések 66,132,342 71,032,620 


16. Bérjárulékok 152,981,603 134,607,542 







Eredmény-kimutatás, 2017. 14.melléklet 
 


V. Személyi jellegű ráfordítások 


(14+15+16) 
831,695,001 840,381,140 


VI. Értékcsökkenési leírás 301,926,470 384,650,740 


VII. Egyéb ráfordítások 1,306,370,115 1,459,068,753 


A) Tevékenység eredménye (I±II+III- 


IV-V-VI-VII.) 
-63,110,878 -11,558,713 


 


17. Kapott (járó) osztalék és részesedés 
 


0 
 


0 


18. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 


eredményszemléletű bevételek 


 


2,248,481 
 


87,485 


19. Pénzügyi műveletek egyéb 


eredményszemléletű bevételei 


 


0 
 


0 


 


- ebből: árfolyamnyereség 
 


0 
 


0 


VIII. Pénzügyi műveletek 


eredményszemléletű bevételei 


(17+18+19) 


 
2,248,481 


 
87,485 


20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 


ráfordítások 


 


0 
 


0 


21. Részesedések, értékpapírok, 


pénzeszközök értékvesztése 


 


0 
 


0 


 


22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 


  


 


- ebből: árfolyamveszteség 


  


IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 


(20+21+22) 


 


0 
 


0 


B) Pénzügyi műveletek eredménye 


(VIII-IX.) 


 


2,248,481 
 


87,485 


C) Mérleg szerinti eredmény (=±A±B) 
 


-60,862,397 
 


-11,471,228 







 


Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása 15.melléklet 
 
 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 


 


Sor- 


szám 


 
 


Megnevezés 


 
Immat javak 


Ingatlanok és 


vagy. ért. jog 


Gépek, berend. , 


felszerelések, 


járművek 


Beruházások, 


felújítások 


 
Összesen 


1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) 61,077,514 11,403,348,240 650,526,888 101,046,232 12,215,998,874 


2. Immat.javak beszerzése, nem aktivált beruházások 1,242,590 0 0 73,068,946 74,311,536 


3. Nem aktivált felújítások 0 0 0 147,873,974 147,873,974 


4. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 102,541,054 22,636,297 0 125,177,351 


5. Térítésmentes átvétel 0 194,038,621 13,145,461 0 207,184,082 


6. Alapításkori átvétel, vagy kezelésbe vétel miatti átv. 0 0 0 0 0 


7. Egyéb növekedés 596,223 6,431,000 1,195,150 31,819,104 40,041,477 


8. Összes növekedés (8=2+…+7) 1,838,813 303,010,675 36,976,908 252,762,024 594,588,420 


9. Értékesítés 0 26,150,550 121,900 0 26,272,450 


10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés 615,784 0 3,658,494 0 4,274,278 


11. Térítésmentes átadás 0 201,717,090 13,145,460 0 214,862,550 


12. Alapításkori átadás, vagy kezelésbe adás miatti átadás 0 183,004,190 13,132,877 0 196,137,067 


13. Egyéb csökkenés  629,763 6,510,000 1,372,772 49,366,637 57,879,172 


14. Összes csökkenés (14=9+…+13) 1,245,547 417,381,830 31,431,503 49,366,637 499,425,517 


15. Bruttó érték összesen: (15=1+8-14) 61,670,780 11,288,977,085 656,072,293 304,441,619 12,311,161,777 


16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 57,893,951 2,820,380,068 250,928,560 0 3,129,202,579 


17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2,262,491 370,890,920 95,625,972 0 468,779,383 


18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 649,324 141,382,829 30,166,546 0 172,198,699 


19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (19=16+17-18) 59,507,118 3,049,888,159 316,387,986 0 3,425,783,263 


20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 


21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 206,484 0 206,484 


22. Terven felüli értékcsökk visszaírás, kivezetés 0 0 206,484 0 206,484 


23. Terven felüli értékcsökk. záróállománya (23=20+21-22) 0 0 0 0 0 


24. Értékcsökkenés összesen (24=19+23) 59,507,118 3,049,888,159 316,387,986 0 3,425,783,263 


25. Eszközök nettó értéke (25=15-24) 2,163,662 8,239,088,926 339,684,307 304,441,619 8,885,378,514 


26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 54,649,591 20,877,508 162,646,856 0 238,173,955 







 


Az eszközök értékvesztésének alakulása 16.melléklet 
 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 


 


Ssz. 


 


Megnevezés 


Nyitó adatok, 


bekerülési 


érték 


 
Nyitó adatok, 


értékvesztés 


Tárgyidőszakban 


elszámolt 


értékvesztés 


Tárgyidőszakban 


visszaírt 


értékvesztés 


 
Záró adatok, 


bekerülési érték 


 
Záró adatok, 


értékvesztés 


1. Adott előlegek 4,477,309 0 0 0 748,997 0 


2. Tartós részesedések 48,746,000 0 0 0 48,746,000 0 


3. 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 


0 0 0 0 0 0 


4. Készletek 5,992,754 0 0 0 5,488,608 0 


5. Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0 


6. Kincstáron kívüli forintszámlák 868,739,901 0 0 0 982,429,267 0 


7. Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0 0 0 0 


 
 
8. 


 


Követelések a követelés jellegű 


sajátos elszámolások kivételével 


 
 


110,106,263 


 
 


84,324,066 


 
 


9,682,447 


 
 


27,655,745 


 
 


95,722,856 


 
 


66,350,768 


9. Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0 


 
10. 


Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


11. Összesen (1+….+10.) 1,038,062,227 84,324,066 9,682,447 27,655,745 1,133,135,728 66,350,768 







 


Kiegészítő, tájékoztató adatok
 17.mellé
klet 


 
 


 Megnevezés Összeg (eFt, fő) 


1. 
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói 


kifizetés 
5,289,153 


2. 
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben 


részesülők száma 
278 


 
3. 


A költségvetési év január hónapban 


elszámolt, a megelőző év december 


hónapra járó bruttó személyi juttatás 


 
53,087,853 


 
4. 


A költségvetési év január hónapban 


elszámolt, a megelőző év december 


hónapra járó bruttó személyi   juttatás 


járulékai 


 
11,613,723 


 
 
5. 


A költségvetési évet követő év január 


hónapban elszámolt és január 15-ig 


pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 


december hónapra járó bruttó személyi 


juttatás 


 
 


52,813,643 


 
 
6. 


A költségvetési évet követő év január 


hónapban elszámolt és január 15-ig 


pénzügyileg teljesült, a költségvetési év 


december hónapra járó bruttó személyi 


juttatás járulékai 


 
 


9,701,144 


 


 
7. 


A költségvetési év január hónapban 


elszámolt, a megelőző év december havi 


szociális hozzájárulási adó összege (a 


szociális hozzájárulási adó január hónapot 


követően teljesített összegével együtt) 


 


 
8,785,648 


 


 
8. 


A költségvetési év január hónapban 


elszámolt, a megelőző év december havi 


egészségügyi hozzájárulás összege (a 


szociális hozzájárulási adó január hónapot 


követően teljesített összegével együtt) 


 


 
287,543 


9. 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 36,238,363 


10. 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 24,985,443 


11. 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 519,083,378 


12. Fordított általános forgalmi adó 10,968,235 


13. 
- ebből beruházásokhoz, felújításokhoz 


kapcsolódó 
10,838,706 


14. 
- ebből vásárolt termékekhez és 


szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
129,529 


 
15. 


Tárgyévben behajthatatlan követelésként 


leírt összeg és elengedett követelés 


összege 


 
3,995,322 


16. 
Az államháztartáson belülről 


térítésmentesen átvett eszköz 
127,710,561 


17. - bruttó értéke 207,184,082 


18. - halmozott értékcsökkenése 79,473,521 


19. 
Az államháztartáson belülre térítésmentesen 


átadott eszköz 
131,522,486 


20. - bruttó értéke 214,862,550 


21. - halmozott értékcsökkenése 83,340,064 







Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (2017.) 18.melléklet 
 


 
 


Sorszám Bevételi jogcím Összeg 


1. Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése 0 


2. Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése 0 


3. Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség 0 


4. Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6,137,443 


5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése 0 
   


Összesen: 6,137,443 


adatok: Ft 
 


M e g n e v e z é s 2017.év 2017.év 2017.év 2018. 2019. 2020. 2018-2020 


 Eredeti Mód. ei. Tény év év év év 


       Mindösszesen 


        


        


Felh.célú tám. ért. kiadások,pénze. átadások 0 0 0 0 0 0 0 
  


Kezességvállalások        


        


Kezességvállalások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 
  


        


Felhalmozási kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 
  


Kötelezettségek mindösszesen: 0 0 0 0 0 0 0 







A költségvetési engedélyezett létszámkeret és a létszám alakulása 20.melléklet 
 


 
 


 
Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) 


 


  


Önkormányzat 


 
Polgármesteri 


Hivatal 


Intézmény- 


működtető 


Központ 


Művelődési, 


Sport- és 


Szabadidő 


Központ 


Szeghalmi 


Tündérkert 


Óvoda és 


Bölcsőde 


Nagy 


Miklós VK 


és   


SKMGY 


Helyi 


önkormányzat 


összesen: 


Köztisztviselők 0 25 0 0 0 0 25 


Közalkalmazottak 5 0 17 6 46 7 81 


Fizikai alkalmazottak 10 18 6 3 5 0 42 


Közfoglakoztatottak 245 1 0 0 0 0 246 


Választott tisztségviselők 9 0 0 0 0 0 9 


Költségvetési engedélyezett létszámkeret 


az időszak végén 
 


11 
 


47 
 


23 
 


9 
 


52 
 


7 
 


149 


 


Munkajogi zárólétszám az időszak végén 
 


269 
 


44 
 


23 
 


9 
 


51 
 


7 
 


403 







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2017. 21.melléklet 
 


  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 


SZEGHALMI TÜNDÉRKERT ÓVODA, 


BÖLCSŐDE 
NAGY MIKLÓS VK. ÉS SKMGY INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT MŰV., Sport és Szabadidő KÖZPONT  


ÖSSZESEN: 


Fők.szla Megnevezés Bruttó ért. Értékcs./ért.v. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért. Bruttó ért. Értékcsökk. Nettó ért.  


11112 Korl.forg.képes vagyoni ért.jog aktivált áll. 36,142 9,924 26,218 2,481,672 1,027,617 1,454,055    3,431,119 2,760,500 670,619 83,600 83,600 0 31,417 18,647 12,770 


 
111912 


Korl.forg.képes "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 


állománya 
 


25,386,508 
 


25,386,508 
 


0 
 


4,433,930 
 


4,433,930 
 


0 
 


186,650 
 


186,650 
 


0 
 


166,250 
 


166,250 
 


0 
 


311,450 
 


311,450 
 


0 
 


295,354 
 


295,354 
 


0 


1119124 Korl.forg.képes 575,433 575,433 0 633,617 633,617 0             


 
111914 


Kisértékű "0"-ra leírt vagyoni jogok aktivált 


állománya 


            
285,600 


 
285,600 


 
0 


 
28,268 


 
28,268 


 
0 


 
111982 


Korl.forg.képes "0"-ra leírt üzemeltetésre adott 


vagyoni jog 
 


19,920 
 


19,920 
 


0 


              


                   


 
1111292 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt szellemi termékek 
 


6,866,067 
 


6,866,067 
 


0 


              


 
1111293 


Áht-n belül vagyonkezelésbe adott "0"-ra leírt 


szellemi termékek, üzleti 
 


3,084,365 
 


3,084,365 


               


 
112912 


Korl.forg.képes "0"-ra leírt szellemi termékek 


aktivált állománya 
 


6,250,000 
 


6,250,000 
 


0 
 


17,033,850 
 


17,033,850 
 


0 


   
0 


   
0 


      


A/I. Immateriális javak összesen: 42,218,435 42,192,217 26,218 24,583,069 23,129,014 1,454,055 186,650 186,650 0 3,597,369 2,926,750 670,619 680,650 680,650 0 355,039 342,269 12,770 2,163,662 


121111 Forg.képtelen, KNVT földterület 88,792,770 0 88,792,770  0              


121112 Korl.forg.képes földterület 3,733,618  3,733,618  0       408,301 0 408,301 10,977,229  10,977,229 


 
1121112 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott ing., földterület 
 


2,792,395 
 


0 


               


121113 Földterület, üzleti   0               


12112111 Forg.képt., KNVT lakótelkek 206,379  206,379               


1211212 Korl.forg.képes lakótelkek 3,203,069  3,203,069   5,436,104  5,436,104 3,922,594 0 3,922,594 7,266,939 0 7,266,939 2,024,551  2,024,551 


1211213 Lakótelkek, üzleti 13,853,907  13,853,907               


12112211 Forg.képt., KNVT egyéb telkek 41,770,908  41,770,908               


1211222 Korl.forg.képes egyéb telkek 2,870,000  2,870,000 3,321,711  3,321,711          0  0 


 
11211222 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott egyéb telkek 
 


19,464,520 
 


0 


               


1211223 Egyéb telkek, üzleti 22,211,000  22,211,000               


12113111 Forg.képt., KNVT lakóépület 21,079,103 1,557,226 19,521,877               


1211312 Korl.forg.képes lakóépületek 170,000 155,197 14,803 589,000 53,058 535,942             


1211313 Lakóépületek, üzleti 251,934,247 59,209,535 192,724,712               


12113311 Forg.képt., KNVT egyéb épület 16,445,746 3,937,105 12,508,641               


 
11211322 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott aktivált ing., épület 
 


68,997,779 
 


13,498,114 


               


1211332 Korl.forg.képes egyéb épületek 158,549,468 40,290,893 118,258,575 52,971,757 15,778,079 37,193,678 159,251,527 37,751,372 121,500,155 407,074,000 59,875,186 347,198,814 16,973,741 6,348,609 10,625,132 133,061,100 41,554,032 91,507,068 


 
11211332 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott aktivált ing., egyéb épület 
 


347,673,466 
 


135,610,873 


               


1211333 Egyéb épületek, üzleti 77,646,817 21,782,739 55,864,078               


12114111 Forg.képt., KNVT ültetvény 4,962,000 0 4,962,000               


1211412 Korl.forg.képes ültetvény 234,046,947 944,931 233,102,016               


1211421 Forg.képt.erdő, KNVT 506,000 0 506,000               


1211423 Erdő, üzleti 6,926,000 0 6,926,000               


1211442 Korl.forg.képes építmény         69,000 0 69,000       


12114411 Forg.képt., KNVT építmény 30,148,623 1,221,480 28,927,143               


12114911 Forg.képt., KNVT egyéb építmény 5,256,229,798 1,868,917,279 3,387,312,519               


1211492 Korl.forg.képes egyéb építmény 43,752,755 16,639,544 27,113,211 3,232,223 649,570 2,582,653 4,436,123 605,644 3,830,479 24,328,000 5,435,208 18,892,792   0 350,455,060 103,468,375 246,986,685 


 
11211492 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott aktivált ing., egyéb építmény 
 


4,080,746 
 


444,821 


               


1211493 Egyéb építmény, üzleti 115,876,589 15,147,491 100,729,098               


1218222 Korl.forg.képes, egyéb telkek, üzemelt.adott 39,442,000  39,442,000               


1218332 Korl.forg.képes, egyéb épület, üzemelt.adott 158,620,613 28,022,383 130,598,230               


 
1218492 


 
Korl.forg.képes egyéb építmények, üzemelt.ad. 


 
3,488,857,260 


 
699,200,715 


 
2,789,656,545 


  
0 


   
0 


   
0 


      
0 


121923311 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb épület, KNVT 5,264,367 5,264,367 0               


12192332 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb épület              0    


12192333 "0"-ig leírt egyéb épület, üzleti 2,087,000 2,087,000 0               


 
11219332 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt ing., egyéb épület 
 


100,000 
 


100,000 
 


0 


              


121924911 "0"-ig leírt forg.képt.egyéb építmény, KNVT 1,293,000 1,293,000 0               


 
11219492 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt ing., egyéb építmény 
 


756,500 
 


756,500 
 


0 


              


12192492 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb építmény 10,961,141 10,961,141 0 825,000 825,000 0 204,000 204,000 0    78,000 78,000 0 465,000 465,000 0 


12192493 "0"-ig leírt egyéb építmény, üzleti 165,000 165,000 0  0   0         0 


A/II/1 
Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok 


összesen: 
 


10,545,471,531 
 


2,927,207,334 
 


7,324,809,099 
 


60,939,691 
 


17,305,707 
 


43,633,984 
 


169,327,754 
 


38,561,016 
 


130,766,738 
 


435,393,594 
 


65,310,394 
 


370,083,200 
 


24,726,981 
 


6,426,609 
 


18,300,372 
 


496,982,940 
 


145,487,407 
 


351,495,533 
 


8,239,088,926 


131112 Korl.forg.képes informatikai eszk.                   


 
1131112 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott inf.eszköz 
 


4,505,684 
 


3,442,853 


               


131113 Informatikai eszk., üzleti 2,787,964 736,696 2,051,268 1,358,551 1,043,537 315,014 429,295 211,010 218,285 445,403 198,972 246,431       


131114 Informatikai eszk., kisértékű 1,045,819 1,045,819 0 246,949 246,949 0    655,496 655,496 0 871,309 871,309 0 223,622 223,622 0 


131122 Korl.forg.képes egyéb gép, berendezés   0  0    650,000 8,263 641,737 21,506,142 11,380,453 10,125,689 923,649 578,135 345,514 


 
1131122 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott egyéb gép 
 


31,336,410 
 


16,381,205 


               


131123 Egyéb gép, berendezés, üzleti 32,435,461 10,359,863 22,075,598 805,649 500,132 305,517 3,272,545 2,112,177 1,160,368 100,000 76,115 23,885    6,459,185 5,576,497 882,688 


131124 Egyéb gép, berendezés, kisértékű 15,777,157 15,777,157 0 3,231,634 3,231,634 0 2,960,939 2,960,939 0 335,085 335,085 0 6,975,189 6,975,189 0 4,690,833 4,690,833 0 


131132 Korl.forg.képes kulturális gép   0           0 12,000 6,609 5,391 


 
11311311 


Forg.képtelen, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott kulturális gép, KNVT 
 


25,820 
 


0 


               


131133 Kulturális gép, üzleti 715,000  715,000            33,609  33,609 


1311311 Forg.képtelen kulturális gép, KNVT 5,206,623  5,206,623               
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1131132 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott kulturális gép 
 


68,000 
 


0 


                


 
11311411 


Forg.képtelen, Áht-n belül vagyonkezelésba 


adott hangszerek, KNVT 
 


116,000 
 


0 


               


1311411 Forg.képtelen hangszerek, KNVT   0           0    


131163 Járművek, üzleti forgalomképes 13,894,999 8,208,308 5,686,691         4,156,681 3,521,220 635,461 299,205 100,552 198,653 


 
131812 


Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott 


inform.eszköz 
 


15,196,692 
 


5,028,612 
 


10,168,080 


              


131813 Üzemeltetésre átadott inform.eszköz, üzleti                  


 
131822 


Korl.forg.képes, üzemeltetésre átadott egyéb 


gép 
 


322,306,075 
 


48,939,642 
 


273,366,433 


              


131823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép üzleti 14,173,972 8,897,600 5,276,372               


131824 Üzemeltetésre átadott egyéb gép kisértékű 1 1 0               


1319112 "0"-ig leírt korl.forg.képes informatikai eszk.            1,050,021 1,050,021 0    


1319113 "0"-ig leírt informatikai eszk., üzleti 8,698,584 8,698,584 0 12,535,926 12,535,926 0 2,003,228 2,003,228 0 5,324,328 5,324,328 0 177,049 177,049 0 3,021,353 3,021,353 0 


 
1131912 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt inf.eszköz 
 


68,936,935 
 


68,936,935 
 


0 


              


 
1131922 


Korl.forg.képes, Áht-n belül vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt egyéb gép 
 


34,748,829 
 


34,748,829 


               


 
1131923 


Áht-n belül vagyonkezelésbe adott "0"-ra leírt 


egyéb gép, üzleti 
 


431,184 
 


431,184 


               


1319122 "0"-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép            13,707,412 13,707,412 0    


1319123 "0"-ig leírt egyéb gép üzleti 27,079,534 27,079,534 0 6,303,968 6,303,968 0 1,417,032 1,417,032 0 1,804,203 1,804,203 0    6,144,551 6,144,551 0 


 
13191311 


Forg.képtelen,kulturális aktivált állománya, 


KNVT 


               
76,800 


 
76,800 


 
0 


1319162 "0"-ra leírt, korl.forg.képes járművek 7,394,000 7,394,000 0         3,166,667 3,166,667 0    


 
1131962 


Korl.forg.képes, Áht-n belülre vagyonkezelésbe 


adott "0"-ra leírt járművek 
 


6,600,000 
 


6,600,000 
 


0 


              


1319163 "0"-ig leírt járművek, üzleti 21,651,284 21,651,284 0 5,711,000 5,711,000 0       240,000 240,000 0    


 
1319813 


 
"0"-ig leírt informatikai gép, üzleti, korl.forg.képes 


 
597,106 


 
597,106 


 
0 


              


 
1319822 


"0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, 


korl.forg.képes 
 


32,813,588 
 


32,813,588 
 


0 


              


1319823 "0"-ig leírt egyéb gép, üzemelt.átadott, üzleti 10,971,926 10,971,926 0               


A/II/2 
Gépek, berendezések, felszerelések, 


járművek össz.: 
 


679,514,647 
 


338,740,726 
 


324,546,065 
 


30,193,677 
 


29,573,146 
 


620,531 
 


10,083,039 
 


8,704,386 
 


1,378,653 
 


9,314,515 
 


8,402,462 
 


912,053 
 


51,850,470 
 


41,089,320 
 


10,761,150 
 


21,884,807 
 


20,418,952 
 


1,465,855 
 


339,684,307 


1515 Forg.képes erdő befejezetlen beruházása   1,014,090                


1516 Forg.képes erdő befejezetlen felújítása   146,000               


 
1522 


Korl.forg.képes épületek befejezetlen 


beruházása 


   
1,946,450 


              


 
1511 


Forg.képt.egyéb célú telek befejezetlen 


beruházásai 


                 


 
1513 


Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 


beruházásai 


   
54,847,782 


              


 
1514 


Korl.forg.képes egyéb építmények befejezetlen 


beruházásai 


                 


 
1521 


 
Korl.forg.képes épületek befejezetlen felújításai 


   
217,444,296 


  
8,343,734 


            


 
1524 


Forg.képt.egyéb építmény befejezetlen 


felújításai 


   
8,666,390 


              


1525 Forg.képes épület befejezetlen felújításai   203,118               


 
1516 


Forg.képes egyéb építmény befejezetlen 


beruházása 


   
11,829,759 


              


A/II/4 Beruházások, felújítások összesen: 0 0 296,097,885 0 0 8,343,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,441,619 


A/II Tárgyi eszközök összesen: (A/II/1..+A/II.4) 11,224,986,178 3,265,948,060 7,945,453,049 91,133,368 46,878,853 52,598,249 179,410,793 47,265,402 132,145,391 444,708,109 73,712,856 370,995,253 76,577,451 47,515,929 29,061,522 518,867,747 165,906,359 352,961,388 8,883,214,852 


 
162 


Forg.képes részesedések nem 


pü.vállakozásokban 


   
48,256,000 


               


 
162 


Korl.forg.képes részesedések nem 


pü.vállakozásokban 


   
490,000 


              


 
163 


 
Forg.képes részesedések pü.vállakozásokban 


   
0 


              


A/III/1 Tartós részesedések összesen 0 0 48,746,000  0             


A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 0 0 48,746,000 0 0 0             48,746,000 


 
01111192 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott vagyoni ért.jog, "0"-ra leírt 


   
0 


               


 


 
01111292 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott szellemi termékek, "0"-ra 


leírt 


   


 
0 


              


 
01111293 


Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott szellemi 


termékek, "0"-ra leírt, üzleti 


   
0 


              


 
01131112 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott informatikai eszköz 


   
0 


              


 


 
01131912 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott "0"-ra leírt informatikai 


eszköz 


   


 
0 


              


 
01131122 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott egyéb gép 


   
0 


              


 
01131922 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott "0"-ra leírt egyéb gép 


   
0 


              


 
01131923 


Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott "0"-ra leírt 


egyéb gép, üzleti 


   
0 


              


 
011311311 


Forg.képtelen, vagyonkezelésbe, koncesszióba 


adott kulturális gép, KNVT 


   
0 


              


 
01131962 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott "0"-ra leírt járművek 


   
0 
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011211222 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott egyéb telkek 


   
0 


                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 


 
011211322 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott épület 


   
0 


                   


 
011211332 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott egyéb épület 


   
0 


                   


 
011211492 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott egyéb építmény 


   
0 


                   


 
011219492 


Korfl.forg.képes, vagyonkezelésbe, 


koncesszióba adott egyéb építmény, "0"-ra leírt 


   
0 


                   


 
A/IV 


Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott 


eszközök 
 


0 
 


0 
 


0 


  
0 


 
0 


 
0 


               


 
A.) 


NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 


BEFEKT.ESZK. ÖSSZ.:(A/I+A/II+A/III) 
 


11,267,204,613 
 


3,308,140,277 
 


7,994,225,267 


  
115,716,437 


 
70,007,867 


 
54,052,304 


  
179,597,443 


 
47,452,052 


 
132,145,391 


  
448,305,478 


 
76,639,606 


 
371,665,872 


 
77,258,101 


 
48,196,579 


 
29,061,522 


  
519,222,786 


 
166,248,628 


 
352,974,158 


 
8,934,124,514 


 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 


BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt) 


   
7,994,225 


    
54,052 


    
132,145 


    
371,666 


   
29,062 


    
352,974 


 
8,934,125 


                         
                        


    TÁRGYÉV    TÁRGYÉV    TÁRGYÉV    TÁRGYÉV   TÁRGYÉV    TÁRGYÉV 


 
B.) 


NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 


FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:(Ft) 


   
0 


    
0 


    
0 


    
0 


   
5,488,608 


    
0 


 
5,488,608 


I. Készletek   0               5,488,608      


II. Értékpapírok   0                    


C.) PÉNZESZKÖZÖK   979,447,460    1,511,426    1,172,457    470,277   575,433    1,250,874 984,427,927 
 1.Hosszú lejáratú betétek                        
 2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   819,330    490,325    113,730    66,085   389,400    119,790 
 3.Kincstáron kívüli forintszámlák   978,628,130    1,021,101    1,058,727    404,192   186,033    1,131,084 
 4.Devizaszámlák   0                    


 5.Idegen pénzeszközök   0                    


D.) KÖVETELÉSEK   24,459,079    2,952,360    128,333    0   3,930,691    150,622 31,621,085 
 1.Költségvetési évben esedékes követelések   16,471,782    20,216           3,930,691    150,000  


 2.Költségvetési évet követően esedékes 


követelések 


   
6,278,906 


    
2,520,493 


               


 3.Követelés jellegű sajátos elszámolások   1,708,391    411,651    128,333            


 4.Egyéb követelések                      622 


E.) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK   -1,345,926    235,793    152,630    40,356   -276,120    -135,408 -1,328,675 


F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   388,734    322,781    208,792    0   0    0 920,307 


 1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli 


elhatárolása 


   
197,041 


                    


 2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli 


elhatárolása 


   
191,693 


    
322,781 


    
208,792 


    
0 


       
0 


 3.Halasztott ráfordítások   0                   0 
 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F):   8,997,174,614    59,074,664    133,807,603    372,176,505   38,780,134    354,240,246 9,955,253,766 
                         


 FORRÁSOK                        


G.) SAJÁT TŐKE   7,178,769,580    45,433,090    117,532,825    370,996,615   32,327,742    351,916,255 8,096,976,107 
 1.Nemzeti vagyon induláskori értéke   8,621,794,589    98,803,373    174,250,443    447,004,099   258,612,307    450,159,790  
 2.Nemzeti vagyon változásai   17,671,053                    


 3.Egyéb eszközök induláskori értéke és 


változásai 


   
534,170,497 


    
3,144,787 


    
1,043,897 


    
1,893,554 


   
617,586 


    
2,624,671 


 4.Felhalmozott eredmény   -2,100,540,070    -74,392,986    -55,115,021    -69,488,851   -107,200,088    -96,606,295 
 5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása   0                    


 6.Mérleg szerinti eredmény   105,673,511    17,877,916    -2,646,494    -8,412,187   -119,702,063    -4,261,911 


H.) KÖTELEZETTSÉGEK   110,585,225    1,245,499    23,205    0   2,118,896    0 113,972,825 


  
1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 


   
2,313,679 


    
426,931 


    
23,205 


    
0 


   
2,118,896 


    
0 


 


 2.Költségvetési évet követően esedékes 


kötelezettségek 


   
24,300,394 


                   


 3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások   83,971,152    818,568                


 EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 


ELSZÁMOLÁSOK 


   
0 


    
0 


    
0 


           


I.) 
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 


KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 


   
0 


    
0 


    
0 


           


J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   1,707,819,809    12,396,075    16,251,573    1,179,890   4,333,496    2,323,991 1,744,304,834 


 1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli 


elhatárolása 


                       


 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli 


elhatárolása 


   
31,466,778 


    
12,396,075 


    
16,251,573 


    
1,179,890 


   
4,333,496 


    
2,323,991 


 3.Halasztott eredményszemléletű bevételek   1,676,353,031                    


 FORRÁSOK ÖSSZESEN: (G+H+I+J)   8,997,174,614    59,074,664    133,807,603    372,176,505   38,780,134    354,240,246 9,955,253,766 
                         
                        


A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA  


                      
 MEGNEVEZÉS Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték  Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték 
                     


 Korlátozottan forg.képes vagyon 5,151,825,666 1,210,615,734 3,632,042,798  85,522,760 40,434,721 45,088,039 169,514,404 38,747,666 130,766,738 439,640,963 68,245,407 371,395,556 64,552,273 36,126,212 28,426,061 498,245,360 146,386,152 351,859,208 
 Forgalom képtelen vagyon 5,471,931,137 1,882,190,457 3,589,714,860  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,800 76,800 0 
 Üzleti,forgalom képes vagyon 626,624,833 198,511,109 476,369,724  26,715,094 26,094,563 620,531 7,122,100 5,743,447 1,378,653 7,673,934 7,403,618 270,316 4,573,730 3,938,269 635,461 15,957,903 14,842,953 1,114,950 
 Befejezetlen beruházások, felújítások 0 0 296,097,885  0 0 8,343,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Kisértékű vagyonelem 16,822,977 16,822,977 0  3,478,583 3,478,583 0 2,960,939 2,960,939 0 990,581 990,581 0 8,132,098 8,132,098 0 4,942,723 4,942,723 0 


 Nemzeti vagyonba tartozó eszközök 


összesen: 
 


11,267,204,613 
 


3,308,140,277 
 


7,994,225,267 


  
115,716,437 


 
70,007,867 


 
54,052,304 


 
179,597,443 


 
47,452,052 


 
132,145,391 


 
448,305,478 


 
76,639,606 


 
371,665,872 


 
77,258,101 


 
48,196,579 


 
29,061,522 


 
519,222,786 


 
166,248,628 


 
352,974,158 


                      


 AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA                  


 







Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2017. 21.melléklet 
 


 (Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök)                      
 Korlátozottan forg.képes vagyon 6,409,301,426 1,540,555,892 4,559,578,400                     


 Forgalom képtelen vagyon 5,472,007,937 1,882,267,257 3,589,714,860                     


 Forgalom képes/üzleti vagyon 688,667,594 256,533,959 480,389,635                     


 Befejezetlen beruházások, felújítások 0 0 304,441,619                     


 Kisértékű vagyonelem 37,327,901 37,327,901 0                     


 Összesen: 12,607,304,858 3,716,685,009 8,934,124,514                     
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22.melléklet 
 
 


Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok 


adat: Ft 


MEGNEVEZÉS Részesedés összege Megjegyzés 


Alföldvíz ZRt. 48,006,000 korlátozottan forgalomképes 


Békés Manifest Kht. 250,000 forgalomképes 


OTP NyRt. 490,000 forgalomképes, pénzügyi 


ÖSSZESEN: 48,746,000  
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Pénzkészlet változása (Ft) 23.melléklet 
 
 


 
 
 
 
 
 


Megnevezés Összeg 


Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege) 868,739,901 


Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege) 2,527,795 


Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen: 871,267,696 


Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege) 982,429,267 


Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege) 1,998,660 


Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen: 984,427,927 
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Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a Gst. 3.§ szerint 24.melléklet 
 
 


Ügylet megnevezése 
Belföldi 


kötelezettség 


Külföldi 


kötelezettség 


Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 


folyósítás, átvállalás napjától a 


végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 


tőketartozása 


 
 
 


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 


Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 


beváltás napjáig, és annak a váltóval 


kiváltott kötelezettséggel megegyező, 


kamatot nem tartalmazó értéke 


 
 


 
0 


 
 


 
0 


 
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői 


félként történő megkötése a lízing 


futamideje alatt, és a lízingszerződésben 


kikötött tőkerész hátralévő összege 


 
 
 


 
0 


 
 
 


 
0 


 
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 


A szerződésben kapott, legalább 


háromszázhatvanöt nap időtartamú 


halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 


ki nem fizetett ellenérték 


 
 


 
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 







25.melléklet 
 


 
 


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 


 


 


 
 


EU-s projekt neve, azonosítója: 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás  414,622  414,622 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 7,000,000   7,000,000 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én  2,477,788  2,477,788 


Források összesen: 7,000,000 2,892,410 0 7,414,622 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Személyi jellegű 1,780,342 629,280  2,409,622 


Beruházások, beszerzések, felújítások 3,150,000   3,150,000 


Szolgáltatások igénybe vétele 6,492 1,848,508  1,855,000 


Adminisztratív költségek 0   0 


Összesen: 4,936,834 2,477,788 0 7,414,622 


 
 


EU-s projekt neve, azonosítója: 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás  200,000  200,000 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 119,127,856   119,127,856 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én  115,629,146  115,629,146 


Források összesen: 119,127,856 115,829,146 0 119,327,856 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Személyi jellegű    0 


Beruházások, beszerzések, felújítások 3,498,710 112,452,856  115,951,566 


Szolgáltatások igénybe vétele  3,376,290  3,376,290 


Adminisztratív költségek    0 


Összesen: 3,498,710 115,829,146 0 119,327,856 


 


 
EU-s projekt neve, azonosítója: 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás  25,400  25,400 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 19,954,000   19,954,000 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


 
 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én  19,954,000  19,954,000 


Források összesen: 19,954,000 19,979,400 0 19,979,400 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen TOP- 


5.2.1-15-BSI-2016-00003 


TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00008 Dózsa úti és Szeéchenyi Kinizsi úti 


kerékpárút építése, felújítása 


KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963 Szeghalom Város 


Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 
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Személyi jellegű    0 


Beruházások, beszerzések, felújítások  1,400,000  1,400,000 


Szolgáltatások igénybe vétele 95,110 18,484,290  18,579,400 


Adminisztratív költségek    0 


Összesen: 95,110 19,884,290 0 19,979,400 


 


 


EU-s projekt neve, azonosítója: 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás  422,345  422,345 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 131,265,865   131,265,865 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én  126,224,416  126,224,416 


Források összesen: 131,265,865 126,646,761 0 131,688,210 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Személyi jellegű    0 


Beruházások, beszerzések, felújítások 5,041,449 122,014,165  127,055,614 


Szolgáltatások igénybe vétele  4,632,596  4,632,596 


Adminisztratív költségek    0 


Összesen: 5,041,449 126,646,761 0 131,688,210 


 
 


EU-s projekt neve, azonosítója: 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás 220,713   220,713 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 22,257,223   22,257,223 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én    0 


Források összesen: 22,477,936 0 0 22,477,936 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Személyi jellegű    0 


Beruházások, beszerzések, felújítások 22,477,936   22,477,936 


Szolgáltatások igénybe vétele    0 


Adminisztratív költségek    0 


Összesen: 22,477,936 0 0 22,477,936 


 


  


Szeghalmi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1- 


15-BSI-2016-00022 


Kandó K. ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban 


TOP.1.1.1-15-BSI-2016-00002 
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EU-s projekt neve, azonosítója: 


 


Adatok forintban! 


Források 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Saját forrás    0 


- ebből központi támogatás    0 


EU-s forrás * 4,635,500   4,635,500 


Társfinanszírozás    0 


Hitel    0 


Egyéb forrás    0 


A forrásból a maradvány összege 12.31-én 4,635,500   4,635,500 


Források összesen: 4,635,500 0 0 4,635,500 


 


Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018.után Összesen 


Személyi jellegű    0 


Beruházások, beszerzések, felújítások    0 


Szolgáltatások igénybe vétele  4,635,500  4,635,500 


Adminisztratív költségek    0 


Összesen: 0 4,635,500 0 4,635,500 


 


Helyi foglalkoztatási együttműködés a szeghalmi járásban TOP-5.1.2-


15- BSI-2016-0006 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 
 


I. fejezet 
 


Általános rendelkezések 
 
 
Az intézmény működését meghatározó legfontosabb jogszabályok: 
 
 


• Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
• A Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1992. évi XXII. törvény 
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 
• Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 


ellátásról és a közművelődésről 
• 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 


a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 
• A 2011. évi LXIV törvény a kulturális örökség védelméről 
• A 292/2009. (XII. l9.) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről 
• 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 


rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról. 
• 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési 


rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.)  
rendelet módosításáról . 


• 6/2001. (I.17.) Korm. rend. A muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről. 


• 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével, 
és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról. 


• 3/1975 (VIII. 17) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és 
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásával. 


• 6/2001 (I.17.) Korm. rend. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 
• 2001 évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről. 
• 47/2001. (III.27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról. 
• 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak 


szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről. 
• 2/2010.(I.14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési rendjéről. 
• 20/2002 (X.04.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási 


szabályzatáról. 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 
intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezető és alkalmazottak feladatait és jogkörét az 
intézmény működési szabályait. 
 
A szervezeti és Működési Szabályzat kiterjed: 
- az intézmény vezetőjére, 
- az intézmény dolgozóira, 
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
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 Az intézmény legfontosabb adatai: 
 
Az intézmény megnevezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
intézmény. 
 Székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. Tel./fax: 66-371-953 
Telephelye: Tildy u. 14. 
 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
 Alapítás éve, módja: 2011.  Összeolvadással létrejött intézmény 
 Az intézmény létrehozására vonatkozó adatok: Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. szakasz 4. 
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a 74/2011. (V. 16.) Ökt. , és a 75/2011 (V. 
16.) Ökt. számú határozataival megszüntette a Nagy Miklós Városi Könyvtárat, és a Sárréti 
Múzeumot, és a 71/2011. (V. 16.) Ökt. számú határozatával megalapította a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, 2011. július 1-i dátummal. 
 Jogelődök: Nagy Miklós Városi Könyvtár Címe: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
Sárréti Múzeum. Címe: 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
 Alapító okirat kelte, száma: Az intézmény 2014 május 27-én kelt egységes szerkezetbe 
foglalt módosított alapító okiratát  Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
101/2014. (VI. 30.) Ökt. számú határozatával fogadta el. 
 Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési 
szerv. 
 intézmény típusa, jellege: Múzeum: Közérdekű muzeális gyűjtemény. 
Könyvtár: Nyilvános városi közkönyvtár, kistérségi szolgáltató könyvtár, módszertani 
központ. 
 Az intézmény gyűjtőköre:  néprajz. 
 Az intézmény működési köre: 
Múzeum gyűjtőterülete: Szeghalom Közigazgatási területe. 
Könyvtár: Szeghalom Kistérség 
A múzeum működési engedélyének a száma: MGy/10759/2016 
 Törzskönyvi azonosító száma: 792019 
Az intézmény statisztikai számjele: 15792015-9101-322-04 
 Az intézmény vagyona: Vagyonleltár szerint önkormányzati  tulajdonú ingatlan és ingó 
vagyon.  
Ingatlan helyrajzi száma: 1023/1 hrsz., 1027 hrsz. 
Ingóvagyont az intézmény leltára tartalmazza. 
Pénzügyi, gazdálkodási   feladatait Szeghalom Város Önkormányzata Intézményműködtető 
Központja végzi. 
 A feladatellátást szolgáló vagyon:  Az épületek és berendezéseinek tulajdonjoga Szeghalom 
Város Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a múzeumi 
tevékenységet és a közművelődési könyvtári tevékenységet segítő feladatokhoz szabadon 
használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. 
 
Az intézmény telefonszáma: 
Tel./fax: 66.371-953 
 Az intézmény e-mail.címe: 
konyvtar.szeghalom@gmail.com 
szeghalom.muzeum@gmail.com 
 
 Az intézmény URL címe:  www.szeghalomkonyvtar.hu 



mailto:konyvtar.szeghalom@gmail.com

mailto:szeghalom.muzeum@gmail.com

http://www.szeghalomkonyvtar.hu/
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 Az intézmény adószáma:  15792015-1-04 
 Az intézmény bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank: 10402661-50526552-
83681004 
Az intézmény felügyeleti szerve: Szeghalom Város Önkormányzatának jegyzője. 
 
Az intézmény működésének forrásai: 


• Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. Az 
intézmény működéséhez az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásához 
szükséges forrásokat az intézmény fenntartója az intézmény által összeállított éves 
költségvetésben biztosítja. 


• A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
szóló 4/2004. (II. 20) NKÖM rendelet alapján  nyilvános könyvtári feladatainak 
ellátására évente meghatározott összegű támogatást kap. 


 
Az intézmény legfontosabb működési feltételei: 


• A törvény által előírt , a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, 
és a szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet. 


• az intézmény vezetőjének, és dolgozóinak szakmai képzéseken, továbbképzéseken, 
valamint tapasztalatcseréken való részvétel biztosítása. 


• a könyvtár gyűjteményének, információs adatbázisának folyamatos gyarapodása 
• a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek, egyéb szakmai eszközök 


beszerzése. 
• a használói igényeknek és elvárásoknak megfelelő, folyamatosan korszerűsített 


szolgáltatások. 
 
Az intézmény engedélyezett létszáma: 7 fő 
 
Az intézmény bélyegzői: 
 
Hivatali körbélyegző: 
Felirat: Szeghalom Város Önkormányzata Szeghalom 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
A kör közepén Magyarország címere 
 
A könyvtár fejbélyegzője 
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2 
Telefon: 66/371-953 Pf: 21 
Adószám: 15792015-1-04 
 
Tulajdonbélyegző (ovális alakú) 
Nagy Miklós Városi Könyvtár Szeghalom 
 
 
Az intézmény szimbóluma:   
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A költségvetési szerv tipusa az alapító szerint:   helyi önkormányzati költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája szerint:   közintézmény 
 
Feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján: 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, 
alaptevékenységét önállóan látja el.  
A pénzügyi és gazdasági feladatokat Szeghalom Város Önkormányzata Intézményműködtető 
Központja  látja el. Gazdálkodását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv,. VII. 
fejezete rendelkezései szerint éves költségvetés alapján végzi. 
 
Az intézmény tipusa, jellege:  
Múzeum: Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Könyvtár: Nyilvános városi közkönyvtár, kistérségi szolgáltató könyvtár, módszertani 
központ. 
 
Az intézmény működési köre: 
Múzeum gyűjtőterülete: Szeghalom közigazgatási területe 
Könyvtár: Szeghalom Kistérség 
 
A könyvtár tevékenységei: ágazati és szakterületi besorolása: 
Szakágazati száma: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
 
Vállalkozási tevékenység és annak mértéke: 
vállalkozási tevékenységet  nem végez 
 
A könyvtár működési területe: 
Szeghalom város 
Szeghalom város területén a nyilvános könyvtári ellátás megszervezése. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi határozatokban megfogalmazott feladat-  és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembe 
vételével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 


• az intézmény vezetőjére 
• az intézmény dolgozóira 
• az intézményben működő szervezetekre, közösségekre 
• valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő használókra. 


 
 
 


 
 
 







 5 


II. fejezet 
 


AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 
 


 
 
A könyvtár alaptevékenységét jogi alapja az 1997. évi CXL. törvény a muzeális 
intézményekről,  a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. 
 
 Az intézmény  céljai: 
 
Fő céljának tekinti, hogy: 


• A város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető 
legszélesebb körben érvényesítse, közhasznú információk gyűjtésével, 
feldolgozásával, szolgáltatásával  felhívni a figyelmet az információ használatára, 
tudatosítva annak hasznát, és értékét. 


• Segítse a szabadidő hasznos és kreatív eltöltését, : gondosan válogatott állománnyal  a 
legfrissebb irodalom biztosításával hozzájárulni a felnőttek és gyermekek olvasási 
kultúrájának fejlődéséhez, változatos színvonalas programok szervezésével a 
művelődés, és kikapcsolódás helyszínévé tenni a könyvtárat. 


• Az egész életen át tartó  tanulás támogatása, segíteni a különböző oktatási programban 
részt vevőket. 


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


• Szeghalom, valamint a kistérséghez tartozó települések lakói korlátozás nélkül 
jussanak hozzá az intézményben levő tudásanyaghoz és információhoz segítve az 
eligazodást  a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészetek kérdéseiben. 


• Kísérje figyelemmel  az olvasói igényeket; terjessze a magyar kultúra értékeit; karolja 
fel a helyi kulturális kezdeményezéseket. 


• Hagyományos rendezvényekkel erősítse az intézményhez való kötődést, új 
rendezvényformákkal felkelteni a  látogatók érdeklődését. 


• Együttműködés helyi.  intézményekkel, civilszervezetekkel, és közösségekkel, 
munkájuk tevékenységük támogatása.  


• A muzeális értékű és jellegű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, begyűjtése, 
őrzése, és védelme Szeghalmon, és szűkebb környezetében. A muzeális anyag 
tudományos, közművelődési és gazdasági érdekeknek megfelelő állagmegóvása, 
nyilvántartása, feldolgozása, közlése, kutathatóságának biztosítása és bemutatása. 


• Az esélyegyenlőség biztosítása a társadalomból bármilyen okból kiszoruló hátrányos 
helyzetű emberek számára. (Idősek,lakóhelyhez, mozgáskorlátozottak, vakok-  és 
gyengén látók, siketek és nagyot hallók, munkanélküliek, hajléktalanok, stb.). 


• Szakmailag felkészült, széles látókörű tapasztalt, és szolgálatkész munkatársak 
nyújtsanak segítséget a könyvtár használóinak. 


 
A könyvtár tipusa és helye a könyvtári rendszerben: 
Az állampolgárok számára a könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári rendszer 
biztosítja. Az 1997. évi CXL. törvény értelmében a Nagy Miklós Városi Könyvtár az 
országos könyvtári rendszer közkönyvtári tagjaként  -  a fenti törvény 54. § (1.) bekezdése 
értelmében, a nyilvános könyvtári kritériumoknak megfelelve, általános gyűjtőkörű 
könyvtárként biztosítja a települési könyvtári ellátást. 
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A Nagy Miklós Városi Könyvtár  -  jogszabályokban, valamint az alapító és fenntartó által 
előírt feladatait, és hatáskörét az SZMSZ 1 számú, szolgáltatásainak körét a 6. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
Az intézmény alaptevékenysége: 
90100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 
082043   Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044   Könyvtári szolgáltatások 
082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082063  Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064  Múzeumi közművelődési közönség kapcsolati tevékenység 
082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
 
Az intézmény alapfeladatai: Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, 
gondozza, és rendelkezésre bocsájtja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól, és annak szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-  és információ 
cserében. Gyűjteményét, és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
közhasznú információs szolgáltatást nyújt. Helyismereti információkat és dokumentumokat 
gyűjt. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
Múzeumi tevékenységet végez, feladata a kulturális örökség védelme. 
 
A szabad kapacitás kihasználása érdekében: 


• részt vállal az iskolai könyvtárakkal együttműködve a tanulók könyv, és 
könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában, 


• számítógép használói felnőtt oktatást tart, 
• számítógépes szolgáltatásokat nyújt, 
• másolást, fénymásolást, irodai szolgáltatásokat nyújt, 
• rendezvényeket, kiállításokat szervez, 
• helyi civilszervezetekkel együtt működik, 
• a 0-3 éves korosztály számára „bababarát” környezetet teremt. 
• Az intézmény múzeumi részlege gyűjtőkörébe tartozó tárgyakat gyűjt, tart nyilván, 


dolgoz fel, kiállításokat rendez. Lehetőségei szerint segíti a tudományos 
kutatómunkát. Saját anyagából, illetve más közgyűjteményi anyagból kisebb 
tematikus kiállításokat állít össze, és mutat be. 


• Ápolja a település jeles szülötteinek kultuszát, részt vesz az életmű gondozásban. 
 


 
 


III. fejezet 
Az intézmény működésének főbb szabályai 


 
 
Az intézmény szervezeti felépítése 
Az intézmény szervezeti felépítését, a szervezeti egységek és az ott dolgozók feladatainak 
leírását  -  a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
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Szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása  -  az SZMSZ 5. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
A szolgáltatások igénybevétele, a könyvtár használata: 
A könyvtár nyilvános szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a nagy Miklós 
Városi Könyvtár  könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és 
adatait regisztráltatja. 
Ez alól kivételt képeznek az intézmény nyilvános rendezvényeinek látogatói, illetve a 
szolgáltatásokat szervezett formában igénybe vevő csoportok tagjai. 
A szolgáltatások  igénybevételének részletes szabályait a könyvtár könyvtárhasználati 
szabályzata tartalmazza, mely az SZMSZ melléklete. 
A könyvtárhasználat szabályai nyilvánosak,  azok megismerését a könyvtárhasználó részére 
biztosítani kell. 
 
A könyvtár gyűjtőköre: 
A könyvtár gyűjtőkörét:   


• az 1997. évi CXL. tv., 
• az alapító okiratban meghatározott feladatok, 
• az intézménynek a vezető  és a munkatársak által elfogadott stratégiai célok, és 


küldetések határozzák meg. 
 
A könyvtár gyűjtőkörére vonatkozó előírásokat az állományalakítás szempontjait és kereteit, 
az SZMSZ mellékletét képező gyűjtőköri szabályzat tartalmazza. 
 
Az állomány nyilvántartása az SZMSZ mellékletét képező Állomány nyilvántartási 
Szabályzat előírásai alapján történik. 
 
Az állomány feltárását az SZMSZ mellékletét képező házi katalogizálási Szabályzata alapján 
végezzük. 
 
Az intézmény munkavégzésével kapcsolatos szabályai:  
A munkaviszony létrejöttével, a munkavégzés teljesítésével és díjazásával, a munkaköri 
kötelezettségekkel, a munkaidő beosztással és a szabadsággal kapcsolatos kérdések 
szabályozása a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény érvényes előírásai  szerint történik.  
 
A munkaviszony létrejötte: 
Az intézmény új dolgozó belépésekor, - a KJT rendelkezéseinek megfelelően - 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít a munkavállalóval. A kinevezésnek tartalmaznia kell: 


• a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot 
• a dolgozó illetményét 
• továbbá munkakörét, és munkavégzés helyét. 


 
A kinevezés három hónapos próbaidőt és a jogszabály szerint megállapított gyakornoki időt 
tartalmaz. 
A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármely fél azonnali hatállyal - indoklás nélkül  
megszüntetheti. 
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Szervezett képzés, továbbképzés: 
A szervezet képzés jogalapja: A muzeális intézményekről nyilvános könyvtéári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 94 § 4. pontja és az ’/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 
a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló és az ezt módosító 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet. A rendelet előírásainak 
megfelelően a továbbképzést tervezni kell. Az SZMSZ mellékletét képező továbbképzési terv 
időbeli hatálya  hét éves időszakra a beiskolázási terv az adott évre, és az azt követő időszakra 
szól. 
A továbbképzési terv elkészítésekor alapvető szempont a rendelet 9 §  (1) bekezdése, mely 
szerint a felsőfokú végzettségű munkatársak közalkalmazotti jogviszonyuk első huszonegy 
évén belül kötelesek egy továbbképzési időszakban olyan egyetemi, főiskolai szakirányú 
továbbképzés követelményeiből elismert vizsgát tenni, amely munkakörük ellátásához 
kapcsolódik. 
 
A továbbképzési terv elkészítésekor előnyt jelentő szempontok 
A hasznosítás szempontjából: 
 


• A beosztáshoz szükséges, illetve ajánlott szakképesítés megszerzése 
• A megszerzett ismeretek felhasználásának lehetősége és valószínűsége 
• A végzettség szintje szerint: a magasabb színvonalú diplomát, vagy felsőfokú 


végzettséget tanúsító továbbképzés. 
 
Kiemelt képzési területek. 


• informatikai, számítástechnikai képzések 
• akkreditált szakmai továbbképzések 
• nyelvtanulás 


Az intézmény vezetője tájékoztatja a munkatársakat a továbbképzési kötelezettség 
esedékességéről, annak tejesítéséről. 
 
A munkatársak továbbképzéséről –figyelembe véve a képzési kínálatot és a képzési 
igényeket- készített nyilvántartást nyilvánosságra hozza. A tájékoztatást a munkavállalló 
aláírásával hitelesíti, és a továbbképzési tervre vonatkozó módosító javaslatait közli. 
 
A  szervezet beiskolázási tervének készítésekor – érdekeltekkel egyénileg történő egyeztetés 
során – figyelembe kell venni a képzési kínálat és képzési igények változását. 
 
A továbbképzési beiskolázási tervbe nem vehető fel olyan képzés, mely munkakörben nem 
hasznosítható, illesztve nem illeszkedik a könyvtár stratégiai céljaihoz. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének továbbképzése: 
2017/1998- Amr 145/H 0. (1) bek. alapján az intézmény vezetője vagy az irásban kijelölt 
vezető állású személy  -  aki nem lehet a költségvetési szerv gazdaséági vezetője  -  kétévente 
köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által meghatározott 
továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles az irányító szerv vezetője felé az adott év 
december 31-ig igazolni. 
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Munkaterv: 
Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet 
készít. A munkaterv összeállításához az intézmény részlegeinek munkatársai alapanyagot 
állítanak össze. 
A munkatervnek tartalmaznia kell: 


• a feladatok konkrét meghatározását 
• a feladat végrehajtásáért felelős(ök) nevét 
• a feladat végrehajtásának határidejét 
• a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget 


A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, és megküldeni a fenntartónak. 
 
A kapcsolat tartás rendje: 
az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az intézmény részlegei egymással 
szoros kapcsolatot tartanak, feladataikat kölcsönösen együttműködve végzik. 
 
Az eredményesebb működés elősegítése  érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel együttműködési megállapodást köthet. 
 
Az intézmény gazdálkodásának a rendje: 
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó szerv, éves költségvetéssel dolgozik, a 
költségvetés tervezése, végrehajtása az intézmény vezetőjének feladata, melyet az intézmény 
dolgozóival egyeztetve végez. 
 
Az intézmény működésének, fejlesztésének forrásai: 


• Szeghalom Város Önkormányzati költségvetési támogatás. 
• Saját bevétel. 
• Átvett pénzeszközök (pályázati bevétel, adomány). 
 


Gazdálkodási feladatait a jogszabályok és a Városi Önkormányzat határozatai 
figyelembevételével, az ésszerű takarékosság érvényesítésével látja el. 


 
Az igazgató felelős: 


• A költségvetés tervezéséért, 
• A pénzellátásért, 
• Az előírásoknak megfelelő költségvetési gazdálkodásért, 
• Az önkormányzati vagyon kezeléséért, 
• A pénzgazdálkodással beszámolással kapcsolatos adatszolgáltatásért. 
 


Az intézmény pénzforgalmát, kifizetéseit, bevételeit, számlaforgalmát Szeghalom Város 
Önkormányzat Intézmény Működtető Központja látja el. 
 
A munkavégzés teljesítése, a munkaköri kötelezettségek, és a hivatali titok: 
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt szervezeti egységben, illetve 
munkaterületen-  az ott érvényben levő szabályok, illetve munkaköri leírás szerint történik. 
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkákat képességei kifejtésével, az elvárható 
legnagyobb szakértelemmel és pontossággal végezni, és a hivatali titkot megtartani. 
 
Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyam adatot, amely a munkaköre 
betöltésében összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más 
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személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó a munkáját az arra vonatkozó 
szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint szakmai 
elvárásoknak megfelelően köteles elvégezni. 
 
Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, 
amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené, - amennyiben adott esetben 
jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn. 
 
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 


• a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai 
• a szolgáltatást igénybe vevő (regisztrált) használók személyi adatai 
• a munkáltatással összefüggő adatok, és más információk 
• a könyvtár számítástechnikai rendszerének, elektronikus információ szolgáltatásának 


biztonságát védő információk 
• a könyvtár biztonsági –vagyoni- és tűzvédelmi adatai- ezek műszaki, technikai 


alkalmazásai és paraméterei 
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig meg őrizni, amíg annak közlésére az 
illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 
Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére: 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az 
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük. 


A televízió  a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 
nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani az alábbi 
előírásokat: 


• Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az 
intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 


• Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért, 
pontosságáért a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozóm a felelős. 


• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 
érdekeire. 


• nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény  tevékenységében zavart, az 
intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 
amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattévő hatáskörébe tartozik. 


• A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát közlés 
előtt megismerhesse. Kérheti az újságírót, a riportert, hogy az anyagnak azt a részét 
amely a ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 


 
A munkaidő beosztása:  


A dolgozók munkaideje: a főfoglalkozású dolgozók esetében napi 8 óra, öt nap 
figyelembevételével heti 40 óra. A napi munkaidőbe beleszámít naponta 30 perc 
munkaközi szünet, ebédidő. Hat órában foglalkoztatottak esetében heti 30 óra, négy 
órában foglalkoztatott esetében heti 20 óra. A hat illetve a négy órába nem tartozik 
bele az ebédidő. 


Munkaidő beosztása könyvtár: 
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Lépcsőzetes munkakezdéssel, szakalkalmazottak esetében, hétfőtől péntek reggel: 8-16 
óráig, illetve 10-18 óráig, téli nyitva tartás idején (november 1-től március 31-ig) 9-17 
óráig. Szombaton 8-12 óráig. 


 
Munkaidő beosztása muzeális gyűjtemény:  


hétfőtől péntekig 9-17 óráig, szombatonként 8-12 óráig. A könyvtár  dolgozói a szombati 
nyitva tartást ügyeleti szolgálattal látják el  2 fővel. Szükség esetén a múzeumi ügyeletet is 
ellátják. Ebben minden alkalmazott köteles részt venni, az igazgató is. A szombati ügyelet 
sorrendjét és beosztását az igazgató állítja össze. 
 


Munkarend: 
Az igazgató kötelessége a szabályokat érvényre juttatni, a szervezett  munkafeltételeket 
biztosítani. 
A dolgozók jelenléti ívben jegyzik be a munka megkezdésének és befejezésének időpontját, a 
munkaidő alatti eltávozásokat az igazgatónak, helyettesítése esetén az általa megbízott 
munkatársnak kell bejelenteni.  
A munkarendre vonatkozó okmányokat – jelenléti ív, szabadságolások nyilvántartása- az 
intézmény irattárában kell megőrizni. 


 
Rendkívüli munka, túlmunka: 
A napi 8 vagy 6 óra munkaidőn túli túlmunka kizárólag az igazgató utasítására végezhető. 
Délutáni, esti rendezvények, az intézmény működésének biztosítása érdekében halaszthatatlan 
munkavégzésnek számítanak. Az intézmény rendezvényein való részvétel túlmunkának 
számít, ellenértéke ugyanannyi szabadidő kivétele. Ezen túlmunka után járó órák nem 
gyűjthetők össze, az intézmény zavartalan működésének biztosítása mellett kell kivenni két 
munkahéten belül. Az órákból nem képezhetők szabadnapok. 
A szombati munkanapokért egy szabadnap jár, amelynek kivétele elsőrendűen a munkában 
töltött szombatot követő hét lehetőség szerint első napja. A szabadnapok nem gyűjthetők 
össze. 


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


 
Szabadság, pótszabadság:  
Az intézmény dolgozóinak szabadságának mértékét a KJT, valamint a Munka 
Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és 
kivett szabadságokról nyilvántartás vezetéséért a könyvtár igazgatója a felelős.. A 
szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A szabadság kiadásánál a közalkalmazott és 
az intézmény érdekeit egyaránt figyelembe kell venni. A rendes szabadság kiadásához  - a 
dolgozókkal előzetesen egyeztetett éves és féléves szabadságolási tervet  kell készíteni. 
A vezető szabadságát az Intézményellátó Központ  személyi ügyekkel foglalkozó ügyintézője 
vezeti a Polgármester, vagy a Jegyző engedélyezi. 
 
A helyettesítés rendje: 
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. 
A dolgozók tartós távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény 
vezetőjének a feladata. 
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A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érin tő konkrét feladatokat a munka 
megkezdése előtt a dolgozókkal ismertetni kell.  
Adott munkakörön dolgozó helyettesítését, illetve a munkakörön dolgozó helyettesítőként 
történő beosztását a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
Kártérítési kötelezettség: 
A kártérítési kötelezettség, és anyagi felelősség szabályozását, valamint a munkavállalók 
jogainak és kötelességeinek részletes leírását a KJT tartalmazza. 
 
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelőséggel tartozik. 
A munkaáltató a közalkalmazottak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért 
felelősséggel tartozik. 
 
A könyvtárhasználó kártérítési kötelezettségét a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti. 
Károkozás tényállása esetében az intézmény kártérítési eljárást indít a vonatkozó 
szabályoknak megfelelően a károkozó ellen. 
 
Anyagi felelősség:   
az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán 
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet  nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy 
más  - a ruházat és/vagy használati tárgy megőrzésére szolgáló helyen keletkezett. 
 
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati 
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet ki 
onnan. (Pl. számítógép, fényképezőgép) 
 
Az intézmény minden dolgozója felelős a berendezési, felszerelési  tárgyak rendeltetésszerű 
használatáért, a gépek, eszközök, könyvek megóvásáért. 
 
 
Az intézmény nyitvatartási rendje: 
 
Könyvtár  nyári nyitva tartás szerint (április 1-től-október 30-ig): 
Hétfőtől – péntekig      10.00-18.00 óráig 
Szombaton:         8.00-12.00 óráig 
Könyvtár téli nyitva tartás szerint (november 01-től-március 31-ig): 
Hétfőtől – péntekig:        9.00-17.00 óráig 
Szombaton:         8.00-12.00 óráig 
 
Múzeum D’ Orsay kastély: 
Hétfő:          Szünnap 
Keddtől-péntekig:        13.00-17.00-ig 
Minden  hét szombatján könyvtári ügyelet:                   8.00-12.00-ig 
  
Simay kisdedóvó: 
Hétfőtől – péntekig:     8.00-16.00-ig 
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A Simay kisdedóvóban  és a D’Orsay kastély épületében található múzeumi kiállítóhelyek 
előzetes bejelentés és időpont egyeztetés alapján  hivatalos nyitvatartási időn kívül is 
fogadnak látogatókat. 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény hivatali ideje  
Hétfőtől- péntekig: 8.00-16.00 óráig. 
Közérdekű adatok közzétételi kötelesség: 
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. tv. értelmében intézményünk a 
törvény mellékletében szereplő általános közzétételi listának, és egyéb jogszabályban 
meghatározott közzétételi kötelességre vonatkozó előírásnak megfelelően honlapján 
www.szeghalom.konyvtar elektronikus oldalon közzéteszi közérdekű adatait. 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: 
A 2007. CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozatra kötelezett az igazgató. Vagyonnyilatkozat a 
munkáltatónál, Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalában van elhelyezve. 
 
Az intézmény ügyiratkezelése: 
Az ügyiratkezelés irányításáért, és ellenőrzésért az intézmény vezetője a felelős. Az 
ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.  
 
Bélyegzők használata, kezelése: 
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent. 
Az intézmény bélyegzőit az intézmény vezetője köteles naprakész állapotban nyilvántartani. 
 
 


 
 


IV. fejezet 
 


Munkaköri leírások 
 
Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 
A munkaköri leírásoknak személyre szólóan tartalmaznia kell: 


• a dolgozó szervezetben elfoglalt munkakörének célját 
• A munkakörhöz kapcsolódó kompetenciákat, feladatokat, kötelezettségeket, 


felelősséget, és a hatáskört. 
 
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás vagy 
feladatváltozás esetén módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért 
a szervezeti egységekben dolgozó munkatársakkal történt egyeztetés után  -  az intézmény 
igazgatója felelős. 
 
 


 
 
 



http://www.szeghalom.konyvtar/
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V fejezet 
 


Záró rendelkezések 
 


 
A Szervezeti és Működési szabályzat hatályba lépése 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár szervezeti felépítésre, működésére és használatára 
vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatát a előterjesztése alapján az intézmény 
munkatársai megtárgyalták, és elfogadták. 
 
 
 
  Szeghalom, 2018. május 15. 
 
        Koczó Éva 
          igazgató 
 
 
 
Mellékletek: 
1. Szervezeti felépítés, munkakörök meghatározása, és leírása 
2. Gyűjtőköri szabályzat 
3. Irattárazás 
4. Leltározás 
5. Munkaköri leírások 
6. Könyvtárhasználati szabályok 
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                                                                                    Szervezeti és Működési Szabályzat  
1. számú melléklet 


 
 
 


Nagy Miklós Városi Könyvtár és  
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény  


szervezeti felépítés, a munkakörök meghatározása és leírása 
 
 


I fejezet 
A könyvtár szervezeti felépítése 


 
 
Az intézményben az alábbi szervezeti egységek működnek. 
Könyvtár: 


• Gyűjteményszervezés és feldolgozás 
• Felnőttolvasó-szolgáltatás és tájékoztatás 


 Olvasóterem 
 Szakirodalom 
 Helytörténeti gyűjtemény 
 Folyóiratolvasó 


• Számítógépes, és egyéb  szolgáltatás 
• Gyermekkönyvtár 
• Audovizuális gyűjtemény 


Múzeum:  
D’Orsay kastély kiállító hely 
Tildy utcai múzeum kiállító hely (Mundérba bújt történelem) magánkiállítás 
Tildy utcai múzeum kiállító hely (Nagygazdaház) 
  
Az intézmény szervezeti rendje:  
 
Az engedélyezett létszám: 7 fő 
 


 
 
Az intézmény minden dolgozója az igazgató közvetlen irányításával végzi a feladatát. 
az intézmény szakmai feladatainak ellátása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása két 
szervezeti egység munkáján alapul: 
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• Városi Könyvtár – könyvtárosok 
• Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – muzeológusok 


 
1 fő igazgató – könyvtáros 
2 fő könyvtáros 
2 fő könyvtáros asszisztens 
2 fő muzeológus  
 
 A dolgozók feladat-, hatás,- és jogköre: valamennyi dolgozó feladatait, hatáskörét szabályozó 
személyre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. 


 
 


A könyvtár belső szervezeti egységei, azok feladatai 
 


Gyűjteményszervezés, feldolgozás 
 
A könyvtári gyűjtemény folyamatos feltárása a mindenkor érvényes szabványok és könyvtár 
állomány feltárási szabályzata előírásainak figyelembe vételével. A dokumentumok 
rekordjainak rögzítése a Textlib integrált könyvtári rendszerben, az adatrögzítési szabályok 
figyelembe vételével. Részvétel a könyvtári gyűjtemény használói igényeknek megfelelő 
gyarapításában, a rendelések leadása. Tartalmi, formai feltárás, analitikus feldolgozás. 
Állományapasztás. 
 
Felnőttolvasó-szolgálat és tájékoztatás feladata: 
 
Információ a könyvtár, és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Tájékoztatás a könyvtár és 
más könyvtárak állományáról, a könyvtár adatbázisairól, adattárakról, ás az interneten 
elérhető információkról. Az olvasók nyilvántartása A dokumentumok kölcsönzése. A 
könyvtári gyűjtemény használói igényeknek megfelelő gyarapítása, és gondozása. Az 
ismeretterjesztő szakirodalmi állomány, valamint a az olvasótermi prézens állományok 
gondozása. A folyóirat olvasó kezelése, és gondozása. A dokumentumok előjegyzése, 
kölcsönzési határidő hosszabbítása.  Biztosítja más könyvtárak állományainak és 
szolgáltatásainak elérését. Könyvtárközi kölcsönzés. Késedelmes olvasók felszólítása. 
Sajtófigyelő. Az állomány népszerűsítése kiállítások, könyvajánlások formájában. A térítéses 
szolgáltatások bevételeinek kezelése.  
 
helytörténeti gyűjtemény: 
A helyismereti, helytörténeti gyűjtemény gyarapításában, gondozásában a helyismereti, és 
helytörténeti tájékoztatásban. Bibliográfiai – és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, 
sajtó- és témafigyelés. Állományrészek népszerűsítése, évfordulókhoz eseményekhez 
kapcsolódó kiállítások, kiemelések rendezése. 
 
 
Audióvizuális gyűjtemény: 
Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár adatbázisairól, 
adattárakról, ás az interneten elérhető információkról. Az audióvizuális gyűjtemény 
állományának (CD, DVD lemezek, hangoskönyvek, bakelit lemezek) folyamatos gyarapítása, 
feltárása, gondozása. A gyűjtemény  
 
Számítógépes, és egyéb szolgáltatás: 
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Biztosítja a használók számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az Internet a 
szövegszerkesztő helyben használatát. Nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, 
laminálás, letöltés, CD írás. Telefonálási és fax küldési lehetőség. 
 
Gyermekkönyvtár feladata: 
A 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátása. A gyermekkönyvtár használóinak 
nyilvántartása. A gyermekkönyvtár gyűjteményének kölcsönzése, és a helyben használat 
biztosítása. Bibliográfiai, és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás a korosztály számára. 
Az igényeknek megfelelő állománygyarapítás. Csoportos foglalkozások. A gyermekkönyvtár 
állományának gondozása. Az óvodai, iskolai oktató- nevelő munka könyvtári eszközökkel 
való támogatása. Tanulási lehetőségek (foglalkozások, játékok, vetélkedők, pályázatok) 
biztosítása, szervezése. Az  olvasás, a gyűjtemény és a könyvtárhasználat népszerűsítése, 
könyvtárhasználati órák kiállítások vetélkedők formájában. Kapcsolattartás az óvodákkal, 
iskolákkal, iskolai könyvtárakkal. 
 
Múzeumi részleg: 
Feladatait felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak végzik. 
Munkaterület célja: Az itt dolgozók munkavégzésük során Szeghalom város és közvetlen 
környékével kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtésével, nyilvántartásba vételével, 
kutathatóságuk biztosításával, állandó és időszaki kiállítások létrehozásával és 
múzeumpedagógiai tevékenységükkel hozzájárulnak a település múltjának a megismeréséhez. 


 
 
 
 


II. fejezet 
Munkakörök a könyvtárban 


 
 
Az intézmény igazgatója:   
Az intézmény kinevezési rendje: nyilvános pályázat útján Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 
Igazgató feladatai: 


• Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, - az alapító okiratban foglaltak 
és a fenntartó Szeghalom Város Önkormányzata aktuális határozatait figyelembe véve 
irányítja és ellenőrzi az intézmény munkáját. 


• Az intézmény feladatainak, szolgáltatásainak megszervezése és folyamatos 
korszerűsítése   a lakossági igényeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 


• Tervezi, szervezi a  működés szakmai, gazdasági és műszaki feltételeit, a rendelkezésre 
álló személyi és anyagi erőforrások arányos elosztását 


• Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésébe illeszthető újabb feladatok, 
szolgáltatások felvállalása, és annak a fenntartó elé terjesztése. 


• Gondoskodik az intézmény költségvetésének, éves munkatervének, beszámolóinak, 
jelentéseinek elkészítéséről. 


• Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 
és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. 


• Gondoskodik az intézmény  Szervezeti és Működési Szabályzatának és más kötelezően 
előírt szabályzatok elkészítéséért, aktualizálásáért. 
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• Kapcsolatot tart a társintézményekkel, a városban működő kulturális és oktatási 
intézményekkel, civil szervezetekkel. 


• Részt vesz az intézmény tevékenységét érintő üléseken, szakmai értekezleteken, 
beszámol az intézmény munkájáról. 


• Minden fórumon ellátja az intézmény képviseletét. 
• Irányítja a könyvár személyügyi munkáját és elkészíti a beosztottak munkaköri leírását. 
• Munkaértekezletet tart, és folyamatosan értékeli az intézmény munkáját.   
• Az intézmény dolgozóit bevonja az intézményt érintő döntésekbe, aktuális ügyekbe.  
• A továbbképzésekről beszámol, és beszámoltatja a  továbbképzésen résztvevő 


kollégákat a hallottakról. 
• Az igazgató a vezetői feladaton túl részt vesz: az állománygyarapítás, a feldolgozás, a 


könyvtári propaganda, a rendezvények tervezésében, és szervezésében. 
• Figyelemmel kíséri a pályázatokat, a dolgozókat azok írására ösztönzi. Az intézmény 


érdekében maga is pályázik. 
• Figyelemmel kíséri a város közművelődési és oktatási intézményeiben folyó kulturális 


tevékenységet, igény esetén támogatja azokat, és összehangolja a könyvtár 
tevékenységével, rendezvényeivel. 


• Rendszeresen továbbképzi magát, részt vesz a továbbképzéseken szakmai 
tanácskozásokon. 


 
Az igazgató hatásköre: 


• A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény és végrehajtási utasításai szerint gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. 


• intézményi ügyekben történő levelezésben kizárólagos aláírási joga van. 
• A jogszabályok alapján a könyvtár feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy 


más teljesítési kötelezettség vállalás esetén aláírási, és utalványozási jogkörrel 
rendelkezik 


• Hatáskörébe tartozik az intézmény szervezeti struktúrájának változtatása, 
szervezeti egységek létesítése, megszüntetése. 


 
Az igazgató felelősséggel tartozik: 


• Az intézmény gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási és információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésért. 


• Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáért. 


• Az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért. 
• Az intézményre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért. 
 


Könyvtáros 
A szolgáltatási szervezeti egység megnevezése: 


Felnőtt olvasó- olvasószolgálat, tájékoztatás.  
Szépirodalmi, szakirodalmi kiválasztó övezethez, a raktárhoz,  olvasóteremhez, 
helytörténeti gyűjteményhez, folyóirat olvasóhoz kapcsolódó olvasószolgálati és 
tájékoztató feladatok. 
 
Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója 
 
Munkaköri feladatok: 
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• A szépirodalommal és az ismeretterjesztő irodalommal kapcsolatban tájékoztat a 
könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, állományáról, az igénybe vétel 
feltételeiről. 


• A könyvtári dokumentumok és információk elérhetőségének, helyben 
használatának biztosítása. 


• Megválaszolja az állományrészekhez kapcsolódó referensz kérdéseket átadja a kért 
dokumentumokat. 


• Javaslataival segíti az érték- és felhasználó orientált állománygyarapítást, és a 
folyamatos tervszerű állományapasztást. 


• Javaslatot tesz a könyvtár éves munkaprogramjának összeállításához, részt vesz a 
beszámolók elkészítésében. 


• Rendszeresen felhívja az olvasók figyelmét az új beszerzésekre. 
• Végzi a könyvtári dokumentumok  kölcsönzésével összefüggő feladatokat, és e 


tevékenységgel összefüggő tranzakciókat rögzíti a könyvtár által használt 
TEXTLIB integrált könyvtári rendszerbe. 


• Az állomány összetételének alakulása, a forgalmi adatok, és az olvasói igények 
alapján desideráta-jegyzéket vezet. 


• Segíti a könyvtárhasználókat az önálló keresés, és hozzáférés gyakorlati 
ismereteinek elsajátításában. 


• Fogadja, és megválaszolja a telefonon, email-en érkező kérdéseket, kéréseket. 
• Gondoskodik a raktárban elhelyezett állomány besorolási rendjéről frissítéséről, a 


hiányosságok pótlásáról.. A rongálódott, használhatatlan könyveket leválogatja 
javításra, köttetésre, vagy törlésre. 


•  Vezeti a könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos adminisztrációt, a látogatói 
nyilvántartásokat, felszólítja a késedelmes olvasókat, napi- havi bontásban 
összegzi a könyvtári statisztikát. 


• Az állomány védelme (felszólítások, perlések) és karbantartása, (javítás, köttetés). 
• Az időszaki kiadványok rendelése, nyilvántartása, feldolgozása, és feltárása. 
• Részt vesz a könyvtári rendezvények, kiállítások szervezésében, megvalósításban. 
• Kezdeményezi új módszerek, formák kidolgozását, szolgáltatások bővítését, vagy 


változtatását, aktívan részt vállal azok megvalósításában. Javaslataival segíti a 
könyvtári munkához kapcsolódó pályázatok megírását. 


• Rendszeresen továbbképzi magát, részt vesz a továbbképzéseken, szakmai 
továbbképzéseken 


• Elvégzi a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat. 
• Kezeli a technikai eszközöket (fénymásoló, fax, számítógép). A könyvtári 


dokumentumokból (a szerzői jogok tiszteletben tartásával) másolatban is 
szolgáltat., és végzi a másolással összefüggő feladatokat. 


• Részt vállal a könyvtár PR tevékenységében, és a munkaterületét érintő 
kérdésekben – az intézmény vezetőjének megbízása alapján képviseli az 
intézményt a médiák és más külső szervek előtt, kapcsolatot tart az általános iskola  
felső tagozatosaival,  a középiskolásokkal és a pedagógusokkal. Segíti a 
közönségkapcsolatok erősödését, bővítését. 


 
Felelős: 


• Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően felelős azért, hogy a 
könyvtárhasználók adatait tartalmazó nyilvántartások csak könyvtári célra 
legyenek használhatók, 


• Munkaterületén a határidők pontos betartásáért. 
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• A felügyeletére bízott állomány rendjéért, a szolgáltatások színvonaláért, az 
olvasók zökkenőmentes kiszolgálásáért. 


• Tevékenységi körében felelős a szerzői jogokkal kapcsolatos törvények 
betartásáért. 


• A munkavégzés tárgyi és technikai eszközeinek rendeltetésszerű használatáért, 
védelméért és azok biztonságos működtetéséért. 


 
Gyermekkönyvtáros: 
 
A szolgáltatási szervezeti egység megnevezése:  
Gyermekkönyvtár 
 
Közvetlen felettese: 
A könyvtár igazgatója 
 
Munkaköri feladatok: 


• A könyvtár igazgatójával egyeztetve tervezi, és szervezi a Gyermekkönyvtárban folyó munkát. 
 


• A dokumentumok és információk beszerzése a gyűjtőköri szabályzatnak 
megfelelően. 


• Részt vesz a Gyermekkönyvtár olvasószolgálati munkájában kölcsönöz, 
felvilágosít, segíti az olvasókat a tájékozódásban 


• Gondoskodik a gyermekkönyvtárban elhelyezett állomány besorolási rendjéről 
frissítéséről, a hiányosságok pótlásáról.. A rongálódott, használhatatlan könyveket 
leválogatja javításra, köttetésre, vagy törlésre. 


• Vezeti a könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatos adminisztrációt, a látogatói 
nyilvántartásokat, felszólítja a késedelmes olvasókat, napi- havi bontásban 
összegzi a gyermek könyvtári statisztikát. 


• Segíti a könyvtárhasználókat az önálló keresés és hozzáférés gyakorlati 
ismereteinek elsajátításában. 


• A gyermekirodalommal kapcsolatban tájékoztat a könyvtár és a könyvtári rendszer 
szolgáltatásairól, állományáról, az igénybe vétel feltételeiről. 


• A gyermekirodalommal összefüggő ajánló, tanácsadó tevékenységet végez. 
• Figyeli és elemzi a gyermekek olvasási és könyvtárhasználati szokásait. Az 


állomány összetételének alakulása, a forgalmi adatok és az olvasói igények alapján 
vezeti a  desideráta jegyzéket. 


• Javaslatot tesz a könyvtár éves munkaprogramjának összeállításához, részt vesz a 
beszámolók elkészítésében. 


• Fogadja és megválaszolja telefonon, email-en valamint a könyvtár Facebook 
oldalán  érkező kérdéseket, kéréseket.  


• Részt vesz a gyermek könyvári rendezvények szervezésében, megvalósításában.  
• Rendszeresen továbbképzi magát, részt vesz a továbbképzéseken, szakmai 


továbbképzéseken 
• Együttműködik a könyvtár más szervezeti egységeivel, közvetíti feléjük a 


használói igényeket. 
• Részt vállal a könyvtár PR tevékenységében, és a munkaterületét érintő 


kérdésekben – az intézmény vezetőjének megbízása alapján képviseli az 
intézményt a médiák és más külső szervek előtt, kapcsolatot tart az óvodásokkal az 
általános iskola  alsó tagozatosaival és a pedagógusokkal. Segíti a 
közönségkapcsolatok erősödését, bővítését. 
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• Kezdeményezi új módszerek, formák kidolgozását, szolgáltatások bővítését, vagy 
változtatását, aktívan részt vállal azok megvalósításában. Javaslataival segíti a 
gyermek könyvtári munkához kapcsolódó pályázatok megírását. 


 
Felelős: 


• Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően felelős azért, hogy a 
könyvtárhasználók adatait tartalmazó nyilvántartások csak könyvtári célra 
legyenek használhatók, 


• Munkaterületén a határidők pontos betartásáért. 
• A felügyeletére bízott állomány rendjéért, a szolgáltatások színvonaláért, az 


olvasók zökkenőmentes kiszolgálásáért. 
• Tevékenységi körében felelős a szerzői jogokkal kapcsolatos törvények 


betartásáért. 
• A munkavégzés tárgyi és technikai eszközeinek rendeltetésszerű használatáért, 


védelméért és azok biztonságos működtetéséért. 
 
 
Formai tárgyi feldolgozó: 
Szolgáltatási egység megnevezése: 
Gyűjteményszervezés, feldolgozás 
Közvetlen felette: 
Az intézmény igazgatója 
 


• A könyvtári dokumentumok formai, tartalmi feltárása, feldolgozása, a rekordok 
rögzítése az integrált könyvtári rendszerben. A kurrens anyag mellett feladata még 
a retrospektív anyagok feldolgozása is. 


• Az elhasználódott dokumentumok előkészítése selejtezésre az adatbázisban  az 
apasztás végrehajtása, a selejtezési jegyzék elkészítése. 


• Figyelemmel kíséri a TEXTLIB integrált rendszer fejlesztését. 
• Javaslatot tesz a könyvtár éves munkaprogramjának összeállításához, részt vesz a 


beszámolók elkészítésében. 
• Együttműködik a könyvtár más szervezeti egységeinek a munkatársaival. 
• A hagyományos és új típusú dokumentumok gyarapítása a gyűjtőköri 


szabályzatban foglaltak szerint. 
• Az olvasói igények, kiadói jegyzékek, internetes ajánlások alapján a hiányzó 


könyvek jegyzékének készítése, a gyűjtemény hiányainak pótlása a gyűjtőköri 
szabályzatban meghatározottak szerint. 


• Az időszakonként és/vagy rendkívüli esetben  történő állományellenőrzés 
előkészítése, lebonyolítása, és lezárása. 


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


• A könyvtári dokumentumok nyilvántartásba vétele, könyvtári használatra 
alkalmassá tétele. 


• A folyamatos állománygondozás során a törlésre előkészített dokumentumokról 
törlési jegyzékek készítése. 


• Részvétel az iskolarendszeren belüli és kívüli képzésben, továbbképzésben. 
 
Felelős: 
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• Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően felelős azért, hogy a 
könyvtárhasználók adatait tartalmazó nyilvántartások csak könyvtári célra 
legyenek használhatók, 


• A dokumentumok gyarapításáért, állományba vételéért, és feldolgozásáért. 
• A könyvtári integrált rendszer (TEXTLIB) építéséért.  
• A munkavégzés tárgyi eszközeinek rendeltetésszerű használatáért. 


 
 
Helyismereti könyvtáros: 


• Helyismereti gyűjtő- és feltáró munkát végez, ezzel párhuzamosan feladata a 
helyismereti kutatás összefogása és segítése. 


• Tevékenysége során gyűjti Szeghalom városával és közvetlen környékével kapcsolatos  
a nyomtatott sajtóban megjelenő cikkeket. 


• Dokumentumait helyben használat formájában kutathatóvá teszi. 
• Múzeumi ügyeletet lát el, tárlatvezetést végez 
• Az időszaki kiadványok retrospektív számainak gondozása, nyilvántartás, kötésre való 


előkészítés. 
• Feladata az évfordulókhoz kapcsolódó információk, adatok gyűjtése. 
• Szeghalom városára teljességgel időhatár nélkül, Békés megyére vonatkozóan 


válogatva, dokumentumok beszerzése. 
• Desideráta-jegyzékek készítése a gyűjtemény hiányairól. 
• A gyűjtőkörébe tartozó kisnyomtatványok, plakátok, képeslapok nyilvántartása. 
• Alkalmi lapok, és egyéb nem folyóirat jellegű kiadványok feltárása, és nyilvántartása. 
• A városra vonatkozó sajtófigyelés, helyi újság teljes körű feldolgozása. 
•  


 
Felelős:  


• Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően felelős azért, hogy a 
könyvtárhasználók adatait tartalmazó nyilvántartások csak könyvtári célra legyenek 
használhatók, 


• a helyismereti gyűjtemény rendjéért. 
• A helyismereti gyűjtemény és az arra épülő tájékoztatás felelőse. 


 
Munkakörök a múzeumban: 
Múzeumi népművelő: 
 


• Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak 
megfelelő megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet 
készít. 


• A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 
anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti 
elvégzéséért felelősséggel tartozik. 


• Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), 
azok szervezésében, megvalósításában. 


• Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  







 23 


• Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 


• Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
• Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
• Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 


rend kialakításáról és fenntartásáról.  
• Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 


különféle múzeumi programokat. 
• Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 


hasznosítja. 
 
 
Néprajzos muzeológus  
 


• Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak 
megfelelő megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet 
készít. 


• A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 
anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti 
elvégzéséért felelősséggel tartozik. 


• Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), 
azok szervezésében, megvalósításában. 


• Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a 
Kjt. illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 


• Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  


• A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - 
egyéb időszakos feladatot is köteles ellátni. 


• Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 


• Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
• Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
• Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 


rend kialakításáról és fenntartásáról.  
• Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 


különféle múzeumi programokat. 
• Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 


hasznosítja. 
 
 
 
Kisegítő (üzemviteli alkalmazott 
Közvetlen felettese: 
a könyvtár igazgatója 
 
Munkaköri feladatok: 
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• A könyvtár helységeinek naponkénti, múzeum helységeinek esetenkénti  takarítása, az 
épületben levő növények gondozása, ablakok tisztán tartása. 


• Gondoskodik a használatban levő takarítóeszközök és tisztítószerek rendeltetésszerű 
használatáról. 


• Tisztán tartja a törölközőket, konyha ruhákat. 
• Gondoskodik a takarítószeres helység rendjéről, tisztaságáról. 


            jelenti, ha az épületben, vagy az épület berendezéseiben és egyéb felszereléseiben     
            hibát észlel. 
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                                                                                              Szervezeti és Működési Szabályzat  


2. számú melléklet 
 


Gyűjtőköri szabályzat 
 


 
     A könyvtár típusa, feladata: 


 
Városi könyvtár – középfokú lakóhelyi ellátást nyújtó „B” típusú nyilvános könyvtár. 
Működési területe Szeghalom és a Szeghalmi Kistérség, amennyiben a kistelepülési 
szolgáltató helyek állományának korlátozottsága miatt a könyvtárhasználók igénye itt 
jelentkezik. 
Feladata, hogy szolgáltatásaival minden magyar és külföldi állampolgárnak biztosítsa a 
művelődés és tájékozódás, az információhoz jutás lehetőségét. 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény könyvtára 
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Magyar Köztársaság 1997. évi CXL. tv. A 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárai 
ellátásról és a közművelődésről meghatároz. 
 


A könyvtár magyar könyvtári hálózatban elfoglalt helyéről: 
A könyvtár fenntartója: Szeghalom Város Önkormányzata 
Szakmai és módszertani tanácsot a Békés Megyei Tudásház és Könyvtártól kérhet. 
Ágazati felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. 
 
    A könyvtár társadalmi környezete: 
A településen egy összevont általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 
működik. Ezekben iskolai könyvtárak kaptak helyet, de a diákok igénybe veszik a városi 
könyvtárat is. 
A városban található néhány gazdasági vállalkozás, nagyobb üzem, de a rendszerváltás óta 
országos viszonylatban is elég magas a munkanélküliek száma, az ő átképzésükhöz 
szükséges dokumentumokat igyekszik a könyvtár beszerezni. 
Más munkanélküliek mezőgazdasági termeléssel próbálnak jövedelemhez jutni, ezért a 
mezőgazdasági szakkönyvek beszerzését is szem előtt kell tartani. 
Jelentős a beiratkozott olvasók között a felsőoktatásban tanulók aránya, az ő részükről 
megjelenő szakirodalmi igényeket is próbálja a könyvtár kielégíteni. 
Az olvasói létszám a város lakosságának kb. 12%-a. 
. 
A tervszerű folyamatos könyvellátás érdekében a könyvtár internetes könyvkereskedő 
cégekkel köt szerződést a kedvezmények maximális kihasználása miatt. 
Pénzmaradványból, pályázatokon nyert támogatásból, érdekeltségnövelő támogatásból 
vagy egyéb forrásból rendelkezésre álló pénzeszközökből, antikváriumokból, 
könyvesboltokból, más könyvkereskedelmi cégektől is vásárol. Ajándékozás útján is 
gyarapíthatja állományát. Folyóirat gyarapítását egyrészt a KELLÓ-n keresztül, másrészt 
kiadókon keresztül végzi. 
A dokumentumok állományba vétele 2012 nyarától kizárólag elektronikusan, 
számítógépes szoftver segítségével történik. A dokumentumok használatára vonatkozóan 
az alábbi irányelvek vonatkoznak: 
o Nyomtatott dokumentumok közül csak az olvasótermi, helyismereti, és 


segédkönyvtári anyagokat nem kölcsönzi a könyvtár. 
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   A könyvtár az alábbi Magyarországon megjelent dokumentumtípusokat gyűjti: 
Nyomtatott könyvek, időszaki kiadványok, térképek, hangdokumentumok, multimédiás és 
könyvtári adatbázisok, CD-k, DVD-k, hangos könyvek, mikrofilmek, diafilmek, nem 
nyomdai úton terjesztés céljából előállított szöveges-, képi-, hang-, adat- és optikai 
rögzítés, helytörténeti értékű irat és tárgyi emlékek. 
 
    Gyűjtőkör: 
    A könyvtár fő gyűjtőköre: 
Nyomtatott formában, magyar nyelven: 


o Általános lexikonok, enciklopédiák, a világnyelvek nagy-, és közép szótárai 
o A világ-, és a magyar irodalom klasszikusai, a magyar és a külföldi népköltészet és 


meseirodalmat reprezentáló antológiák, gyűjteményes kötetek 
o Általános-, és középiskolai kötelező olvasmányok 
o Egy-két napilap és irodalmi folyóiratok 
o Minden tudományág alap, és ismeretterjesztő szintű dokumentumai 
o Vásárosnaményra és a volt járás területére és Beregre vonatkozó dokumentumok 


(ebbe beleértve szakdolgozatokat, hanganyagokat, mikrofilmeket, video és 
multimédiás dokumentumokat is) 


    Mellékgyűjtőkör: 
Nyomtatott formában magyar nyelven: 


o Általános-, és középiskolai ajánlott irodalom 
o Kortárs magyar és külföldi írók, költők művei, ezek életét bemutató alkotások 
o Lektűr irodalom 
o Nyelvkönyvek 
o Folyóiratok 


Idegen nyelveken: 
o Nyelvtanulást segítő szépirodalmi művek 
o Nyelvkönyvek 


Hangtároló dokumentumok: 
o Hanglemezek 
o Zenei és irodalmi kazetták 
o Nyelvtanulást segítő kazetták, CD-k 
o CD-k, DVD-k 


Képi (video) dokumentumok: 
o Ismeretterjesztő filmek 
o Kötelező és ajánlott olvasmányok megfilmesített változatai 
o Rajzfilmek 


Multimédiás dokumentumok: 
o Ismeretterjesztő CD-ROM-ok,  
o DVD filmek 
o CD-ROM adatbázisok 


 
   A gyűjtés mélysége: 
Könyvtárunk gyűjtőköre a feladatainak megfelelően általános. Gyűjtjük a 
társadalomtudományi, a természettudományi és az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó 
tudományos műveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a szépirodalmat, az ifjúsági és 
gyermekkönyveket. Gyűjtjük a város és környéke jellegének, termelési profiljának megfelelő 
műszaki, mezőgazdasági szakirodalmat.  
   Válogatás, teljesség, kiemelés: 
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A könyvtár a gyűjteményét a költségvetésben erre a célra előirányzott keretből tervszerűen 
gyarapítja. A gyarapítás mennyiségi határa a mindenkori rendelkezésre álló költségvetésben 
szereplő összegtől függ. A könyvtár alkalmazkodva a gazdasági helyzethez, a 90-es évek óta 
általában válogatva gyűjti a dokumentumokat. A gyűjtés 1948 óta folyamatos. 
Teljességgel gyűjtjük a helyismereti jellegű dokumentumokat, válogatva a 
társadalomtudományi, művészeti, irodalmi, történelemtudományi, természettudományi, 
alkalmazott tudományi műveket, valamint a magyar nyelvű szépirodalmat. 
 
   Példányszám: 
Általánosságban 1-1 példányos a beszerzés. Kivételt képeznek az iskolai kötelező és ajánlott 
olvasmányok, a szótárak, ezekből 3-4 példányt vásárol az intézmény. A nagysikerű 
szépirodalmi műveket, melyekből 2-3 példányra lenne szükség, nem tudjuk csak 1  maximum 
kettő példányban beszerezni. 
 
   Időhatárok:  
Az állománygyarapítás elsősorban az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó 
könyvekre terjed ki. Beszerzünk vagy ajándékként elfogadunk minden, ma is hasznosítható 
tartalmi értékkel rendelkező könyvet, amennyiben iránta igény jelentkezik a kiadás idejétől 
függetlenül. 
 
   Nyelvi keretek: 
Állományunk nagyrészt magyar nyelvű dokumentumokból áll, de a nyelvtanulást 
elősegítendő, beszerzünk idegen nyelvű szépirodalmat, kétnyelvű könyveket is. 
 
  Az állomány apasztása: 


Tervszerű: 
o Elavult (tartalmilag, vagy van újabb kiadás) 
o Fölöspéldányok esetében (nem keresik, vagy túl sok példány a forgalomhoz 


képest) 
 
Egyéb okok miatti apasztás: 


o Használat következtében elrongálódott 
o Olvasónál maradt (elvesztette, megsemmisült) 
o Elháríthatatlan esemény miatt (tűz, árvíz, lopás) 
o Állományellenőrzéskor hiányként jelentkezett. 


Folyóiratok csak 1-2 évre visszamenőleg gyűjtendők, kivételt képeznek a bekötött, tartós 
állományba vett lapok 
Az alábbi folyóiratokat több évre visszamenőleg gyűjti a könyvtár: 
Alföld; Békés Megyei Hírlap, Burda,  Könyvtári Levelezőlap; Könyvtári Figyelő; Könyv, 
Könyvtár Könyvtáros; Természetbúvár,Szépirodalmi Természet Világa, a környéki 
települések folyóiratait helytörténeti jellege miatt. 


 
Az elavult és selejtezett dokumentumok egy részét a könyvtár felajánlja olvasói számára 
megvásárlásra, más részét újrahasznosításra elszállítja. 
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                                                                                                              Szervezeti és Működési szabályzat  
3. számú melléklet 


 
 


Irattári szabályozás 
 
 


 
Az irattári szabályzat és irattári terv a 38/1998. (IX. 4.) BM rendelet. és a 45/2003. (XII. 02.) 
BM rendelet alapján került összeállításra. 
 
 
  Az iratok átvétele és elosztása, postabontás: 
 


A könyvtárhoz érkező levelek (sima, ajánlott), folyóiratok a postai kézbesítő útján jutnak 
el a könyvtárba.   
Az iratok átvételére jogosult a címzett, a postai meghatalmazással rendelkező személy és 
az olvasószolgálat könyvtárosa. 
Az ajánlott és tértivevényes leveleken az átvevő olvasható aláírásával az átvétel 
dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. 
 
Sérült küldemények kezelése: 
Az átvételkor a sérülés tényét az okmányon jelölni kell. A hiányzó iratokról a küldő 
szervet, vagy személyt jegyzőkönyv felvételével értesíteni kell. 
 
Téves címzés esetén a küldeményt a feladónak vissza kell küldeni. 
 
A hivatalos levelek az igazgatóhoz kerülnek felbontásra. 
Az igazgató a küldeményeket szükség szerint az ügy elintézésével megbízott személyre 
szignálja, utasítást ad az elintézés határidejére és a válasz sajátos módjára. 
A küldemények iktatásra kerülnek. 
A könyv csomag küldemények a feldolgozó csoporthoz kerülnek. 
Az igazgató 5 munkanapot meghaladó tartós távolléte esetén a napi postát az az 
olvasószolgálati könyvtáros bontja fel. 


 
 
Az iratok nyilvántartásba vétele: 


• A küldeményeket felbontás után a könyvtáros iktatja. Az iktatás kézi módszerrel, 
sorszámos rendszerben történik. 


• Az iratokat beérkezési sorrendben kell iktatni és az iratok jobb sarkába az 
iktatószámot fel kell írni. 


• Az ügyiratok iktatására oldalszámozott és hitelesített iktatókönyvet kell használni. 
Az iktatókönyvben felhasznált lapokat összeragasztani, a feljegyzett adatokat 
kiradírozni, kivakarni vagy olvashatatlanná tenni nem szabad. Helyesbítés esetén 
egy vonallal úgy kell áthúzni a téves szöveget, hogy az látható legyen. A javítást 
kézjeggyel igazolni kell. 


• Az iktatókönyv szabályszerű vezetését az igazgató ellenőrzi, melyet kézjegyével 
igazol. 
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• Az iktatást a naptári év kezdetén 1-es sorszámmal kell kezdeni és az év végéig 
megszakítatlan sorrendben kell folytatni. Az iktatókönyv 1-1 sorszámához csak 
egy ügyet szabad beiktatni. 


• A naptári évet az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és 
a könyvtár hivatalos bélyegzőjének lenyomatával zárja. 


 
 
 
 
 
Az ügyiratok kezelése: 


• A nyilvántartásba vett iratokat elintézés céljából a kijelölt előadónak kell átadni. 
Elintézés előtt az ügyintéző köteles a közbeeső intézkedéseket megtenni 
(vélemény kérés, problémás ügyek tisztázása) 


 
Az iratok továbbítása: 
 


• A postai továbbításhoz szükséges borítékot, nyomtatványokat a kijelölt könyvtáros 
kitölti és gondoskodik azok postára adásáról. 


 
 
  Irattárba helyezés: 


• Azokat az iratokat, melyeknek tisztázatait postázták vagy intézkedésre nem volt 
szükség irattárba kell helyezni. 


• Az irattárba a sorszámok növekvő sorrendjében kell az ügyiratot elhelyezni külön 
iratrendezőben. A felső fedőlemezre rá kell nyomni a könyvtár címbélyegzőjét. Fel 
kell tüntetni az iratok keletkezésének évszámát, a tételszámot, valamint a kötegben 
lévő iratok első és végső iktatószámát. 


• A tárgyévi iratok és a megelőző évi  iratok az irodahelyiségben vannak elhelyezve. 
A korábbi irattári anyag a raktárban került elhelyezésre. 


 
Selejtezés: 


• Az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével a könyvtár irattári anyagának azt a 
részét, melyre az ügyvitel érdekében már nincs szükség és nem történeti értékű ki 
kell selejtezni. 


• A selejtezést az igazgató rendeli el és a terület felelőse hajtja végre, összeállítva a 
selejtezési bizottságot. A selejtezésről jegyzőkönyv készül, melyet iktatás után 
meg kell küldeni a levéltárnak. 


• A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 


• A selejtezést öt évenként legalább egyszer kell elvégezni. Ki kell választani azokat 
az irattári tételeket, amelyeknek őrzési ideje – az irattári terv szerint – lejárt. Az 
igazgató elrendelheti az őrzési idő meghosszabbítását, melyet az iraton feltűnő 
helyen jelez. 


A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
─ a könyvtár nevét, a selejtezés idejét 
─ a selejtezés alá vont iratok évkörének megjelölését 
─ a kiselejtezett tételek felsorolását 
─ a kiselejtezett tételekből esetleg visszatartott iratok egyedi megnevezését 







 30 


─ a kiselejtezett iratok mennyiségét 
─ a selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét. 


 
Levéltárba adás: 


• A levéltár számára átadandó iratokat teljes lezárt évfolyamokban, ügyviteli 
segédletekkel együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel átadás – átvételi 
jegyzőkönyv kíséretében kell átadni. 


 
 
 


A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény irattári 
terve 


 
 


Vezetési ügyek 
 


Tétel Tárgy Megőrzési idő Levéltárba adás 
ideje 


1. Szervezeti és Működési Szabályzat, 
Ügyrend, Szabályzatok nem selejtezhető 15 év 


2. Munkatervek, beszámolók nem selejtezhető 15 év 


3. A könyvtár működésével 
kapcsolatos statisztikai kimutatások nem selejtezhető 15 év 


4. 
Revizori ellenőrzések jegyzőkönyvei 
és az azokban előírtak 
végrehajtására vonatkozó iratok 


nem selejtezhető 15 év 


5. Szabad számok   


6. Szabad számok   
 
 
 
Könyvtári ügyvitel 
 


7. Könyvtárközi kölcsönzéssel 
kapcsolatos levelezés 5 év - 


8. 
Az állományt és annak elhelyezését 
rögzítő leltárkönyvek és egyéb 
nyilvántartások 


nem selejtezhető - 


9. 


Az állomány gyarapításával, 
feldolgozásával és raktározásával 
összefüggően készült kartonok, 
cédulák és egyéb iratféleségek – ide 
nem értve a könyvtár állományát 
feltáró katalógusokat 


nem selejtezhető - 


10. 


Szerzeményezéssel kapcsolatos 
megrendelések és ezek 
bonyolításával kapcsolatos 
levelezések 


 10 év 
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11. 
Az állomány gyarapodásával 
összefüggő ajándékozási ügyek 
iratai 


nem selejtezhető 50 év 


12. Az állományi anyag selejtezési 
javaslatai és engedélyezései nem selejtezhető 50 év 


13. 
Az állomány időszakos revíziójával 
kapcsolatos iratanyag: jegyzőkönyv, 
kimatatás 


nem selejtezhető 50 év 


14. A könyvtár nyilvános szolgáltatásaival kapcsolatosan: 


 Adatközlések, bibliográfiai 
tájékoztatások 5 év - 


 Olvasói panaszkönyvi bejegyzések 
és azok intézése 5 év - 


 Kölcsönzési kérések és azok 
intézése 5 év - 


 
Rádió, TV és egyéb helyszíni 
felvétellel és fotózással kapcsolatos 
megkeresések 


5 év - 


 
 
 
Jogi ügyek 
 


15. Munkaügyi döntőbizottsági ügyek 5 év - 


16. Fegyelmi ügyek 3 év - 


17. Kártérítési ügyek 5 év - 


18. Biztosítási ügyek 10 év - 
 
 
 
Személyzeti ügyek 
 


19. Határozatlan időre szóló alkalmazás nem selejtezhető 50 év 


20. Határozott időre szóló alkalmazás nem selejtezhető 50 év 


21. Személyi törzslap, nyilvántartás, 
minősítés nem selejtezhető 40 év 


22. Jutalmazási ügyek 10 év - 


23. Szabadságügyek (évi rendes, fizetés 
nélküli, jutalomszabadság) 5 év - 


24. Szabad számok   


25. Szabad számok   
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Szervezet, működés, ügyvitel 
 


26. Belső ügyviteli segédkönyvek 
(postakönyv) 2 év - 


27. 
Érdekegyeztetés a 
szakszervezetekkel, érdekvédelmi és 
érdekképviseleti szervezetekkel 


nem selejtezhető 15 év 


28. Érintésvédelmi vizsgálati 
jegyzőkönyvek 3 év - 


29. Iktató és munkakönyv, irattári 
segédkönyv - 15 év 


30. 
Iratkezelési szabályzattal és irattári 
tervvel kapcsolatos ügyek, 
iratselejtezési jegyzőkönyvek 


4 év - 


31. Közalkalmazotti tanács ügyei nem selejtezhető 15 év 


32. 


Külső szervek, Állami 
Számvevőszék, Közigazgatási 
Hivatal ellenőrzése, átvilágítás, 
fenntartói vizsgálatok, 
szakfelügyeleti vizsgálatok 


nem selejtezhető 15 év 


33. Munkavédelmi ügyek 3 év - 


34. Statisztika (éves) nem selejtezhető 15 év 
 
 
 
Bér- és munkaügyek 
 


35. Bér- és munkaügyi kimutatások 
nyilvántartások, jelentések 3 év - 


36. Fizetés nélküli szabadságok 6 év - 


37. Fizetés előleg 1 év - 


38. Illetmény ügyek 3 év - 


39. Jelenléti ív 1 év - 


40. Kereseti igazolás 1 év - 


41. 


Kinevezés, besorolás, áthelyezés, 
munkaköri leírás, felmentés, 
megbízási díjak, nyugdíjazás, 
végkielégítés 


6 év - 


42. Munkába járás költségeinek térítése 2 év - 


43. Tanulmányi szerződés 3 év - 


44. Továbbképzés, átképzés egyedi 
ügyei, szakmai gyakorlat 2 év - 
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Pénz- és vagyonkezelés 
 


45. Analitikus nyilvántartások (eszköz 
nyilvántartás, leltár, selejtezés) 3 év - 


46. Beruházások szervezése és pénzügyi 
lebonyolítása 3 év - 


47. 


Bizonylatok (bevételi – kiadási 
bizonylatok, pénztárkönyvek, 
számlák, számlatömbök tőpéldányai, 
készpénz ellátmány bizonylatai) 


3 év - 


48. Gépkocsi üzemeltetése 1 év - 


49. Költségvetés és gazdasági 
beszámoló nem selejtezhető 15 év 


50. Költségvetéssel és pénzkezeléssel 
kapcsolatos ügyek 3 év - 


51. Intézményi térítési díjak 
megállapítása, elengedése 2 év - 
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                                                                                                           Szervezeti és Működési Szabályzat  
4. számú melléklet 


 
Leltározási selejtezési szabályzat: 


 
 
 
 
A Városi Könyvtár leltározásával összefüggő feladatait "Az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési…." 249/2000.(XII.24.) korm. rendelet alapján készítettük.  
 
A leltár olyan tételes kimutatás, amely a költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak 
valóságban meglevő állományainak értékét egy meghatározott időpontban tartalmazza.  
 
A leltározás célja:  


• A könyvtár vagyonának számbavétele, az intézmény használatában levő, álló és 
kis értékű tárgyi eszközök mennyiségének megállapítása, a nyilvántartások 
pontosságának ellenőrzése, az eltérések kimutatása, a vagyon védelme, felelősök 
elszámoltatása. 
 A csökkent értékű, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése. 
A leltározást követően a mérlegtételek értékelése, a leltári hiányok megállapítása 
következik.  


 
 
 Álló és eszközállomány, gépek, berendezések leltározását az intézményben december 
hónapban (rendkívüli esetben ettől eltérő, vagy évközi is lehet) az intézmény kijelölt dolgozói 
végzik. 
Leltározás előtt leltározási ütemterv és megfelelő nyomtatványok készülnek, melyek 
elősegítik a folyamatot.  A leltárnak biztosítania kell a teljes-körűséget, a valós állapot 
bemutatását, és az áttekinthetőséget. 
  
Könyvállomány, a dokumentumok leltározásánál a szakmai előírásoknak megfelelően kell 
eljárni. Időpontja a szakmai követelményeknek megfelelően 25.001 – 75.000 közötti 
állomány esetén 5 évenként. Ebben az esetben is leltározási ütemterv készül, mely tartalmazza 
a leltározás vezetőjének, résztvevőinek nevét. (3/1975.(VIII.17.) KM-PM.rend.) 
 
Selejtezés: 
 
A leltárnál megállapított felesleges, elavult eszközök, megrongálódott állományok 
selejtezésre kerülnek.  
A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készül, a tárgyak leltári számának 
pontos feltűntetésével 
Könyvtári dokumentumok selejtezésénél a szakmai előírások betartása elsődleges. 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 
5. számú melléklet 


Munkaköri leírások: 


 
Az Intézmény igazgatója: 
 
Az intézmény élén az igazgató áll. Az intézményt képviseli. Jogállását a magasabb vezető 
beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. 
Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény állapítja meg. 
Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, másra át nem ruházható 
feladatokat. 
 
Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: 


• az intézmény dolgozói feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, 
• a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása. 


  
 Az igazgató felelős: 


• az intézmény rendeltetésszerű működéséért, 
• a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, a munkáltatói jogok jogszerű gyakorlásáért,  
• az intézmény alapfeladatai ellátásának folyamatos viteléért, működtetéséért, 
• a rábízott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával való működtetéséért, 
• az intézmény törvényes gazdálkodásáért, a gazdasági és szakmai munka belső 


ellenőrzéséért. 
 


Az igazgató alapvető feladata: 
• az intézmény munkájának irányítása, az egyes részterületek, tevékenységek 


összehangolása, 
• fő feladata annak a kulturális tevékenységnek a koordinálása, amelynek révén a város 


és vonzáskörzetének lakossága hozzájuthat az általuk igényelt információkhoz és 
szolgáltatásokhoz, 


• munkájában munkatársaira támaszkodik, 
• képviseli a könyvtárügyet, az intézményt, a hatóságok és intézmények állami és 


társadalmi szervek előtt, 
• a nyilvános könyvtárak és más társintézmények között együttműködések 


kialakításának kezdeményezője, gyakorlati kivitelezője, 
• meghatározott időnként átfogóan elemzi és összegzi az intézmény személyi 


állományának, az alkalmazott könyvtárosoknak, muzeológusoknak  a tevékenységét, 
• vezeti az intézmény személyi nyilvántartásait, gondoskodik azok folyamatos 


kiegészítéséről. 
• felelős az intézmény gyűjteményszervezéséért, 
• döntési joggal bír, az intézmény költségvetését terhelő megrendelések, beruházások 


terén, 
• gondoskodik az intézmény megfelelő menedzseléséről a humánerőforrás, a 


minőségbiztosítás és a projektek terén, 
• ellenőrzi az intézmény munkarendjének végrehajtását, a munkafegyelem, a 


munkaidők megtartását. 
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Az igazgató helyettesítése: 
 
Az intézmény igazgatójának tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén a  tájékoztató 
könyvtáros látja el a helyettesítést a következők szerint: 


• az igazgató kérése szerinti időpontban és gyakorisággal köteles kapcsolatot tartani az 
igazgatóval telefonon, vagy e-mail-en, 


• az igazgató távolléte esetén gyakorolja az intézmény folyamatos működéséhez 
szükséges igazgatói jogokat, 


• az igazgató kizárólagos jogkörébe utalt feladatokat az igazgató külön engedélyével 
láthatja, 
el, kötelezettség-vállalásra az igazgató írásos engedélyével jogosult, engedélyt az 
igazgató  faxon, vagy e-mail-ben is adhat, 


• intézkedéseiről utólagosan köteles az igazgatónak beszámolni. 
Az igazgató helyettesítése alatt a helyettes saját munkaköre ellátása alól nem kap felmentést.  
Az intézmény érdekeinek megfelelően az igazgató utasítása szerint az igazgató helyettesítése 
más dolgozóra is átruházható. 
 
Tájékoztató könyvtáros, és helyismereti gyűjtemény kezelő könyvtáros: 
 
Bihari Edit könyvtáros 
 


• Fő feladata a felnőtt részlegben a kölcsönzéshez kapcsolódó egyéni foglalkozás az 
olvasókkal, ennek során referensz és általános szóbeli tájékoztatás nyújtása, valamint 
irodalomkutatás igény szerint – a rendelkezésre  álló nyomtatott segédeszközök, 
számítógépes adatbázisok, valamint az interneten elérhető információforrások 
felhasználásával. Szükség esetén megtanítja az olvasót azok használatára. 
Dokumentumok kölcsönzése, visszavétele. 


• Felelős a felnőtt kölcsönözhető helyben használható könyvállomány,  az idegen 
nyelvű könyvek, az európai uniós külön gyűjtemény szoros raktári rendjének 
fenntartásáért.. 


• Rendszeresen végzi a könyvtári állomány vizsgálatát, javaslatot tesz selejtezésre és 
köttetésre, a javításra szánt könyveken elvégzi a szükséges javításokat. 


• Megállapítja a kölcsönző által megrongált, vagy elveszett dokumentumok kártérítési 
összegét, az összeget bevételezi.  


• Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város középfokú intézményével, az általános iskola 
felső tagozatával Igény esetén csoportos könyvtárlátogatást vezet, könyvtárhasználati 
foglalkozásokat tart. Jó kapcsolatot tart az intézmények nevelőivel. 


• Figyelemmel kíséri a pályázatokat, munkaterületének megfelelően segíti a könyvtár 
pályázatainak elkészítését. 


• Évente legalább két alkalommal felszólító leveleket küld a késedelmes olvasók 
részére. 


• Részt vesz a könyvtár szerzeményezésében, a könyvkereskedői ajánlatokat átnézi, az 
olvasói igények gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a beszerzésre. 


• Részt vesz az egyéb (fénymásolás, szkennelés, fotónyomtatás) szolgáltatások 
elvégzésében,   végzi a szolgáltatás díjainak beszedését. 


• Elvégzi a könyvtárközi kérések teljes feladatkörét, online kérőlapok kitöltését, 
továbbítását , nyilvántartás vezetését,  a dokumentumok visszaküldését. 


• Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás 
szempontjából, mielőtt az új könyvek közé kihelyezné. 
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• Nyilvántartja a hangos könyveket, igény esetén javaslatot tesz azok beszerzésére. 
• Ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan sajtófigyelést végez, fénymásolatokkal, 


lapkivágatokkal bővíti a gyűjteményt. 
• Naponta ellátja a különböző sajtótermékek érkeztetését, hiány esetén reklamációját, és 


a sajtótermékek szemlézését. 
• Részt vesz a könyvtár  rendezvényeinek szervezéseiben, lebonyolításában az azok 


melletti ügyeletben. 
• Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése a 


rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok, (dokumentum keresés, 
kölcsönzés, olvasók beírása) pontos megbízható elvégzése. 


• Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős, beteg vagy mozgásképtelen olvasók igény 
szerinti könyvtári ellátásában, a dokumentumokat lakásukra viszi (mozgókönyvtár). 


• Akadályoztatása esetén, vagy annak megbízásából helyettesíti a könyvtár vezetőjét. 
• Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek ás vagyontárgyainak védelméért 


és biztonságáért. 
• Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló, szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel 


készséges, jó munkakapcsolatot tart fenn. 
 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:               10.00-18.00. 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                            9.00-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                    8.00-12.00 
 
 
Gyermekkönyvtáros - olvasószolgálat 
Szabóné Farkas Irma könyvtáros asszisztens 
Kiss Béláné könyvtáros 
 
 


• Fő feladata a napi kölcsönzés során a gyermekolvasókkal való egyéni    foglalkozás, 
részükre nyújtott szóbeli tájékoztatás az igény szerinti irodalomkutatás , 
dokumentumok kölcsönzése, visszavétele. 


• Fenntartja a gyermekkönyvtár állományának raktári rendjét, nyitás előtt ellenőrzi a 
szak- és szépirodalmi könyvek szoros raktári rendjét . 


• Folyamatosan gyűjti a selejtezésre, köttetésre, javításra szánt könyveket, az utóbbiak 
esetén elvégzi a javításokat. 


• Felelős az időszaki kiadványok raktári rendjének fenntartásáért, gondoskodik az 
időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről, tékázásáról. 


• Az elhasználódott tartalmilag elavult elvesztett könyveket  selejtezésre átadja  a 
feldolgozó könyvtárosnak. 


• Megállapítja, a kölcsönző által megrongált, vagy elveszett dokumentumok kártérítési 
összegét,  az összeget bevételezi. 
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• A Libri-Bookline ZRT internetes áruház kínálata alapján,  könyvkereskedői ajánlatok, 
olvasói igények, gyűjtőköri elvek figyelembevételével javaslatot tesz a 
dokumentumok beszerzésére. 


• Az új könyveket ajánlópolcon helyezi el, és egyéb módon is felhívja rá a 
gyermekolvasók figyelmét. 


• Kezdeményezi és szervezi az óvodás és általános (alsós) iskolás  korosztálynak a 
könyvtárhasználati, tematikus  foglalkozásokat. 


• Szervezi a gyermekkönyvtár rendezvényeit, végzi a közönségszervezés munkáit. 
• Figyelemmel kíséri a pályázati felhívásokat a gyermekrészleg szempontjából. 
• Kapcsolatot tart a megye gyermek  könyvtárosaival. 
• Elkészíti az előző nap kölcsönzési statisztikáját, az adatokat bevezeti a munkanaplóba. 
• Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése a 


rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok pontos megbízható elvégzése. 
• Évente legalább két alkalommal felszólító levélben értesíti a késedelmes olvasókat. 
• Az újonnan beszerzett dokumentumokat átnézi, észrevételezi a tájékoztatás 


szempontjából. 
• Részt vesz a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, azok melletti 


ügyeletben. 
• Szombati napokon ha ügyeletes, és ha szükséges, a felnőtt könyvtári részben látja el a 


feladatokat. 
• A felnőtt könyvtári részben feladata   legjobb tudása szerint foglalkozni az olvasókkal, 


ebbe beleértve a szóbeli tájékoztatást, irodalomkutatást, interneten való  keresést, a 
térítéses szolgáltatások elvégzése, ezek díjainak beszedése. 


• Részt vesz a hátrányos helyzetű, idős beteg vagy mozgásképtelen olvasók igény 
szerinti könyvtári ellátásába. A dokumentumokat lakásukra viszi. (mozgókönyvtár 


• Felelős a felnőtt könyvtári állományt, és könyvtári adminisztrációt rendben átadni a 
felnőtt könyvtárosnak. 


• A könyvtár bevételeit a bizonylatok alapján ellenőrzi, összesíti, előkészíti a banki 
feladásra. 


• Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, és vagyontárgyainak védelméért 
és biztonságáért. 


• Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 
megbízásait. 


• Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 
munkakapcsolatot tart fenn. 


 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:               12.00-18.00. 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                           10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
 
 
Feldolgozó, helyismereti  gyűjteményt kezelő – gyermekkönyvtári ügyeletes 
Szabóné Farkas Irma könyvtáros asszisztens 
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• Fő feladata a beérkezett (vásárolt, ajándékba kapott, stb.) könyvtári dokumentumok 


szabvány szerinti feldolgozása. 
• Részt vesz az állományapasztási munkálatokban. 
• Elkészíti a sajtótermékek éves mutatóit. 
• Új dokumentumok vásárlása esetén a számítógépes adatbázis segítségével 


instrukciókat ad a könyvtár állományában már meglévő dokumentumokról, vagy 
korábbi kiadású példányokról. 


• Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése, a 
TEXTLIB honlapon a változások figyelemmel követése, a könyvtárban a rendszerrel  
kapcsolatos feladatok, és adódó problémák megoldása az informatikus, vagy az 
integrált  könyvtári rendszer munkatársainak segítségével. 


• A megjelenő helyismereti tárgyú könyveket és egyéb dokumentumokat figyelemmel 
kíséri. Beszerzésük után feladata azok  feldolgozása, állományba vétele. 


• A városban illetve a városról megjelenő aprónyomtatványokat, kéziratokat, fotókat, 
stb. a teljesség igényével gyűjti. 


• Gondoskodik a helyismereti katalógus naprakész gondozásáról. 
• A könyvtári információs plakátokat rendszeresen cseréli, a könyvtár zárva tartásáról 


értesíti a lakosságot. 
• Részt vesz a könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos szervező és tájékoztató munkában 


szükség esetén ügyeletet vállal. 
• Szombati ügyeleti napokon olvasószolgálati munkát végez számítógépes 


kölcsönzéssel, és azon kívül minden esetben helyettesíti a gyermek könyvtárost. 
• Az olvasószolgálatban fő feladata a gyermekrészleg olvasói számára a dokumentumok 


kölcsönzése, visszavétele tájékoztatás. 
• Felelős a gyermek könyvtári állományt, és a kölcsönzéssel kapcsolatos 


adminisztrációkat rendben átadni az állandó  gyermek könyvtárosnak. 
• Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 


megbízásait. 
• Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 


munkakapcsolatot tart fenn. 
• Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, vagyontárgyainak védelméért, 


biztonságáért. 
 
 


Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 
 
      Hétfőtől péntekig:      8.00-14.30 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:            12.00-18.00 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
      Hétfőtől péntekig:                                                            8.00-14.30 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:                       10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
 
 
Állománygyarapító – olvasószolgálati ügyeletes 
Faragóné Szívos Edit könyvtáros asszisztens 
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• Feladata az állományalakítás és gyűjtemény szervezés megvalósítás gyakorlati 


megvalósítása aminek célja az igényeknek megfelelő jól használható gyűjtemény 
kialakítása. 


• A hagyományos címleltárkönyvben és a számítógépes adatbázisban is elvégzi a 
könyvtárba valamennyi beérkezett dokumentum állományba vételét. A raktári 
katalóguslapok alapján végzi az új dokumentumok számítógépes adatbázisba 
(TEXTLIB) való bevitelt. 


• Feladata a TEXTLIB integrált könyvtári rendszer minél jobb megismerése, a 
rendszerben a munkaköréhez kapcsolódó feladatok pontos megbízható elvégzése. 


• Naprakészen vezeti a könyvtár egyedi és csoportos nyilvántartásait. 
• A könyvforgalmazóktól vásárolt dokumentumok számláit külön gyűjti, nyilvántartást 


vezet a pénz felhasználásáról. 
• A könyvforgalmazói beszerzéseket kölcsönző tasakkal, és szakjelzettel látja el. 
• A leltárba vétel előtt a számlák alapján egyeztet, ellenőrzi az új dokumentumokat. 


Amennyiben hiányos vagy téves a szállítmány elvégzi a szükséges intézkedéseket. 
• Részt vesz az állományapasztási munkákban. 
• Új dokumentumok vásárlása esetén a számítógépes adatbázis segítségével 


instrukciókat ad a könyvtár állományában már meglévő dokumentumokról, vagy 
korábbi kiadású példányokról. 


• Elhozza a napilapokat a postáról. 
• Jogosult a könyvtárba érkező küldemények átvételére, a különböző dokumentumok, 


valamint a működéshez szükséges szakmai és ügyviteli nyomtatványok 
megrendelésére. 


• Ellátja az intézmény gazdasági feladatainak adminisztrációját. 
• Részt vesz a könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos szervező és tájékoztató munkában, 


szükség esetén ügyeletet vállal. 
• Szombati ügyeleti napokon olvasószolgálati munkát végez a gyermek könyvtári 


részben, számítógépes kölcsönzéssel. 
• Az olvasószolgálatban fő feladata a gyermekrészleg olvasói számára a dokumentumok 


kölcsönzése, visszavétele, tájékoztatás szükség esetén a felnőtt könyvtáros segítségét 
igénybe véve. 


• Felelős a  gyermek könyvtári állományt, és a kölcsönzéssel kapcsolatos információkat 
rendben átadni a gyermek könyvtárosnak. 


• Végrehajtja a könyvtárigazgatónak és az olvasószolgálat szakemberének alkalmi 
megbízásait. 


• Kollégáival, az intézménnyel kapcsolatban álló szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel jó 
munkakapcsolatot tart fenn. 


• Felelőséggel tartozik az intézmény berendezéseinek, vagyontárgyainak védelméért, 
biztonságáért. 


 
 
Napi munkaideje április 1-től október 31-ig: 


 
      Hétfőtől péntekig:      8.00-14.30 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:            12.00-18.00 
      Szombaton esetenként:     8.00-12.00 
       
      Napi munkaideje november 01-től március 31-ig: 
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      Hétfőtől péntekig:                                                            8.00-14.30 
      Olvasószolgálatban helyettesítés esetén:                       10.30-17.00 
      Szombaton esetenként:                                                     8.00-12.00 
 
 
Múzeumi népművelő: 
Kele József muzeológus 
 


• Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak 
megfelelő megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet 
készít. 


• A munkatervben nem szereplő szakmai feladatot csak az intézményvezető 
engedélyével végezhet. 


• A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos 
felhasználását anyagi felelősséggel végzi. 


• Tevékenységéről félévente írásban számol be az intézmény vezetőjének. 
• A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 


anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti 
elvégzéséért felelősséggel tartozik. 


• Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), 
azok szervezésében, megvalósításában. 


• Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a 
Kjt. illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 


• Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  


• A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - 
egyéb időszakos feladatot is köteles ellátni. 


• Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 


• Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
• Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
• Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 


rend kialakításáról és fenntartásáról.  
• Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 


különféle múzeumi programokat. 
• Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 


hasznosítja. 
 
Napi munkaideje április 01-től október 31-ig: 
Hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 8.30-12.00-ig  du: 14.00-18.00-ig 
Szombat: 10.00-12.00-ig  du: 14.00-16.00-ig. 
 
Napi munkaideje november 01-től március 31-ig 
Hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 8.30-12.00-ig  du: 13.00-17.00-ig 
Szombat: 10.00-12.00-ig  du: 14.00-16.00-ig. 
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Néprajzos muzeológus  
Hajdu Klára muzeológus 
 


• Gondoskodik muzeális gyűjtemény szakmai működtetéséről, a rábízott tárgyi és 
dokumentációs történeti és néprajzi értékek szakszerű és törvényben foglaltaknak 
megfelelő megőrzéséről és bemutatásáról. Ennek megfelelően éves munkatervet 
készít. 


• A munkatervben nem szereplő szakmai feladatot csak az intézményvezető 
engedélyével végezhet. 


• A munkaterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátott eszközök gazdaságos 
felhasználását anyagi felelősséggel végzi. 


• Tevékenységéről félévente írásban számol be az intézmény vezetőjének. 
• A Gyűjtemény állapotáért, a nyilvántartások naprakész vezetéséért a gyűjteményi 


anyag műtárgyvédelmi felügyeletéért és a gyűjteményi revízió ötévenkénti 
elvégzéséért felelősséggel tartozik. 


• Részt vesz az intézmény közművelődési feladataiban (kiállítások rendezése, 
tárlatvezetés, ismeretterjesztő írások, előadások, rendezvényeken ügyeletet tart stb.), 
azok szervezésében, megvalósításában. 


• Hétvégére biztosítja a közönség számára a kiállítás látogathatóságát, ügyeletet tart a 
Kjt. illetve a Mt. előírásait figyelembe véve. 


• Az intézmény vezetője megbízásából képviseli a gyűjteményt a szakterületén 
rendezett fórumokon, a hallottakról az intézmény vezetőjének beszámol.  


• A szorosan vett tudományos és szakfeladaton kívül – az intézményvezető utasítására - 
egyéb időszakos feladatot is köteles ellátni. 


• Tudományos tevékenysége során a szakterületének megfelelő kutatási témák 
feldolgozására, publikálására törekszik. 


• Segíti a gyűjteményhez forduló kutatók munkáját. 
• Végzi a tudományos segédgyűjtemény gyarapítását. (adattár – fotótár). 
• Végzi a gyűjtemény feldolgozó és nyilvántartó munkálatait. Gondoskodik a raktári 


rend kialakításáról és fenntartásáról.  
• Folyamatos kapcsolatot tart fenn a város oktatási intézményeivel, ismerteti velük a 


különféle múzeumi programokat. 
• Figyelemmel kíséri a közönségigény alakulását, melynek tapasztalatait munkája során 


hasznosítja. 
 
Napi munkaideje:  
Minden hét páratlan hétfő: Szünnap 
Keddtől – péntekig : 9.00-17.00-ig   
Minden hét páros szombat:  9.00-13.00-ig 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 
6. számú melléklet 


 
Könyvtárhasználati szabályzat 


 
 


I. Könyvtárhasználati jog 
 


A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Könyvtárhasználati Szabályzata 
 
Jelen szabályzatot  Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68 § a) pont 
felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint 
határozza meg: A Nagy Miklós Városi Könyvtár az országos közkönyvtári rendszer tagjaként  
- az 1997, évi CXL, tv. 54 0 (1) bekezdés értelmében- nyilvános könyvtári kritériumoknak 
megfelelve, általános gyűjtőkörű könyvárként biztosítja a település könyvtári ellátását 
használatának joga minden magyar és nem magyar állampolgárt korlátozás és 
megkülönböztetés nélkül megillet. 
 
A könyvtár használatának tekintetében a Könyvtárhasználati Szabályzat előírásait kell 
figyelembe venni, mely tartalmazza: 


• a könyvár használatának rendjét, 
• az igénybe vehető szolgáltatások körét, 
• és a térítési díjak mértékét, 


 
 


II. A könyvtár szolgáltatásai 
 
 


• Könyvtárlátogatás 
• A gyűjtemény helyben használata 
• Állományfeltáró eszközök (katalógus) használata 
• Információ a könyvtár, és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár 


adatbázisairól, és az interneten elérhető információkról 
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a 


kölcsönzési határidő meghosszabbítása 
• Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben, és másolatban 
• Bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás 
• Közhasznú információk feldolgozása, és szolgáltatása 
• Helyismereti, helytörténeti  információk gyűjtése, szolgáltatása 
• Számítógépes szolgáltatások, internetes hozzáférés, irodai szolgáltatások, 


nyomtatás, szkennelés. A digitális írástudás, és információs műveltség 
elsajátításának elsegítése. 


• Egyéb irodai szolgáltatások: laminálás, fénymásolás, spirálozás, fax használata. 
• Egész életen át tartó tanulás támogatása. Oktatásban képzésben részt vevők 


információellátása, információkeresés segítése. 
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• Előzetes bejelentés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások 
tartása 


• Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények szervezése. 
 


 
 
 


III. Könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye és ideje: 
 


 
 
Székhelye: 
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
Postacím: 5521 Szeghalom, Pf. 21. 
Telefon: 66/371-953 
Fax: 66/371-953 
A könyvtár internet elérhetősége: www.szeghalomkonyvtar.hu 
Általános email-címe: konyvtar.szeghalom@gmail.com 
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 10.00-18.00 óra (április1-től – október 31-ig) 
                       hétfőtől-péntekig:    9.00-17.00 óra (november 1-től – március 31-ig) 
                       szombat: 8.00-12.00 óra 
 
Eltérő nyitva tartás esetén a könyvtár külön értesíti az olvasót. A megváltozott nyitva tartás 
pontos idejét a változás előtt két héttel ab bejárati ajtón kifüggesztjük., a könyvtárhasználókat 
a honlapon és facebook oldalunkon is tájékozatjuk. 
 


 
IV.  A könyvtári szolgáltatások igénybe vétele 


 
 
A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti aki 
személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja. 
A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében megkülönböztetünk:  


• beiratkozáshoz nem kötött, 
• beiratkozáshoz kötött 


 
A beiratkozáshoz nem kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtárlátogató 
Könyvtárlátogató: 
A könyvtárlátogató a szolgáltatások adott körére az alábbi szolgáltatások igénybe vételére 
jogosult. 


• könyvtárlátogatásra 
• az állományfeltáró eszközök használatára 
• információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, az alábbi könyvtári 


gyűjtemények helyben használatához: 
• olvasóterem használatára 
• folyóirat-olvasó használatára 


 
A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők: a Könyvári tag 
 
Könyvtári tag: 
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Könyvtári tag lehet aki regisztráltatja magát. 
Beiratkozáskor a könyvtári tagnak a könyvtáros kérésére az alábbi adatokat kell közölni, azok 
hitelességét  személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal, vagy útlevéllel igazolni.(önálló 
jövedelemmel nem rendelkezőnek a jótállójának adatai) 
 


• név (asszonyoknál leánykori név is) 
• anyja neve 
• születési hely, év, hónap 
• személyi igazolvány száma 
• állandó és ideiglenes lakhely 
• telefonszám, email-cím 


 
Statisztikához a könyvtár kéri még az alábbi adatokat, melyeknek megadása nem kötelező: 


• legmagasabb iskolai végzettség 
• foglalkozás 
• munkahely 


 
Beiratkozás után a könyvtári tag olvasójegyet kap, mely a beiratkozástól számított egy évig 
érvényes. az alábbi könyvtári szolgáltatások igénybevételére jogosult. Ezek egy része 
ingyenes, további részét térítés ellenében veheti igénybe. 
Könyvtári tagok részére igénybe vehető ingyenes könyvtári szolgáltatások: 


• Mindazok a jogok megilletik, mint a kömyvtárlátogatókat. 
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról. 
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a 


kölcsönzési határidő meghosszabbítása 
• Segítségnyújtás katalógusunk, kézikönyvtárunk, használatához 
• bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, lelőhely információk. 


 
Térítéses szolgáltatások: 
Térítéses szolgáltatásaink igénybe vehetők a szolgáltatást nyújtó könyvtár használati 
szabályzatában meghatározott feltételek szerint. 
 


 
V.  A könyvtári szolgáltatások igénybevételének részletezése 


 
 
Internet terem: 
Az igénybe vehető szolgáltatások  


• Ingyenes számítástechnikai oktatásban való részvétel nyugdijasok részére 
• internet használata 
• szövegszerkesztés 
• nyomtatás 
• fénymásolás 
• letöltés pendrivre 
• spirálozás 
• laminálás, darabolás 
• fax küldése- fogadása 
• szkennelés 


 







 46 


 
Szépirodalmi, szakirodalmi könyvek olvasóterem, folyóirat olvasó és a helytörténeti 
gyűjtemény: 
 
Felnőtt részleg: Itt történik a beiratkozás, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, 
elveszett dokumentumok megtérítése, késedelmes olvasók felszólítása, általános tájékoztatás. 
 
Beiratkozás: 
Beiratkozáskor a könyvtárhasználó nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a könyvtár 
használatának szabályait. 
 
Adatnyilvántartás: 
A könyvtár számítógépes nyilvántartást vezet. A személyi adatokban bekövetkezett 
változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni. A használó által megadott személyi 
adatokat a könyvtár csak nyilvántartás céljára használhatja fel. Az olvasók adatlapjait csak a 
kölcsönzéssel megbízott dolgozók használhatják. 
 
Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés: 


• A könyvtárból kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet 
• Egyszerre csak 10 db. dokumentum kölcsönözhető. A kikölcsönzött dokumentumokra 


az olvasó köteles vigyázni, és azt a kölcsönzési határidő lejártáig visszahozni. 
• Aki a kölcsönzött könyvekbe bejegyez, vagy azt megrongálja annak kártérítést  kell 


fizetni. 
• A kölcsönzési idő: 21 nap 
• A könyvtáros kérésre a kölcsönzési határidőt két alkalommal meghosszabbíthatja,. A 


hosszabbítás kérjető személyesen, e-mailben, a könyvtár internetes közösségi oldalán, 
vagy telefonon. 


 
Nem kérhető hosszabbítás: 


• lejárt határidejű könyvekre 
• ha azt más olvasó előjegyeztette 


 
Olyan könyvek esetén melyekre nagy az igény a könyvtár rövidebb kölcsönzési időt is 
megállapíthat. 
Az 5.000,-Ft-ot meghaladó értékű ill. az egy példányban meglévő dokumentumok 
kölcsönzése esetén a könyvtár egyedi elbírálás alapján letéti díjat is kérhet. A letéti díj 
összege nem haladhatja meg a dokumentum árát. 
 
Késedelmes olvasók felszólítása: 
Ha a könyvtárhasználó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza a dokumentumokat, 
és a kölcsönzési határidő meghosszabbítását sem kérte a könyvtár felszólítást küld. 
A felszólított olvasó újabb dokumentumot csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet. 
 
Elveszett könyvtári dokumentumok: 
Ha a kölcsönzött könyv elvész, megrongálódik a használó ugyanannak a műnek megefógyező 
kiadású, és megfelelő állapotú példányát a könyvtárnak leadhatja. Ebben az esetben nem kell 
a könyv árát megtéríteni. 
Ha az elveszett, vagy megrongálódott könyvet a használó nem pótolja a lejárattól számított 
három hónapon belül akkor köteles a könyv értékét megtéríteni a Könyvtárhasználati 
Szabályzatban megállapított díjak szerint. 
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Előjegyzés: 
Ha az olvasó által keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de éppen 
kölcsönzés alatt van, előjegyzés kérhető rá. Amikor a dokumentum visszakerül a könyvtárba 
akkor az olvasó kérésére értesítést küldünk. 
 
Szépirodalmi állomány: 
A szépirodalmi műveket a polcokon a szerzők neve szerinti betűrendben helyeztük el. Az 
állományrészben a szabadpolcokon elhelyezett könyveket a könyvtárhasználó korlátozás 
nélkül kézbe veheti, a raktárban lévő könyvekhez a könyvtáros segítségével lehet hozzájutni. 
Az olvasói igények kiszolgálását segítik az úgynevezett témacsoportokban elhelyezett 
könyvek, melyeket adott témára vonatkozóan gyűjtöttünk össze. 
 
Szakirodalmi állomány: 
A  szakirodalmi állományrészben elhelyezett könyveket a használók korlátozás nélkül kézbe 
vehetik, a raktárban elhelyezett könyvekhez pedig a könyvtáros segítségével lehet hozzájutni. 
A szakirodalmi könyveket a könyvtárunkban használt Egyetemes Tizedes Osztályozás 
szakrendjében, ezen belül betűrendben tároljuk 
 
Olvasóterem: 
A szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat  minden korlátozás nélkül lehet használni, 
használat után azonban az olvasótermi asztalon kell hagyni, a könyvtáros osztja vissza a 
helyére. Bibliográfiai, és szakirodalmi tájékoztatás kérhető. Az olvasóteremben és a folyóirat 
olvasóban minden könyvtárhasználó számára szabad wifi-hozzáférést biztosítunk. 
 
Folyóiratok: 
Helyben használatuk biztosított minden könyvtári látogató számára. A beiratkozott olvasók a 
hetilapokat, folyóiratokat –a legfrissebb számok kivételével- az alábbi feltételek szerint 
kölcsönözhetik is. 


• 1 hétre egyszerre 5 db, és egyfajtából egyszerre 3 db. 
A folyóiratokból történő másolás a felnőtt részlegben is történhet.  A folyóiratok régebbi 
bekötött, tékázott számaihoz a könyvtáros segítségével juthat az olvasó. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés: 
A könyvtár állományában nem található dokumentumokat az olvasó kérésére más 
könyvtárból átkölcsönözzük. A kölcsönzés történhet eredeti, vagy másolatban. Az 
átkölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. 
Könyvtárunk a könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentumok visszaküldéséért 
postaköltséget számít fel. 
Könyvtárközi kölcsönzés keretében könyvtárunk is kölcsönöz dokumentumokat más 
könyvtárak számára. A dokumentum küldésének postaköltsége, másolatban történő 
szolgáltatás esetében a fénymásolás díja a kérő könyvtárat terheli. 
 
Helytörténeti gyűjtemény: 
Külön gyűjteményként kezeljük a helyismeretei anyagot, különleges értéke speciális védelmet 
indokol. Nem kölcsönözhető. 
 
Gyermekkönyvtár: 
A gyermekkönyvtár feladata a 14 éven aluli korosztály könyvtári ellátása, de a 14 éven felüli 
korosztály is igénybe veheti a szolgáltatásokat. 
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Beiratkozás, adatnyilvántartás: 
A szolgáltatásokat érvényes könyvtári tagsággal rendelkező beiratkozott gyermekek vehetik 
igénybe. Beiratkozáskor a gyermek szülője, vagy gondviselője nyilatkozatot ír alá, amelyben 
elfogadja a gyermekkönyvtár használatának szabályait. 
A személyi adatokban történt változást a beiratkozott olvasónak be kell jelenteni. 
Az olvasó által megadott személyi adatokat a könyvtár csak olvasói nyilvántartásra 
használhatja. 
A regisztrációhoz a gyerekek alábbi adatai szükségesek: 


• név 
• születési hely, idő, nap 
• a szülő vagy gondviselő neve 
• állandó lakhely 
• telefonszám, email-cím 
• iskola neve, címe 


 
A gyermekkönyvtár használói a könyvek helyben használatán és kölcsönzésén kívül a 
gyűjtemény részét képező folyóiratokat is olvashatják, a lejárt folyóiratokat ki is 
kölcsönözhetik. A kézikönyveket  egyedi elbírálás alapján, a szülő, vagy gondviselő által 
aláírt nyilatkozaton  kikölcsönözhetik hétvégére, vagy az intézmény zárásától-  nyitásáig. 
 
Kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás: 
A beiratkozott olvasók egyszerre csak 6 db. könyvet kölcsönözhetnek, A kölcsönzési idő 21 
nap. Olyan könyvek esetén melyekre nagy az igény a könyvtár rövidebb kölcsönzési határidőt 
is megállapíthat. (kötelező olvasmány) 
 
Kölcsönzési határidő: 
A kölcsönzési határidő lejárta előtt kétszer kérhető a kölcsönzési határidő meghosszabbítása. 
A hosszabbítás kérhető személyesen, e-mailben, a könyvtár internetes közösségi oldalán, 
vagy telefonon. 
 
Nem kérhető hosszabbítás: 


• lejárt határidejű könyvekre 
• ha azt más olvasó előjegyezte 


Amennyiben a gyermekolvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza az általa 
kikölcsönzött dokumentumokat, nevére két alkalommal (két-két hét elteltével) felszólítást 
küldünk. ha két felszólítás után sem kerül vissza a dokumentum, harmadik felszólítást a szülő 
vagy a gondviselő kapja. 
 
A gyermekkönyvtárban lehetőség van: 


• kölcsönzésre, helyben olvasásra 
• korosztálynak megfelelő folyóiratok olvasására 
• a könyvtár társasjátékaival, játékaival játszani  


 
Előzetes bejelentkezés alapján a gyermek könyvtárossal egyeztetve lehetőség van csoportos 
foglalkozások és könyvtári órák megtartására. 
 
Számítógép és internet használat: 
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A Nagy Miklós Városi Könyvtárban internet használati díj ellenében lehetőség van 
számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott 
számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 10 percet 
leszámítva. Az internet szolgáltatást csak a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény regisztrált olvasói vehetik igénybe. Az Internet használati 
szabályzat elfogadása kötelező.  
 
A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat 
regisztrációra kerül.  
 
A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni: 
 


• Számítógép használat  90,- Ft/ 30 perc 
• Szövegszerkesztés, táblázatkezelés  
• Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón 
• Elektronikus levelezés 
• Letöltés  
• Nyomtatás  
• Szkennelés (külön kérés alapján) 
      
Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben:    30,-Ft/oldal 
Színes nyomtatás A/4-es méretben:             400,-Ft/oldal 
Színes nyomtatás fotópapírra:                      550,-Ft/oldal 
Szkennelés:           20 Ft /oldal                                           


 
 


• A használóknak  az erőszakot, közízlés és közszemérmet  sértő Web-oldalak  
látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadhatja. 


 
• A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, 


és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. 
 


• Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével 
a számítógépet nem kell kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell 
zárni. 


 
• Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, 


kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani! 
 


• A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az 
engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. 


 
• Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a 


célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni! 
 


• Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet. Az internetezés  könyvtári 
környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet  a környezethez illő  kulturált 
viselkedésre.   
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• A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi 
felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem 
indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak! 


 
 
 
Egyéb, más az intézmény által végzett szolgáltatás: 
 
1. Másolás:                                                            A/4 (1 oldalas): 30,-Ft A/4 (2 oldalas): 35,-Ft 
                                                                               A/3 (1 oldalas):40,-Ft A/3 (2 oldalas):50,-Ft. 
2. Fekete-fehér nyomtatás:                                    A/4 (1 oldalas): 30,-Ft 
3. Színes nyomtatás:                                              A/4 (normál papírra)   400,-Ft. 
                                                                               A/4 (fotó papírra)       550,-Ft. 
4. Laminálás:                                                         A/4 papírra                  100,-Ft. 
5. Spirálozás                                                          alapkellékei (előlap, hátlap, spirál) 
                                                                               összesen: 150,-Ft+5 Ft/oldal 
6. Szkennelés:                                                        20,-Ft/db. 
                                                                               könyv esetén 20,-Ft+5 t,-/oldal 
7. Faxolás:                                                              400,-Ft. kezdő oldal+50,-Ft. további oldal 
 
 
Terem bérbeadása: 
 
Bérleti díj: 4.000,-Ft / óra  
Egész napos terem díj:  10.000,- Ft/óra  
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VI. A könyvtár használatának általános  szabályai 
 


• A könyvtár olvasó tereiben kabátban, táskával tartózkodni tilos! 
• A kabátokat táskákat (kisméretű kézitáska kivételével) a fogason kell elhelyezni, a 


bennük hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
• A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának 


engedélyével rakhatók ki. 
• A könyvtárban minden befizetésről nyugtát, kérésre számlát állítunk ki. 
• A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumait, berendezési tárgyait és 


eszközeit rendeltetésszerűen használni azok épségét megóvni. A használat során 
észlelt rendellenességeket hibákat és hiányosságokat kérjük jelezni az olvasói térben 
tartózkodó könyvtárosoknak. 


• Ha valaki a könyvtár dokumentumait, eszközeit eltulajdonítja, ellene hatósági eljárást 
kezdeményezünk. 


• A könyvtár számítógépein mások nyugalmának megzavarására alkalmas, másokban 
félelmet keltő, vagy közerkölcsöt sértő tartalmak (pl. pornográf fotók, filmek, tiltott 
önkényuralmi jelképek, stb.) megjelenítése tilos. a szabály megszegőjét felszólítás 
után az igazgató döntése után a könyvtárból  kitiltható. 


• A könyvtár rendjét megszegő használótól a szolgáltatások teljesítését a könyvtár 
megvonhatja. A megvonás szólhat meghatározott időtartamra, vagy véglegesen.  


• a könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében csak megfelelő 
öltözékben és az alapvető higiénés szabályok betartásával lehetséges. Ittas, vagy 
érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő öltözékben megjelenő, másokat 
megbotránkoztató személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat. 


• Az olvasói terekben étkezni tilos. 
• Mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár folyosó részén, a látogatók és 


könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett. 
• Dohányozni az  intézmény területén belül  tilos, az intézménytől 5 méter távolságban 


lehetséges. 
• A látogatók panaszaikkal, vagy javaslataikkal felkereshetik a felnőtt olvasószolgálati 


munkatársat, vagy a könyvtár vezetőjét. 
 
 


VII. Záradék 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Könyvtárhasználati Szabályzatát a könyvtár munkatársai megtárgyalták, és elfogadták 
 
Hatálybalépésének időpontja: 2018. június 01. 
A könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát készítette:  
 
        
 
                                                                                Koczó Éva 
        igazgató 
 
 





		A televízió  a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani az alábbi előírásokat:

		Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik:

		Az igazgató felelős:

		Az igazgató alapvető feladata:

		Az igazgató helyettesítése:








Okirat száma: 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 


Gyűjtemény 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
1.2.2. telephelye(i): 


 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kiállítóhely 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
   
   


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. 07. 01. 


2.2. költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 


1 Nagy Miklós Városi Könyvtár 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 6. 
2 Sárréti Múzeum 5520 Szeghalom, Tildy u. 14. 
3   


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 







2 


3.1.1. megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.2.2. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 
 


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2), illetve a 64. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint. 


 


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


1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 


megőrzi, gondozza, rendelkezésre bocsájtja, és a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumjairól, 
szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Szabadkapacitása terhére 
ingatlan bérbeadást biztosít az igényeknek megfelelően. 


 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások  
4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom város közigazgatási 
határa 


 
 


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 
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– pályáztatás útján – 5 éves időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 


 


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


1 Közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 


2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az 
irányadó 
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6. Záró rendelkezés 


Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 27 napján kelt,  alapító okiratot 
visszavonom. 


Kelt:  Szeghalom, 2018. május 16. 


P.H. 


            Macsári József  
              polgármester 


 
 
 






















