
Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

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

 

 

Iktatószám: 25-23/2018. 

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. december 14-én (péntek) 14.00 órára 

összehívom. 

 

Az ülés helye: Művelődési, Sport és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy u. 30.)  

 

Napirend: 

1./ Rendeletalkotás a térítési díjakról 

2./ Döntés a 2019. évi Startmunka programról 

3./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítása 

4./ 2019. évi belső ellenőrzési program elfogadása 

5./ Bejelentések 

 

 

Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 

 

Szeghalom, 2018. december 10. 

Tisztelettel: 

                                                             

                                                                Macsári József 



 
 

…/2018.(XII.  .) számú rendelet 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 

nyersanyagköltségek és térítési díjak meghatározásáról  

 
 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja, mint a 

gyermekétkeztetést biztosító intézménynél alkalmazott nyersanyagköltségeket – 

korcsoportonként és étkezésenként – jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. § 

 

Az intézményi térítési díjakat jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

3. § 

 

A bölcsődei gondozási díjat jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1)Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  

(2)Az önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek 

meghatározásáról szóló 5/1996.(II.26.) számú rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

 

Macsári József                      dr. Pénzely Erika 

                                         polgármester                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        

1. számú melléklet az  …/2018. (XI..) Önkormányzati rendelethez 

        

        

  
Ellátási formák Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 

1. 
Bölcsőde 

83 87 235 83 
  

488 

   

2. 
Óvoda 

  104 253 104 
  

461 

   

3. 
Általános Iskola Menza     

354 
    

354 

         

4. 
Középiskolai Menza     

402 
    

402 

         

5. 
Általános Iskola Napközi 

  104 355 104 
  

563 

   

6. 

Általános Iskola 

Kollégium 135 104 355 104 196 894 

 

7. 
Középiskolai Kollégium 

293 
  

402 
  

321    1 016     

     

8. 

Önkormányzati 

intézmények 

alkalmazottjai     
406 

    
406 

részére         

         

9. 
Külső vendég ebéd     

406 
    

406 

         

(ÁFA nélküli ár Ft-ban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

2. számú melléklet a … /208.((XI..)  Önkormányzati rendelethez 

   

   

Intézményi térítési díjak 

 

(A térítési díjak 27 % Áfa-t tartalmazzák) 

   

   

  Intézmény Díj Ft/nap 

1.  Bölcsőde                                 882     

2.  Óvoda                                 882     

3.  Általános Iskola Menza                                 882    

4.  Középiskola Menza                                 882     

5.  Általános Iskola Napközi                                 882    

6.  Középiskola Kollégium                                 882     

7.  Bölcsőde gondozási díj                                 841 

   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          



3. számú melléklet a …/2018.(XI..)  Önkormányzati rendelethez 

          

          

          

          

A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj összege: 0 Ft/nap 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Intézményünk, azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy engedélyezzék Intézményünk számára 

2019. január 01 – től a térítési díj emelését. 

Indokai: 

A térítési díj emelése általában január elsején történik egy évben egyszer, míg az élelmiszerek 

beszerzési árai egy éven belül többször is emelkedhetnek. 

 

2015. január 01-én életbe lépet a 37/2014 (IV.30. ) EMMI rendelet, ami a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozási és egészségügyi előírásokról szól. Ennek a rendeletnek a bevezetése 

jelentősen megemeli a nyersanyag normákat. A rendelet szigorúan kitér az étlaptervezés 

szabályaira, az étkezésekkel kapcsolatos követelményekre. A rendelet kitér arra is, hogy a 

közétkeztető köteles korcsoportonként az előírt energia szükségletet biztosítani. 

A naponta biztosítandó élelmiszereknél tételesen felsorolja korccsoportonként az egy főre 

biztosítandó élelmiszereket. 

Pl. egy óvodás gyereknél eddig heti két alkalommal adtunk valamilyen tejes folyadékot (2 dl), 

januártól naponta 4 dl tejet kell adni (teát nem adhatunk) 

Vagy gyümölcsöt eddig hetente kétszer adtunk, ezután naponta kell 

Vagy sorolhatnánk a zöldségeket, amit kisétkezésnél kaptak 2 dkg, ezután naponta 6 dkg az 

előírás. 

 

A fent említett gyümölcsöket, zöldségeket, de említhetnénk a teljes kiőrlésű 

péksüteményeket, kenyereket vagy a sovány húsokat, felvágottakat oda kell adni a 

gyerekeknek, akkor is, ha nincs szezonja és nagyon drágán tudjuk beszerezni. 

A rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza korcsoportonként az adagolási útmutatót, ami szerint 

kell az adagot a gyerekeknek és a felnőtteknek kiosztani. 

A rendelet továbbra is előírja, korcsoportonként mit kell adnunk tíz élelmezési napra. 

 

További áremelés indoka, hogy a garantált bérminimum, illetve a minimálbér az elmúlt 

években nagymértékben megemelkedett, amely magával vonzotta, hogy a beszállítók is 

emelték áraikat. 

További nyersanyag áremelkedés várható az üzemanyag, illetve biztosítási díjak folyamatos 

drágulása miatt, ebből kifolyólag a szállítási költségek emelkedése is várható lesz, melyet a 

beszállítók beépítenek az áraikba.  

 

Az intézmény 2014. január 1-e óta a térítési díjakat nem emelt, az áremelés 2019. január 1-től 

elkerülhetetlen a fent említett indokok miatt. 

Ezért kérjük a Tisztelt Képviselő Testülete, hogy engedélyezzék a 5 %-os térítési díjemelést. 



 

 

Kelt: Szeghalom, 2018. november 5. 

 

               Németh-Csák Erika 

                 Intézményvezető 



________________________________________________________________________________________________ 

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. december 14-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Mellékelten beterjesztem a Szeghalom Város Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi 

élelmezési nyersanyagköltségek és térítési díjak meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet és 

annak indokolását: 

 

A gyermekétkeztetést biztosító Intézményműködtető Központ a mellékelt kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez. 

Az utolsó térítési díj emelés 2014-ben történt. Azóta hatályba lépett a 37/2014. (IV.30.) EMMI 

rendelet. Ez a sokszor hivatkozott és sokszor vitatott rendelet írja elő, hogy korcsoportonként 

milyen mennyiségű és fajtájú élelmiszert kell biztosítanunk. A jóval többször adandó tejes folyadék, 

friss gyümölcs, zöldség, a korszerű és egészséges élelmiszer jelentősen drágította a költségeket. Az 

eltelt 3 évben ezeket még viselni tudta az intézmény. Ez a jövőben nem vállalható. Különösen azt 

kell kiemelni, hogy a szülőkre nézve rendkívül kedvező szabályok miatt a térítési díjat fizetők 

száma elenyésző, amit az alábbiak szerint mutatunk be: 

- Bölcsődébe járó gyermekek száma:                       44, ebből térítési díjat fizet:    4 

- Újtelepi óvodába járó gyermekek száma:              63, ebből térítési díjat fizet:    0 

- Petőfi utcai óvodába járó gyermekek száma:       123, ebből térítési díjat fizet:  12 

- Fáy utcai óvodába járó gyermekek száma:             93, ebből térítési díjat fizet:   2 

Összesen az alapellátásban tehát 323 gyermek veszi igénybe az étkezést, ebből a napi 3-5 étkezés 

térítési díját (ami kizárólag a nyersanyagnorma lehet, egyéb költség itt nem számolható) 18 család 

viseli. Vagyis az étkezés után a családok 5 %-a fizet. Jelentős a normatív támogatásban részesülők  

(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, három gyermekesek stb.) száma. Ugyanakkor igen nagy 

arányban a szülők nyilatkozata alapján ingyenesen kell nyújtanunk az étkezést, mivel a családi 

„bevallás” alapján az egy főre eső jövedelem a 119.000 Ft-ot nem haladja meg. Ez valóban 

viszonylag magas határ, de kereseti igazolás nem kérhető, kizárólag a szülő nyilatkozatát szabad 

felhasználnunk. Ez a rendkívül engedékeny szabályozás 2016. óta él. Sajnos egy nemkívánatos 

szellem is elharapódzott: „Ha XY nem fizet, akkor én sem!” Mivel a jövedelem általunk nem 

vizsgálható, tudomásul vesszük a nyilatkozatokat, még ha ezek olykor nehezen hihetőek is. Ilyenkor 

természetesen az adott gyermek étkezését az önkormányzat fizeti. 

Tehát megállapítható, hogy az 5 %-os térítési díj emelés 18 családot érint, nagyobb részt az 

önkormányzati támogatást emeli meg. 

 

A rendelet 1. számú melléklete a nyersanyagnorma 5 %-kal emelt összegét mutatja.  

 

A rendelet 2. számú melléklete az intézményi térítési díj, ami azt mutatja, hogy valójában 

(munkabérrel, rezsiköltséggel is számolva) mennyibe kerül az ellátás. Ezt a tényleges költséget az 

állami normatíva és az önkormányzati támogatás fedezi. 

Említést érdemel, hogy a bölcsődében a tényleges gondozás (gondozás, nevelés, felügyelet, 

foglalkozás) számunkra gyermekenként és naponta 841 Ft-ba kerül. 



A képviselő-testület döntése szerint a törvényi lehetőség ellenére gondozási díjat a szülőnek nem 

kell fizetni, kizárólag a bölcsődei étkezésért kérünk térítési díjat. Ez látható a 3. számú 

mellékletben. 

 

Mivel a korábbi térítési díjas rendeletünk 1995-ben született, számos módosításon esett keresztül, a 

könnyebb kezelhetőség érdekében új rendeletet alkottunk. A hatályba lépés 2019. január 1.  

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség mind a nyersanyagnorma, mind az intézményi 

térítési díj esetében.  

Városunk társadalmára, lakosságára gyakorolt hatása nem jelentős a ténylegesen térítési díjat 

fizetők igen csekély száma miatt (5%). Önkormányzatunk költségvetési kiadását növeli a megemelt 

díj, hiszen több támogatás szükséges. Mivel alapellátási feladatról van szó, a többlet viselése 

szükségszerű. 

A pénzügy, személyi feltételek rendelkezésre állnak. Egyéb hatás nem jelentkezik. 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Német-Csák Erika intézményvezető                                                         

dr. Pénzely Erika jegyző                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                           Macsári József 



 

________________________________________________________________________________________________ 

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800 1200   1300 1600 

Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200  

Tel.: 66/371-342, Fax: 66/371-623  Szerda nincs  

E-mail: muszak@szeghalom.hu  Csütörtök 800 1200   1300 1600 

  Péntek 800-1200  

Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Iroda 

__________________________ 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 

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

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. december 14-ei testületi ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szeghalom Város Önkormányzata 2012. óta részt vesz a Start közmunkaprogramokban, melynek 

eredményéről az adott év októberi testületi ülésén szokott tájékoztatást kapni a Tisztelt Testület. A 

2018. évi közmunkaprogram 2019. február 28-ig tart. 

 

A Belügyminisztérium november végén megjelentette a 2019. évi Startmunka program pályázati 

felhívását. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a hivatal elkészítette a három program 

elemben megvalósítandó feladatokat. 

 

A Mezőgazdasági programelemben elsődleges cél továbbra is a Napközi otthonos konyha friss 

zöldségekkel való ellátása. 

 

A Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás a Mezőgazdasági programra épül, ahol a 

megtermelt zöldségek feldolgozása, savanyítása, befőzése történne meg. 

 

A 2019. évi járási program egyik fő változása, hogy az eddigi években külön-külön működő Belvíz 

elvezetési, Belterületi közutak karbantartási, Illegális hulladék felszámolási programokat egy 

csokorba szedve és Szociális jellegű ráépülő programként valósuljon meg.  

A Szociális jellegű program keretén belül tovább folytatódna a város belterületén,a zárt csatornák 

építése (Hunyadi u.- Bocskai u. sarok, Hunyai u. 1-3., Kossuth u. 2, Bajcsy u. 25-27 és Bajcsy u. 

21/1,21/2 előtt). Terveink között szerepel földmedrű csapadékvíz csatornák gazolása, 

iszaptalanítása, cserjézése. Nemesített padkákat alakítanánk ki a Szeleskert utcán, a Patai utca 

kereszteződéstől a Széchenyi utcáig, Sárrét utcán. Szórt alapú parkolót építenénk a Bajcsy u. 25-27 

tömblakás belső udvarán. Útpadka javításokat végeznénk az Újtelep XIX.utca és a Hunyadi utcán. 

Útalapok javítását az alábbi szakaszokon tervezünk: Állomási Újtelep , Töviskes major, Halas 

major, Újtelep V. utca, Kolozsvári- Érmellék utca között. Mindezen feladatok mellett továbbra is 

hangsúlyt fektetnénk a városközpont folyamatos takarítására, buszvárók, parkolók, játszóterek 

tisztántartására, kaszálásra, valamint a város bevezető útjai melletti sávokban rendszeresen gyűjtjük 

a szemetet illetve a belterület olyan részein (csapadékvíz csatorna, erdősávok) ahol sajnos jellemző 

az illegális hulladék elhelyezés 

 

A pályázat beadásához 2017. évtől előírták a képviselő testület határozatának csatolást is. A 

pályázat benyújtási határideje 2019. január 7. 

 

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el: 

 



 

 

 

Határozati javaslat: 

__________/2018. (XII.14) Ökt. sz. határozat 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő testülete döntött arról, hogy a Belügyminisztérium 

által 2019. évre meghirdetett járási startmunka program felhívására a Szeghalom Város 

Önkormányzata által elkészített pályázat benyújtását, támogatja, a szükséges önerőt biztosítja. 

 

A Képviselő testület döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a szükségessé váló beszerzési 

eljárások kerüljenek elindításra. 

 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Macsári József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Szeghalom, 2018. december 05. 

 

                                                                                                               Macsári József 

                                                                                                                 polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:                                                         

Nagy István műszaki irodavezető                                                                                                       

 

 

 



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 

• 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. 

• 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: 

o olvasóterem használatára 

o folyóirat-olvasó használatára 

 

A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők: a Könyvári tag 

 

Könyvtári tag: 

Könyvtári tag lehet aki regisztráltatja magát és beiratkozik a könyvtárba. 

 

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 

 

A beiratkozás díj ellenében történik. A beiratkozási díj mértéke 1000 Ft/12 hónap.  

 

Beiratkozási kedvezmények 

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek: 

• a 18 éven aluliak  

•  a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv. 56. §); 

• a könyvtári dolgozók (6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 3. §)  

• közművelődési intézmények dolgozói (6/2001. (I.17.) Korm. rendelet 4. § szerint); 

• pedagógusok (6/2001. (I.17.) Korm. rendelet 4. § szerint); 

• a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással, vagy a 

Magyar Államkincstár által kiadott határozattal vagy hatósági igazolvánnyal 

rendelkezők. 

50%-os kedvezmény jár a jogosultság érvényességének idejére: 

• az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (I. 17.) 

Korm. rendelet 1. §), 

• a nyugdíjasoknak 70 éves korig, 

• akik gyermekgondozási díjat (GYED) kapnak, akik gyermekgondozási segélyben 

(GYES), illetve gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy csecsemőgondozási 

díjban (CSED) részesülnek, 

• aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti 

munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korú 

nem foglalkoztatottak szociális ellátására jogosultak. 

 

A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre való jogosultságot minden esetben 

igazolni kell. A kedvezményre vagy mentességre való jogosultságot az első beiratkozáskor, 

valamint az évenkénti beiratkozás meghosszabbításkor, az éves beiratkozási díj megfizetéskor 

kell vizsgálni. 

 

A mentességre vagy kedvezményre való jogosultságot az alábbi dokumentumokkal kell 

igazolni: 

• az életkor igazolását személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, vagy diákigazolvánnyal 

• a munkanélküliség fennállásának igazolása a Kormányhivatal illetékes szerve által 

kiállított hatósági igazolással vagy határozattal, 

• a GYED, GES, GYET, CSED, munkanélküliség, súlyos fogyatékosság igazolása az 

illetékes hatóság ellátást megállapító határozatával, igazolásával, 

• a nyugdíjas jogállást a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által kiadott tájékoztatóval 

az éves nyugellátásról 

• pedagógus státuszt a pedagógus igazolvánnyal 

• diák státuszt diákigazolvánnyal 

 

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 könyvtárlátogatókat. 

• 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. 

 

Külön térítéses szolgáltatások: 

További 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 nyugdíjasok részére 

• internet használata 

• szövegszerkesztés 

• nyomtatás 

• fénymásolás 

• letöltés pendrivre 

• spirálozás 

• laminálás, darabolás 

• fax küldése- fogadása 

• szkennelés 

• VHS videókazetta digitalizálása pendrivre,  DVD lemezre 

• magnókazetta digitalizálása 

• igazolvány kép befotózás 

 

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 kérhető személyesen, e-mailben, a könyvtár internetes közösségi oldalán, 

vagy telefonon. 

• Ha a kölcsönző megadta e-mail-címét, a könyvtár (kölcsönzési határidő lejárata előtti 

3. napon) a lejáratról értesítő e-mail-t küld. A könyvtár nem vállal felelősséget az 

értesítés könyvtárhasználó részére történő megérkezéséért. 

 

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 kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok (könyvek, nyomtatott 

sajtótermékek stb) után – tekintet nélkül a könyvtárhasználónak járó díjfizetési 

kedvezményekre – minden kölcsönzőnek késedelmi díjat kell fizetni. 

A késedelmi díj mértéke a kölcsönzött dokumentumok számától függetlenül: 

20 Ft/késedelmes nap 

A késedelmi díjat a kölcsönzött dokumentumok visszavitelekor kell megfizetni. 

 

Ha a könyvtárhasználó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza a dokumentumokat a 

lejárattól számított 10. naptári napon, ajánlott levélben kerül felszólításra.  

A lejárattól számított 45. napon a könyvtár, amennyiben könyvtárhasználó nem szolgáltatta 

vissza a kölcsönzött dokumentumokat utolsó alkalommal tértivevényes levélben felszólítja a és 

egyben tájékoztatja a fizetési meghagyás megkezdésének időpontjáról és várható költségeiről. 

A könyvtár a felszólítás után vissza nem szolgáltatott dokumentumokat elveszettként kezeli, 

ezért a jogellenes károkozással ért kára megtérítése iránt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 

2009. évi L. törvény szerint jár el. A lejárattól számított 57. napon a vagyoni kár (az elveszett 

dokumentum gyűjteményi értéke), rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői 

fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez. Az eljárási 

díj, az értesítési díj és a kamatköltség a könyvtárhasználót terheli.  

 

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 megegyező 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

A Gyermekkönyvtárban beiratkozási díj nincs! 

 

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: 

 

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. 

 

• 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 

8. VHS videókazetta digitalizálás pendrivre    2.000,-Ft 

9. VHS videókazetta digitalizálása DVD lemezre   3.000,-Ft 

10. Magnókazetta digitalizálása     1.000,-Ft 

11. Igazolvány befotózása, 3 db. 3,5x4,5-es kép nyomtatása    400,-Ft 

 

 

 

Terem bérbeadása: 

Nagyterem: 

Bérleti díj: 4.000,-Ft / óra 

Egész napos terem díj: 10.000,- Ft/óra 

Kisterem (kutatóterem): 

Bérleti díj: 1.000,-Ft/óra 

 

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 olvasó térben tartózkodó 

könyvtárosoknak. 



• Ha valaki a könyvtár dokumentumait, eszközeit eltulajdonítja, enne hatósági eljárást 

kezdeményezünk. 

• A könyvtár számítógépein mások nyugalmának megzavarására alkalmas, másokban 

félelmet keltő, vagy közerkölcsöt sértő tartalmak (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 részen, 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 munkatársak megtárgyalták és elfogadták. 

 

Hatálybalépésének időpontja: 2018. június 1. 

A könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát készítette: 

         Koczó Éva 

           igazgató 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2018. (V. 28.) határozatával a Nagy 

Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát elfogadta. 

 

         Macsári József 

          polgármester 

 



________________________________________________________________________________________________ 

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. december 14-i  ülésére 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Mellékelten beterjesztem a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény SZMSZ. 6. számú Mellékletének módosítását. 

 

A módosítás két újdonságot jelent. 

 

1. Bevezetésre kerül a beiratkozási díj. Ennek összege 1.000 Ft/év. A módosítás számos 

kedvezményt is tartalmaz. 

2. Szintén bevezeti a könyvtár a késedelmi pótlékot. A késedelmesen visszahozott könyvekért 

fizetendő díj 20 Ft/nap/könyv. 

 

Mindkét újításnak szakmai indokai vannak. 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Miklós Városi Könyvtár és 

Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú 

mellékletét módosítja, azt a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

 

Szeghalom, 2018. 12. 07. 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

Koczó Éva intézményvezető                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Macsári József 
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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2018. december 14-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. szerint a helyi 

önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-ig 

hagyja jóvá. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. r. 32. § szintén így rendelkezik. 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján készíti 

el az éves ellenőrzési tervet. 

Kérem, hogy a Képviselő-testület, hogy a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyni 

szíveskedjen!  

A belső ellenőrzési feladatok ellátása nem változik, külső szervezet látja el.                                          

Az előterjesztést készítette: dr. Pénzely Erika jegyző 

                                                                                                                    Macsári József 

 

Szeghalom, 2018. 12. 05. 

 

 

 

../2018.(XII.14.) HATÁROZATI JAVASLAT: 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évre a belső ellenőrzés számára a 

mellékletben szereplő ellenőrzéseket írja elő. 

 

 

 

 



 

 

 

Szeghalom Város Önkormányzat       

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.       

             

BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERV  2019. ÉV 

             

             

Ellenőrizendő Az ellenőrzésre vonatkozó Azonosított kockázati Az ellenőrzés Az ellenőrzés Erőforrás 

folyamatok és stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, tényezők típusa ütemezése szükségletek 

szervezeti egységek terjedelme, ellenőrzött időszak)         

                          

                          

Követeléskezelés és behajtási Cél: Követelések nyilvántartása, leltára,  Nyilvántartásbeli hiányosság  Szabályszerűségi 2019. II. n.év 8 ellenőri nap 

tevékenység ellenőrzése, követelések behajthatatlanná minősítése,   - belső szabályzat, jogszabályi             

    leírás, követelések jogszabályi előírás szerinti   előírások be nem tartása. és      1 fő 

    értékelése, behajtásra tett intézkedések, Követelések nem megfelelő nyilván-            

    behajthatatlan kevetelések dokumentummal tartásba vétele, értékelése, leírása - pénzügyi         

Szeghalom Város 

Önkormányzat való alátámasztásának ellenőrzése jogszabályi előírások be nem tartása. ellenőrzés         

Polgármesteri Hivatala    Behajtási tevékenység elmaradása -            

    Módszer:  dokumentumok vizsgálata bevétel kiesés, jogszabályi előírások            

       be nem tartása.            

    Tárgya:  követeléskezelés és behajtási Behajthatatlan követelés leírása             

    tevékenység ellenőrzése bizonyító dokumentum hiányában -            

       jogszabályi rendelkezések be nem            

    Terjedelme: teljeskörű felülvizsgálat tartása.              

    Időszak:   2018. év                  

                          

                        

A főkönyvi könyvelés  Cél: annak megállapítása, hogy a Gazdasági események elszámolásának Szabályszerűségi 2019. III. n.év 10 ellenőri nap 

helyességének vizsgálata az 

IMK jogszabályok által előírt belső szabályozásnak szabályozottságbeli hiánya - jogszabá-            

által könyvelt intézmények megfelelően történik-e a gazdasági események lyi előírások be nem tartása. és    1 fő 

esetében   elszámolása (kontírozása)                

           pénzügyi        

    Módszer:  dokumentumok vizsgálata     ellenőrzés        

Szeghalom Város 

Önkormányzat                   

Intézményműködtető 

Központja Tárgya: gazdasági események elszámolásának                

    (kontírozásának) ellenőrzése                

                      

    Terjedelme: szúrópróbaszerű ellenőrzés                

    Időszak:   2018. év                  
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Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
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Ellenőrizendő Az ellenőrzésre vonatkozó Azonosított kockázati Az ellenőrzés Az ellenőrzés Erőforrás 

folyamatok és stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, tényezők típusa ütemezése szükségletek 

szervezeti egységek terjedelme, ellenőrzött időszak)        

                          

                          

A kötelezettségvállalás, ellen- Cél: biztosított-e a kötelezettségvállalásra, Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellen- Szabályszerűségi 2019. III. n.év 9 ellenőri nap 

jegyzés, teljesítésigazolás, 

érvé- az utalványozásra, az érvényesítésre, az ellen- jegyzés, a kötelezettségvállalás            

nyesítés,, utalványozás 

szabályo- jegyzésre, a teljesítés igazolásra vonatkozó  nyilvántartrásba vétele - hiánya. és      1   fő 

zása és a gyakorlatban történő jogszabályi és helyi szabályok érvényesülése. Utalványozás, teljesítési igazolás,            

megvalósulása      érvényesítés gyakorlata - hiánya. pénzügyi         

   Módszer: dokumentumok vizsgálata Pénzügyi teljesítés eljárási és bizonylat- ellenőrzés         

        kezelési hibák           

Szeghalom Város 

Önkormányzat Tárgya: belső szabályzat ellenőrzése,  Jogszabályi, belső szabályzatok ren-            

Intézményműködtető 

Központja kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés delkezéseinek be nem tartása.            

   igazolás, érvényesítés, utalványozás               

   gyakorlatban történő megvalósulása               

                      

   Terjedelme: szúrópróbaszerű ellenőrzés               

                      

   Időszak:   2018. év                  

                          

             

             

2019. évre tervezett összes ellenőrzési nap:  

27 ellenőri 

nap (216 óra)        

             
A 2019. évi ellenőrzési terv a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 31. § előírásai alapján készült.  

             
Szeghalom, 2018. november 19.           

      _____________________      

      dr. Pénzely Erika       

      jegyző       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

 

 

 

 

 

 


