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1. sz. melléklet
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Település neve Szeghalom


Megye Békés


Település típusa város


A település állandó lakónépessége (fő) 8900
A közművelődési alapszolgáltatás 


ellátásának módja
intézmény


Közművelődési intézmény neve Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ


Közművelődési intézmény székhely címe 5520 Szeghalom, Tildy utca 30.


a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 


működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 


közművelődési tevékenységek és a művelődő 


közösségek számára helyszín biztosítása


b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 


biztosítása


d) A hagyományos közösségi kulturális értékek 


átörökítése feltételeinek biztosítása


e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés


Felelős vezető neve Nagyné Hajdu Erzsébet


Szakmai vezető neve Nagyné Hajdu Erzsébet


Kitöltő neve és beosztása Nagyné Hajdu Erzsébet igazgató


Kitöltő telefonszáma 202788402


Kitöltő e-mail címe nhajdue@gmail.com


Szolgáltatási terv előlap 


Ellátott alapszolgáltatások 
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Közművelődési alapszolgáltatások 


Kultv. 76. § (3)


A közösségi 


tevékenység 


megnevezése


A közösségi 


tevékenység célja


A közösségi tevékenység 


rendszeressége vagy 


tervezett időpontja, 


időtartama


A közösségi 


tevékenységben 


részt vevők 


tervezett száma 


(fő)


A közösségi 


tevékenység 


helyszíne/ 


helyszínei


A közösségi 


tevékenységben a helyi 


lakosság részvételi 


módja


Kormányzati 


funkció


82 091


Nyugdíjas kézműves kör


A Sárrét Népdalköri 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
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ÉVES MUNKATERV


20
Művelődési Központ 


emeleti klubterem


A Pro Musica 


Egyesületenönkéntesen 


bárki csatlakozhat


82 091


Nyugdíjas klub közösségi alkalom
hetente szerdán 14.00-


16.00
50


Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


Művelődési Központ 


balett terem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091


Pro Musica kórus kóruskultúra ápolása
hetente kedden 18.00-


19.00


Nefelejcs énekkar
nyugdíjas közösség 


ének tevékenysége


hetente szerdán 13.00-


14.00
12


nyugdíjas közösség 


kézműves 


tevékenysége


havonta 1 alkalom 14
Művelődési Központ 


emeleti klubterem


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091


Népdalkör


néphagyományokkal 


kapcsolatos 


ismeretek bővítése


hetente szerdán 18.00-


19.00
25


Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


családok 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


évi 1 alkalom 500
Szabadság tér 


Művelődési Központ


Művelődési Központ 


termei


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat
82 091


3000évi 1 alkalom


családok, fiatalok, 


felnőttek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


családok, fiatalok, 


felnőttek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


Szabadság tér 


Művelődési Központ


Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)


a) Művelődő közösségek létrejöttének 


elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 


segítése, a közművelődési tevékenységek és a 


művelődő közösségek számára helyszín 


biztosítása


b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


Boszorkányfesztivál


Halloween parti


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


évi 1 alkalom 100


 Majális évi 1 alkalom 3000


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
Viharsarki Virágszálak 


tánccsoport


hetente pénteken 15.00-


16.00
10


Művelődési Központ 


táncterem


nyugdíjas közösség 


tánctudásának 


bővítése


bárki csatlakozhat 82 091 Gyermeknap


Szabadság tér 


Művelődési Központ
bárki csatlakozhat 82 091


82 091bárki csatlakozhat
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f) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Internet labor használata


információs és 


kommunikációs 


technológiákhoz való 


hozzáférés biztosítása


hetente 5 alkalom, H-Cs: 


8.00-15.30, P: 8.00-12.00
6


 Művelődési 


Központ internet 


labor


önkéntesen bárki 


csatlakozhat
82 094


Amatőr 


Képzőművészeti 


Alkotókör


6


 Művelődési 


Központ internet 


labor


bárki csatlakozhat 82 093


képzőművészeti 


ismeretek bővítése


kéthetente csütörtökön 


17.00-19.00
10


Művelődési Központ 


nyugdíjas terem


önkéntesen bárki 


csatlakozhat
82 093


 Művelődési 


Központ 


színházterem


bárki csatlakozhat 82 093


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


82 091évi 1 alkalom 100
 Művelődési 


Központ termei


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


évi 2 alkalom 20
 Művelődési 


Központ aulája


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


Mikulás parti


gyermekek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 


biztosítása
Internet oktatás


számítástechnikai 


ismeretek bővítése


hetente hétfőn és 


csütörtökön 13.30-15.00 


Természetgyógyászattal 


kapcsolatos előadás
ismeretek bővítése évi 1 alkalom 50


Szünidei játszóház


d) A hagyományos közösségi kulturális értékek 


átörökítése feltételeinek biztosítása


e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


Disznótoros 


Kolbásztöltő verseny 


Pálinkamustra


családok 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


500évi 1 alkalom Városi Sportcsarnok bárki csatlakozhat 82 092











Jóváhagyási záradék


XY település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2019. évi szolgáltatási tervét a 


______ számú  határoztatával jóváhagyta.


XY település önkormányzata a _______________ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 


2019. évi munkaterv részeként a ______ számú  határozatával jóváhagyta.


Kihirdetési záradék


A szolgálatási tervet a közművelődési intézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban jól 


látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.







Művelődő közösségek létrejöttének 


elősegítése, működésük támogatása, 


fejlődésük segítése, a közművelődési 


tevékenységek és a művelődő 


közösségek számára helyszín 


biztosítása


A közösségi és társadalmi részvétel 


fejlesztése


Az egész életre kiterjedő tanulás 


feltételeinek biztosítása


A hagyományos közösségi kulturális 


értékek átörökítése feltételeinek 


biztosítása







Kulturális alapú gazdaságfejlesztés


A hagyományos közösségi kulturális 


értékek átörökítése feltételeinek 


biztosítása


Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 


tevékenység feltételeinek biztosítása


A tehetséggondozás és -fejlesztés 


feltételeinek biztosítása







A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 


felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 


szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 


szakember bevonásával valósítja meg.


Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, 


közösségi tevékenység végzéséhez.


Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.


Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 


számára.


Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 


vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással 


kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.


a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az


állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket


vagy szolgáltatásokat szervez;


b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy


szolgáltatásokat szervez;


c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a


generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket


vagy szolgáltatásokat szervez;


d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,


tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét


fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását


elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző


programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;


g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi


partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,


biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint


h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális


támogatást nyújt.


a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok


megvalósítását;


b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,


tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;


c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok


megvalósulását,


d)  népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;


e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző


lehetőségeket teremt, valamint


f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő


eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.


a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális


örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő


közösségek ezirányú munkáját;







b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak


kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,


tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;


c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,


támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;


d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális


értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 


támogatja azok megvalósítását;


e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és


más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,


szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint


f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a


művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével


foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez


kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.


a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a


versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató


amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok


működését, valamint


b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és


infrastrukturális támogatást nyújt.


a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,


kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,


klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint


b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.


a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot


fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok


megvalósítását;


b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi


gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;


c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív


iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat


szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint


d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú


használatához.







A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 


és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.


A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 


tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.


Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében


tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi


tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi


tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi


tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy


tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek


megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.


Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 


szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az 


adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.


A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 


szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.


A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 


vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást 


követő 15 napon belül.


Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 


munkatervének részét képezi.







68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet


a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről


082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  


Ide tartozik:


- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 


különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 


társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 


növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 


nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 


kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 


esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.


082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  


Ide tartozik:


- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 


népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 


megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 


gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 


megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.


082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         


Ide tartozik:


- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 


népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 


közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 


körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.


082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        


Ide tartozik:


- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 


digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 


hozzáférés biztosítása.







A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 


közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 


telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.


A szolgáltatási terv naptári évre készül.


A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 


szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.


A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 


forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.


A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 


dokumentuma.


Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 


középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 


üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.


A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 


terület érintő előirányzatokkal.


A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 


legalább egy feladatnak szerepelnie kell.


A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 


körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.


Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 


tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 


besorolást.








Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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 2019. március 25-ei testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom, Szabadság tér 14/C-D. társasház lakóközössége 2018. évben megkereste 
Önkormányzatunkat, hogy a társasház előtt lévő parkoló tér felújítását aszfalt burkolattal 
történő ellátását az Önkormányzat végeztesse el szakkivitelezővel. 
 
A zúzalékos parkoló teret, illetve kiszolgáló utat több mint 10 éve építette az Önkormányzat 
azzal a céllal, hogy lakótelep parkolási gondjait enyhítse.  
 
A 2019. évi költségvetésben a parkoló tér és kiszolgáló út aszfaltozási munkái be lettek 
tervezve.  
 
Mivel a kiszolgáló út 15 db. garázst is érint, ezért a Képviselő-testületnek meg kell állapítani a 
garázssor tulajdonosai által fizetendő társulási hozzájárulás összegét. Az elmúlt években a 
Képviselő-testület 15.000 Ft/garázsban állapította meg a társulási hozzájárulás mértékét. 
Javaslom, hogy ugyanezzel az összeggel állapítsuk meg az érintett garázssor tulajdonosai által 
fizetendő társulási hozzájárulás mértékét. 
 
Fentiekre figyelemmel javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2019. (III.25.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Szeghalom, 
Szabadság tér 14/C-D. társasház előtt lévő út és parkoló építéssel érintett garázssor 
tulajdonosainak 15.000 Ft/garázs összegben kell megfizetni a társulási hozzájárulás összegét. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy a garázssor érintett tulajdonosai által létrehozandó útépítési 
társulás megalakításával kapcsolatban intézkedjen. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: értelemszerűen. 
 
Szeghalom, 2019. március 12 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                        Macsári József                                            
Nagy István műszaki irodavezető                                               Polgármester                                                        
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
 
Iktatószám: 2-5/2019. 


 


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 


2019. március 25-én (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./ Művelődési, Sport és Szabadidő Központ 2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve 
3./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2018. évi 
beszámolója és 2019. évi munkaterve  
4./ 2019. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
5./ Döntés a közbeszerzési eljárások megindításáról 
6./ Garázs építés hozzájárulás meghatározása 
7./ Óvodai beiratkozás időpontjai 
8./ Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje 
9./ Vízterhelési díj meghatározása 
10./ Tájékoztató a civil szervezetek 2018. évben nyújtott támogatásokról 
11./ Technikai Sportok Egyesület támogatási kérelme 
12./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2019. március 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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EFOP-3.3.2-16-2016-00116 
Szeghalmi kulturális intézmények a köznevelés 


eredményességéért 
 


1. Mérföldkő Szakmai Beszámoló 
 
 
A projekt megvalósítási időszaka 18 hónap (2018.03.01 – 2019.08.31), amely 3 db 6 hónapos 
„félévre” került felosztásra. 
Az 1. mérföldkő keretében az 1. félévben szereplő foglalkozások kerülnek bemutatásra. 
 
A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai: 
 Művelődési, Sport- És Szabadidő Központ Szeghalom- Konzorciumvezető 
 Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


 
A Pályázati felhívásnak megfelelően a Projektbe bevont összes nevelési-oktatási intézmény 
(6 db) megvalósított legalább egy, a foglalkoztatási formák követelményeinek megfelelő 
tevékenységet:  
 


Együttműködő nevelési-oktatási intézmények  
Megvalósított 
foglalkozások 


száma 
Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ, mint főpályázó együttműködő partnerei 


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Felső tagozat) 4 db 


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 13-17. szám alatti 
telephelye (Alsó tagozat) 3 db 


Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2 db 
Péter András Gimnázium és Kollégium 1 db 
Gyulai SzC Szigeti Endre Szakképző Iskolája 1 db 


Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Gyűjtemény, mint konzorciumi partner együttműködő 
partnerei 


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Felső tagozat) 3 db 


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 13-17. szám alatti 
telephelye (Alsó tagozat) 4 db 


Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 1 db 
Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kertészszigeti Tagintézménye 1 db 
Mindösszesen 20 db 
 
 
A felsorolt tanulási formákat szolgáló tevékenységek részletes leírását táblázatos formában (a 
foglalkozások konkrét megnevezése, alkalmak száma, résztvevők száma) a mellékelt Excel 
táblázatok tartalmazzák. 
 
A foglalkozásokhoz csatolásra kerültek az alábbi alátámasztó dokumentumok: 
 


• Beszámoló - rövid leírás az egyes foglalkozások tartamáról 
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• Jelenléti ív - a foglalkozáson részt vett gyermekek száma 
• Fotódokumentáció 


 
Mérföldkő eléréssel kapcsolatos követelmények: 
 


1. A projekt megkezdésétől a vállalt megvalósítási időtartam feléig a bevont tanulók és 
gyermekek száma a tervezett létszám 40 %-a.  


 
Megjegyzés: A célcsoport táblázatos kimutatásában szereplő létszám nem az első féléves 
periódusban, hanem a projektkezdéstől eddig elkészült, az első féléves foglalkozások mellett 
a beszámolóban nem szereplő további, a projekt feléig betervezett foglalkozások létszámával 
összevontan szerepel: 
 
 


 
Művelődési 


Központ 
Könyvtár Összesen 


Programokba bevont gyerekek száma (fő) 152 fő 174 fő 326 fő 
ebből óvodás korú gyerekek száma (fő) 29 fő 23 fő 52 fő 


ebből indikátor értékbe számító gyerekek 
száma (fő) Informális és nem formális 
képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-
24 éves) száma 


123 fő 151 fő 274 fő 


 
 
 
Műszaki szakmai eredmények 
 


• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az 
együttműködő nevelési-oktatási intézményekből (%): 25% 


• Aktuális tényérték: 20,5% 
 
 
Monitoring mutatók aktuális tényérték: 
 


• Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves 
korúak) száma: 485 fő 


• Aktuális tényérték: 274 fő 
 
A projekt teljesíti az 1. mérföldkő kritériumát, a projekt megkezdésétől a vállalt 
megvalósítási időtartam feléig a bevont tanulók és gyermekek száma meghaladja a tervezett 
létszám 40%-át 
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2. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20 %-áról kifizetési igénylés 
kerül benyújtásra. 


 
A mérföldkő elérésének idejéig az alábbi elszámolások kerültek benyújtásra: 
 


Elszámolások Összeg (bruttó) 


1. időközi kifizetési igénylés (2018.10.19) 


Tartalmi fejlesztés szolgáltatás költségei 
(foglalkozások fejlesztői programjainak, 
tematikájának kidolgozása) 


6 324 600 Ft 


Egyéb kommunikációs tevékenységek 
költségei 977 900 Ft 


1. Mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési igénylés 


Projektelőkészítés - Szakmai terv 
elkészítésének költsége 825 500 Ft 


Mindösszesen 8 128 000 Ft 
Elszámolásra benyújtott költségek 
százalékos aránya 32% 


 
 
Az első mérföldkőig elszámolásra benyújtott költségek meghaladják összes elszámolható 
költség legalább 20 %-át. 
 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek 
 


• A C típusú tájékoztató az összes megvalósítási helyszínen kihelyezésre kerültek, az 
erről készült képek a beszámolóban feltöltésre kerültek. 


 
• A nyilvánosság keretében internetes aloldal is elkészítésre került. Az aloldal a 


következő linken érhető el: 
http://bekestop.hu/szeghalom/efop-3-3-2-16-2016-00116/ 
 


 
 
 
 



http://bekestop.hu/szeghalom/efop-3-3-2-16-2016-00116/
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i  Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Szeghalom Város Önkormányzat jóváhagyott 2019. évi költségvetése tartalmazza a 
következő építési munkákat: 
- a Szeghalom Dózsa Gy. u. 27-31. sz. mögötti 24 állásos parkoló építését; 
- a Szeghalom, Szabadság tér 16 C-D lakótömb előtti parkoló felújítását; 
- és a Kinizsi utcai kerékpárút felújításának I. ütemét. 
A felújításokra, fejlesztésekre vonatkozó terveket szaktervező elkészítette.  
A Dózsa Gy. u. 27-31. mögötti parkoló építési engedélyezése folyamatban van, melyet 
várhatóan 2019. április hónapban megkap önkormányzatunk. 
Ahhoz, hogy a munkálatokat kivitelezővel el tudjuk végeztetni, szükséges a közbeszerzési 
eljárások elindítása. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslat elfogadásával a 
közbeszerzési eljárás elindításáról döntsön. 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2019. (III. 25.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a „Szeghalom 
Dózsa Gy. u. 27-31. sz. mögötti 24 állásos parkoló építése, a Szeghalom, Szabadság tér 16 
C-D lakótömb előtti parkoló felújítása és a Kinizsi utcai kerékpárút felújításának I. üteme” 
tárgyban a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2019. március 13. 
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 


 
Macsári József  
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 
4/2007.(II.27.) rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden évben kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves 
munkatervet. 
 
A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév programját.  
A Testület dönt a munkaterv elfogadásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény munkatervének megtárgyalását és elfogadását. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény fenntartója az intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2019. március 13. 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
 
 
 
          Macsári József 
 
 
 








TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI 
BEÍRATKOZÁSRÓL 


 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi 


CXC törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját 


az alábbiak szerint határozza meg: 


 
Beíratás időpontja:      2019. április 15-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2019. április 16-án (kedd)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2019. április 17-én (szerda)                    7,30 - 16,00 óráig 


 
Pótbeíratás időpontja: 
 
                                       2019. április 29-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 
 
Beíratás helye: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
                           5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
                                       EMELETI IRODA 
 
Beíratáshoz szükséges iratok: 
    -    a szülő (gondviselő) személyi azonosságát igazoló okirat 


- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 


igazolványa 


- lakcím kártya 


- TAJ kártya 


- tartós betegség igazolása 


- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat 


 


Bölcsődei beiratkozás ugyanebben az időpontban a Bölcsőde épületében  


Szeghalom Kossuth út 5 szám alatt. 


A beiratkozáshoz szükséges iratok: 


- TAJ kártya 


- lakcím kártya 


- A gyermek születési anyakönyvi kivonata 


 


Szeghalom, 2019. március 13. 


 


                                                                                    Mikéné Erdei Erika 


                                                                                      Intézményvezető 
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Munkaterv 2019. 
 
 
 


 
    A Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, mely az 1997. évi CXL. 
törvény céljaival összhangban működik. Alapvető céljának tekinti, hogy lehetővé tegye mindenki 
számára a dokumentumokat és információkhoz való egyenlő esélyű szabad hozzáférést. Célul tűzi ki, 
hogy a város kulturális intézményei között kiemelkedő szerepet töltsön be az egész életen át tartó 
tanulás, a művelődést és az információhoz való hozzájutást támogató minőségi szolgáltatások 
kialakításával. 
 
I. Helyzetelemzés 
 
A helyzetelemzés fókuszában intézményünk szervezete, és szolgáltatásai állnak. 
 
1. Szervezeti kultúra: 
 


 2019 évi terv 
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő) 7 
Ebből vezető 1 
Ebből múzeumi alkalmazott 2 
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők  
szakmai munkakörökben 


könyvtáros 3 
muzeológus 2 


Felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai munkakörökben 2 
 


 
2. A könyvtár szervezeti felépítése: 
 
1. vezető 
2. állománygyarapítás, feldolgozás 
3 olvasószolgálat, számítógépes tájékoztatás  
4. gyermekkönyvtári részleg 
5. szolgáltatási, számítógépes részleg 
6. helytörténet, muzeális gyűjtemény gondozása 
7. kisegítő (technikai) 
 
2.1 A múzeum szervezeti felépítése: 
1. etnográfus  
2. múzeumpedagógus 
 
3.  A szolgáltatások rendszere: 
 
A könyvtári szolgáltatások rendszerét a törvényileg előírt alapfeladatok, és a könyvtárhasználók illetve 
a lakosság igényei alapján dolgoztuk ki. 
Dokumentumszolgáltatás: 
 könyvek, hangos könyvek, folyóiratok, DVD-k kölcsönzése 
 helyben használat 
 könyvtárközi kölcsönzés 
 dokumentumok előjegyzése, foglalása 
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Távhasználati szolgáltatások: 
 online katalógus elérése honlapon keresztül 
 kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés telefonon, email-en 
 hírlevél szolgáltatás 
 


Információszolgáltatás: 
 közhasznú információk 
 könyvtári adatbázisok, közös katalógusok 
 internethasználat, e-tanácsadás 
 elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu használata 


 
Közösségi szolgáltatások: 
 olvasásra nevelés iskoláskorúaknak 
 könyvtári órák 
 kiállítások 
 könyvtári rendezvények, klubok 
 hangos könyvek kölcsönzése 


 
Reprográfiai szolgáltatások: 
 fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 
 faxolás 
 spirálozás, laminálás 


 
Múzeumi szolgáltatások 
 múzeumpedagógiai szolgáltatások iskolások részére 
 kutathatóság biztosítása 
 tárlatvezetés 
 helytörténeti jellegű városi séta 
 műtárgykölcsönzés 


 
 
Céljaink, és megvalósításra váló terveink  2019-ben: 
Könyvtár  -  múzeum:  
 


Az intézmény a jövőben is a város és a térség egyik meghatározó intézménye kíván maradni. 
Eddig elért eredményeink újabb megújulásra sarkallnak tevékenységi területek 
figyelembevételével az alábbiak szerint: 


 
 


• A kulturális törvény szellemében könyvtárunk alap-és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek 
a minőségi elvárásoknak, a könyvtárlátogatók igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtsunk 
a könyvtár részlegeiben.  


 
• A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak,  alapfeladatunk továbbra is 


informálni megosztani és összegyűjteni a  kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat. 
Az intézményegység a jövőben is az olvasók magas szintű kiszolgálását hivatott szolgálni 
minden rendelkezésre álló dokumentummal és technikai fejlesztéssel Az olvasást 
népszerűsítő események mellett változatos programokkal jelenünk meg az év minden 
időszakában. 


             Felelős: Koczó Éva 
Közreműködő: Bihari Edit 
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• A könyvtári szolgáltatásainkat az olvasói igényekhez igazítva szervezzük törekszünk az 
olvasók minél szélesebb rétegének megszólítására,  új célcsoportok keresésére, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetűekre. 
Felelős: Bihari Edit, Kiss Béláné 


 
• A könyvtár állományát a használói igényeknek megfelelően alakítjuk, az állomány 


folyamatosan, és tervszerűen apasztjuk. 
Felelős: Koczó Éva, Bihari Edit  


 
• Kiemelt feladat a gyermek –és ifjúsági korosztály olvasásra nevelése, ezen a téren nagyon  


fontos az óvodákkal az iskolákkal fenntartott jó partneri kapcsolat. Az olvasást még mindig 
nem pótolja semmi, az emberi agy, a memória fejlesztésben nagy szerepe van az olvasásnak. 
A művelődés igényét fel kell ébreszteni, majd tartósítani kell ezt az igényt, hogy végül napi 
szükségletté váljon az olvasás. Ebben a szülők és pedagógusok mellett nagy szerepe van a 
könyvtárnak is. Külön meg kell szólítani az óvodás, kisiskolás és iskolás korosztályt, és olyan 
programokkal, olvasmánylistákkal csábítani őket, ami felkelti az érdeklődésüket. 


     Felelős: Bihari Edit, Kiss Béláné 
     Közreműködő: Szabóné Farkas Irma 
 
• A digitális írástudatlanság csökkentését, internet használati foglalkozások folyamatossá tétele  


alapszintű informatikai oktatás kidolgoztatása, és megtartatása  az intézményben levő 
közfoglalkoztatott részvételével, továbbá  az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek 
megismertetését a lakossággal. 
Felelős: Koczó Éva 
Közreműködő: Hajdu Balázs  


 
•  Folyamatos ,és fontos a helyi identitást meghatározó szellemi értékek  összegyűjtése, 


rendszerezése digitalizálása, a helyi jellegű kéziratok nyomtatott, illetve digitális formában 
való megjelentetése, ezáltal széles körben a távoli használók számára is elérhetővé válhatnak a 
helyismereti tevékenység eredményei.  Aki a helyismerettel foglalkozik erősebben kötődik a 
településéhez. 


     Felelős: Koczó Éva, Hajdu Klára 
     Közreműködő: Hajdu Balázs, Szakácsi Gyula 
 
• Minőségirányítás szempontjai szerinti működés kialakítása és folyamatos fejlesztése. 


könyvtári minőségmenedzsment tevékenység irányelvei szerinti munka végzés. Belső  
környezet, szolgáltatások, adottságok felmérése,  nemcsak egyszeri alkalommal hanem 
folyamatosan a  működés során . 


 Felelős: Koczó Éva 
 Közreműködők:  Szabóné Farkas Irma, Faragóné Szivos Edit, Bihari Edit 


      
• Pályázati lehetőségek maximális kihasználása, mert tevékenységünk minden területén 


pályázatok segítségével végeztük a különböző fejlesztéseket, és bővítettük szolgáltatásaink 
körét. 


    Felelős: Koczó Éva 
 


• A könyvtár minden szolgáltatásának magas színvonalon, gyorsan, pontosan való végzésének, 
szolgáltatások nyújtásának fejlesztése. Különösen fontos a látogatottság növelése 
szempontjából is a könyvtári szolgáltatások propagálása, használói igényfelmérések 
melyeknek alapja a használókkal folytatott kommunikáció, és kérdőíves felmérések sorozata.  


     Felelős: Koczó Éva 
      Közreműködők: Bihari Edit, Szabóné Farkas Irma, Faragóné Szivos Edit, Kiss Béláné 
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• Közönségkapcsolatainkat könyvtári, és múzeumi rendezvényeken keresztül is bővíteni, 
erősíteni, ezáltal új támogatók nyerése.  
A kedvelt és látogatott programok körét bővíteni, a bevált régi és az új kezdeményezéseket 
tovább fejleszteni. Az intézmény találkozóhely funkcióját erősíteni egyéni és szervezet keretek 
között, a lakosság látens igényeinek figyelembe vételével minden korosztály felé. 


      Felelős: Koczó Éva 
  
• Kapcsolódás a város kulturális életéhez, programajánlatához. 
      Több közös rendezvény megvalósítása a városban működő iskolák egyidejű aktív 


             részvételével. 
       Ismeretterjesztő, klubszerű programsorozatok továbbfejlesztése, új témák feldolgozása pl. 


kapcsolódva az egészséges életmódhoz, gyermekneveléshez. 
Kiállítások rendezését legnagyobb részben helyi vagy környéki alkotók munkáiból a jövőben 
is az intézmény egyik vonzó tevékenységi területének tartjuk,  és folytatjuk. 


      Felelős: Koczó Éva, Bihari Edit 
     Közreműködők:  Kele József 
 
• A múzeumi tárgyak revíziója után a múzeumi gyűjteményben található sok értékes tárgyból, 


és dokumentumokból időszaki kiállítások rendezése. 
Felelős:  Kele József 


 
• Nélkülözhetetlen, hogy az intézmény honlapja, kiadványai, rendezvényei a jövőben is 


egységes arculattal jelenjenek meg és tükrözzék a szervezet folyamatos megújulási készségét. 
• Felelős: Koczó Éva 
• Közreműködők: Hajdu Balázs, Szakácsi Gyula közfoglalkoztatottak 
 
• A jövőben is tudatosan alakítjuk - lehetőség szerint bővítjük - kapcsolatrendszerünket a 


döntéshozókkal, forrás elosztókkal, szakmai szervezetekkel, partnerekkel és a közönséggel 
egyaránt. 
Felelős: Koczó Éva, Bihari Edit 


 
• A néprajzi gyűjtemények elhelyezése külső raktárban nem elfogadható, hosszú évek óta 


fűtetlen, nedves, elhanyagolt környezetben a tárgyak állagmegóvása bizonytalan. Egy 
biztonságos helyre vinni a múzeum raktári tárgyait, ahol az állagmegóvás feltételei által 
biztosítva van a tárgyak épsége, és a gyűjtemény stabil megfelelő állapotban való tartása. 
Műtárgyvédelem, a tárgyak folyamatos megtisztítása, külső- és belső raktárakban gyűjteményi 
rend kialakítása. 


         Felelős: Kele József 
            Közreműködők: Elek Gyöngyi, Kiri Mariann 
 


• A teljes körű revízió megvalósulásának céljából minden segítséget megadni a múzeum részére 
Felelős: Koczó Éva 


 
• Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: gyűjteményeink, adattár folyamatos 


digitalizálása,  digitalizált nyilvántartás amire a jelen állapotban Excel táblázatot használunk. 
Az elkövetkezendő években mindenképpen szükség van egy korszerű múzeumi nyilvántartó 
rendszer vásárlására. Szükséges ez azért is, mert változás állt be a múzeumok általi 
kölcsönzésekben, hogy múzeumok esetében a törvény 42§-a 2016. január elsejétől a fenntartó 
által elfogadott küldetésnyilatkozat mellett, digitalizációs stratégia meglétét is előírja. 
Felelős: Kele József 
 


• Az előző években kialakított kapcsolatainkat a fenntartóval, könyvtárakkal, más 
múzeumokkal, szakmai szervezetekkel,  civil szervezetekkel, pedagógusokkal, üzleti 
partnereinkkel tovább ápoljuk, és keressük a lehetőségeket egymás munkájának segítésére. 
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Célunk egy olyan felhasználóbarát múzeum kialakítása, amely gyűjtemény muzeális értékét 
hivatott bemutatni a település lakosainak és az idelátogatóknak. Közművelődést figyelembe 
véve, a közeljövőben a gyűjtemény az iskolákra, iskoláskorúakra szeretne beintegrálódni a 
város életébe. Ehhez kétféle módszert szeretnénk alkalmazni: a kiállításokban zajló 
hagyományos tárlatvezetést, illetve ismeretterjesztést szolgáló interaktív foglalkozásokat. 
Felelős:  Kele József 


• Iskolákkal való együttműködés fontossága, az oktatás felé kulcs pozíciókat kell megszerezni. 
A gyűjteményt átvilágítani, célzott anyag megkeresése, ami az oktatást szolgálja.  
Felelős:  Kele József 
 


• Turizmus szempontjából -  akar –e az idelátogató a  helyi közösség kultúrájával találkozni, ezt 
elősegítendően kirándulásszervezőkkel felvesszük a kapcsolatokat. Élményt biztosító 
kiállítások és tárlatvezetések biztosítása, ennek megfelelő pályázatok megtalálása, hatékony 
PR munka végzése. 
Felelős:  Kele József 


 
Tervezett rendezvényeink 2019-ben: 
 
január: Magyar Kultúra Napja. Nagy Miklós terem      átadása 


február:  Kórház vonattal a Don kanyarban. Fotókiállítás és   
    könyvbemutató. 


      Farsangi mulatság a könyvtárban. Családi rendezvény   


április:   Költészet nap helyi iskolásokkal, helyi felnőttekkel      


Költészet napi rendezvény. Művészportré Szűcs Jánossal. 
Közreműködik: Tomanek Gábor színművész 


„Vagy igazad van, vagy boldog vagy” Író-olvasó találkozó 


   Húsvéti játszóház gyermekeknek 


május:   Szabó Magda emlék kiállítás 


   Szabó Magda: Az ajtó című monodrámája Havas Judit előadásában 


   Találkozás Lippai Mariannal 


   Kovács Attila ifjúsági író 3 előadást tart gyermekeknek.  
   


június:   Szent Iván-éj a könyvtárban és múzeumban 


   Találkozás Papp Csilla írónővel az Ünnepi Könyvhét alkalmából 


július:   Gyermektábor 


augusztus:  Gyermektábor II.  - 


szeptember:  Népmese-nap 


október:  Országos Könyvtári Napok 


november:    - 
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december:  Karácsonyi könyvtári napok, melyben szerepel 


   pódiumműsor, játszóház. 


 


Ezeken a tervezett rendezvényeken kívül sok más egyéb alkalom van még melyeken 
meglátogatják az intézményt óvodások, iskolások, felnőtt csoportok. 


 


 


Szeghalom, 2019  március 13. 


 


       


        Koczó Éva 


         igazgató 








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 
 


2019. március 19-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 2019. március 25-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2019. március 11. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Polgármesterétől 
    


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


 
 


Beszámoló 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i ülésére  
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 2018. évben az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 
támogatást: 
 


Sárrét Népdalköri Egyesület 200 000 
Körös-Sárréti Katasztrófa-és Polgári 
Védemi Egyesület 50 000 


Pákász Futam Sport Egyesület 450 000 


Szeghalmi Tenisz Egyesület 300 000 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület 250 000 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 50 000 


Testvéri Szövetség Közhasznú Egyesület  50 000 
Vakok és Gyengénlátók Szeghalom- 
Dévaványa Körzeti Csoportja 50 000 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesület Szeghalmi Helyi Szervezete 200 000 


Pro Musica Egyesület  50 000 


Szeghalmi Safi Biliárd Klub 250 000 
Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász 
Egyesület 30 000 


Szeghalmi Szociális Egyesület 100 000 
Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom 
Olvasáskultúrájáért 150 000 


Szeghalmi Kulturális Egyesület 400 000 


Pék Dojo Sport Egyesület 50 000 


Sárréti Autós Egyesület 100 000 


Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület 300 000 


Senshi Sportegyesület 0 







 


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


  Péntek 800-1200 nincs 
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Szeghalmi Női Kézilabda Club 2 135 000 


Szeghalmi Futball Club 2 135 000 


Széchenyi Ödön Tűzoltó Sport Egyesület 0 
________________________________________________________________________________ 
 7.300.000 Ft. 
 
A támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően határidőre (2019. január 31.) eleget tettek. 
 
 
Szeghalom, 2019. március 11. 
 
 
 
A beszámolót készítette: Bojtor Éva 
 
 


Macsári József  



mailto:polgarmester@szeghalom.hu

mailto:polgarmester@szeghalom.hu






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


  Péntek 800 - 1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i Testületi Ülésére 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bek. foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a 
költségvetési év elején, de lekésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
 
A 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv elkészítésre került, melynek javaslom 
elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
________/2019. (III. 25.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2019. március 13.  
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
 
 
         
 
 
 


Macsári József 
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Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 
5520 Szeghalom, Tildy u. 30., Pf.: 30. 


Tel./Fax: 66/371-542, Tel.: 66/371-543,  
muvelodesikozpontszeghalom@gmail.com 


Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
5520 Szeghalom, Szabolcs vezér u. 3. 


 


 


 
 
 


Ikt. sz.: 27/2019. 
         Tárgy: Munkaterv 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
5520 SZEGHALOM, Szabadság tér 4-8. 
 
MACSÁRI JÓZSEF polgármester úr részére 
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
Mellékelten benyújtom a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 2019. évre szóló 
Munkatervét. 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2019. március 11. 
 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
 
        Nagyné Hajdu Erzsébet 
                       igazgató 
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2018. ÉV ÉRTÉKELÉSE 
 
 
1. Bevezető 
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ a Képviselő-testület által elfogadott Alapító 
okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, egyéb kötelező szabályzatokkal, munkaköri 
leírásokkal rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Négy 
szakfeladatot ellátó intézmény: Művelődési Központ, Ambrus Mozgó, Városi Sportcsarnok és 
Sporttelep, Várhelyi Tábor. A Képviselő-testület által elfogadott éves munkaterv és 
szolgáltatási terv alapján szervezi tevékenységét. A könyvelési, beszámoló-készítési 
tevékenységet Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja látja el. 
 
Intézményünk, mint Szeghalom Város Önkormányzatának kulturális és sport intézménye, a 
közösségi élet egyik fontos színtere, ezáltal hozzátartozik a város lakóközösségének 
mindennapi életéhez. 
 
Szolgáltatásainkkal próbálunk esélyt teremteni a helyi lakosság részére a tanuláshoz, 
egészségük megőrzéséhez, illetve a kulturált szabadidő eltöltéséhez, szórakozáshoz. 
 
2. Tartalmi tevékenység, szakmai munka 
 
2.1. Pályázatok: 
 
EFOP-3.3.2-16-2016-00116 
A 2016. november hónapban intézményünk az EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért pályázati felhívásra „A szeghalmi kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” címmel nyújtott be pályázatot főpályázóként 
konzorciumban a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménnyel. A pályázatot elbírálták, a könyvtárral együtt 25 millió forintot nyertünk: 
intézményünk, mint főkedvezményezett bruttó 19.078.224 Ft-ot, konzorciumi partnerként a 
könyvtár bruttó 5.921.776 Ft-ot. 
 
A projekt keretében megvalósítandó foglalkozási formák: 1. Tildy Zoltán Általános Iskola és 
AMI - Felső tagozat: Főpályázóval - Heti szakkör, témahét, témanap; Konzorciumi partnerrel 
– témanap, kulturális óra; 2. Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI – Alsó tagozat: Főpályázóval 
- heti szakkör, témanap; Konzorciumi partnerrel – foglalkozássorozat, témanap, tábor, 
kulturális óra; 3. Péter András Gimnázium és Kollégium: témahét; 4. Gyulai Szakképző 
Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolája: témahét; 5. Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde: Főpályázóval - havi szakkör, tábor; Konzorciumi partnerrel – foglalkozássorozat, 
tehetséggondozó kiscsoport; 6. Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI - 
Kertészszigeti tagintézmény: Konzorciumi partnerrel – heti szakkör.  
 
A támogatási intenzitás: 100%. Megvalósításának időtartama: 2018.03.01 – 2019.08.31. (18 
hónap). 
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A pályázat 1. Mérföldkövének Szakmai Beszámolója a Munkaterv mellékletét képezi (2. sz. 
melléklet). 
 
EFOP-3.9.2-16-2017-00032 
„Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című EFOP-3.9.2-16-
00032 kódszámú pályázat keretén belül intézményünk feladata volt 2018 évben:  
 


• Két 5 napos bentlakásos tematikus tábor a 7-18 éves korosztály számára, 30-30 fő 
részvételével. Időpontok: június 18-22, augusztus 20-24. Helyszín: Várhelyi Tábor. 
Saját szervezésben. 


EFOP -1.5.3-16-2017-00113 
„Humán közszolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című EFOP -
1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázatban a feladatunk volt 2018 évben: 
 
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS/TÁBOR: A pályázathoz tartozó a Szünidei 
Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok, tábor 2018. június 16 - augusztus 31-ig 
tartott. A tábor ideje alatt - pedagógusok felügyeletével – a Művelődési Központban és a 
Nagy Miklós Városi Könyvtárban az általános iskolás korú gyermekek kézműves 
foglalkozásokon, filmvetítéseken, játékos sporttevékenységben, rövid kirándulásokon 
vehettek részt. 


 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 
Intézményünk a  „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztés” című pályázat keretén belül 
pályázati csomagot nyertünk, mely az alábbi eszközök térítésmentes használatára terjed ki: 3 
db laptop és a szükséges softwerek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db 
multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló), 1 db beltéri Wifi Access Point és 
amennyiben szükséges power injector, 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben 
szükséges power injector, 1 db router. A pályázat elnyerésével sikerült újra kialakítanunk és 
működtetnünk az internetlabort.  
 


A pályázat célját - a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a 
korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült 
szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök 
használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a munkavállalási korú 
hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében – teljes mértékben sikerül megvalósítanunk. 
Minden héten hétfőn és csütörtökön tartunk internet oktatást az érdeklődők részére. 


 
2.2. Művelődési Központ 
 
Intézményünk 2017 áprilisában az EFOP-4.1.7-16 - A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázati felhívásra 
„Többfunkciós oktató és klubhelyiség kialakítása a szeghalmi Művelődési, Sport- és 
Szabadidő Központban” címmel pályázatot nyújtott be 19.786.152.-Ft. támogatási összegre. 
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Támogatási kérelmünk szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt nem 
részesülhettünk támogatásban. Támogatási kérelmünk tartaléklistára került. 
 
Az év folyamán a kulturális rendezvények számát tovább bővítettük, főleg gyermekeknek 
szóló rendezvényekkel és igyekeztünk változatosabbá tenni. A szünidőben szervezett 
programjaink népszerűek, igénylik a gyermekek. A gyermek színházi előadások minden 
alkalommal teltházasok, a felnőtt előadások is népszerűek. Szeghalmon kívül jönnek 
gyermekek Füzesgyarmatról, Bucsáról, Vésztőről és Dévaványáról is. A kiállítások, előadások 
alkalmával lehetőséget biztosítunk helyi amatőr képzőművészek, egyesületek, intézmények 
bemutatkozására. Nagyon sikeresek a Dumaszínház előadásai, mindig teltházasok, a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, alkalmanként két előadást szervezünk. Múlt évben járt nálunk 
Aranyosi Péter és Hadházi László. A Munkaügyi Központ jelenleg egy tanfolyamot tart 
nálunk.  
 
Az átrium udvar jó akusztikájának köszönhetően, kiváló hely különböző zenei irányzatok, 
rétegzene bemutatókhoz. 2018-ban a Czirják Trióval közösen rendeztünk ott zenei 
bemutatót. 
 
Intézményünk technikai és irodai eszközökkel jól ellátott, mely nagymértékben megkönnyíti 
a szakmai munkát.  
 
Az önkormányzat által nyert energetikai pályázat keretén belül megvalósult a fűtésrendszer 
korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, napelemek telepítése, melynek bekerülési költsége: 
545.265.000.-Ft., önerő: 49.972.000.-Ft.  
 
A felújítást követően elvégeztettük a belső festési munkákat, gipszkartonozást a balett, a 
tánc- és a nyugdíjas termekben. A felújításon túl korszerűsíttettük a világítást az előtérben és 
a folyosókon, valamint elvégeztettük a meglévő elektromos hálózat javítási munkáit 
lámpatestek, fényforrások cseréjével együtt.   
 
A költségek csökkentése érdekében az épület egész területén energiatakarékos, led izzókat, 
ledes lámpatesteket használunk.  
 
A felújításoknak és az önkormányzat körültekintő szolgáltató választásának köszönhetően a 
közüzemi díjak a 2017. évi 4.515.411.-Ft. teljesülésről 2018. év végére 3.213.705.-Ft-ra 
csökkent. Ezen felül az épület esztétikailag megújult, szebb lett. 
 
Szolgáltatásunkat az irányban is bővítettük, hogy a terembérlők részére igény szerint bérbe 
adjuk a vetítővásznat, projektort, laptopot. 
 
Az intézményegység bevétele 2018 évben 7.349.355.-Ft. volt, előző évben 6.568.669.-Ft. A 
növekedés látható. Az intézmény termeit igénybe vevők száma folyamatosan növekszik. 
 
Egy héten a látogatók száma az intézményegységben: 562 fő: jóga 20 fő, gymstick 20 fő, 
társastánc 32 fő, nyugdíjasklub 50 fő, nyugd.klub énekkar 12 fő, nyugd.klub tánckar 10 fő, 
nyugdíjas kézműves kör 14 fő, mazsorett 50 fő, kangoo 40 (2x20) fő, jehovák 140 (2x70) fő, 
népdalkör 26, alkotókör 6 fő, mozi 15 fő, gyerekangol 10 fő, stepaerobic 10 fő, zumba 40 
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(2x20) fő, Pro Musica 16 fő, gitár 5 fő, intervall 30 (3x10) fő, baba-mama torna 10 fő, internet 
oktatás 6 fő. 
 
2.3. Ambrus Mozgó 
 
Az Ambrus Mozgó műszaki felszereltségében nem felel meg az előírt korszerű technikai 
feltételeknek, jelenleg csak laptopról és blu-ray HD projektorral tudjuk a vetítést megoldani, 
így nem vetíthetjük a népszerű új filmeket. Egy korszerű vetítőgép beszerzése több millió 
forintba kerülne. Ennek köszönhetően a belépőjegyes, felnőtt filmek nézőinek száma tovább 
csökkent. E körülményekhez alkalmazkodva a péntek 19.00 órai vetítéseket alkalmanként, 
filmtől függően tartjuk meg. Az éves ernyőengedélynek köszönhetően van lehetőségünk 
közkedvelt gyermek, és családi filmeket vetítetünk. Ezért a péntek 17.00 órai vetítéseink 
népszerűek a családok körében. 
 
A fentiek ellenére is kötelességünknek érezzük fenntartani azt, amit Ambrus Imre és 
felesége, Nagy Krisztina ránk hagyott. Az Ambrus Mozgó révén szép környezetben 
hagyományos vetítést lehet biztosítani a helyieknek és a környékbelieknek, Szeghalom ezzel 
is több. 
 
A szünidei programok idején közel 100 gyermek látogat el a moziba. Ingyenesen a Majálison, 
Gyermeknapon és a Boszorkányfesztivál idején vetítünk gyermekeknek, családoknak. 
Sikeresek az iskola és ovi mozik, a tanévben két alkalommal vetítünk szervezetten a 
gyermekeknek. Az EFOP-3.3.2-16-2016-00116 projekt keretein belül tájékoztató filmeket 
vetítünk a témaheteken és témanapokon. A filmek témájában, ha a lehetőségeink 
megengedik, igazodunk az igényekhez, az ünnepekhez, jeles napokhoz. A mozielőadások, 
filmek népszerűsítésére közösségi oldalt használunk, az információkat folyamatosan 
frissítjük.  
 
2.4. Várhelyi Tábor 
 
A Várhelyi Tábor igen népszerű, vannak visszatérő és új táborozók is. Az oktatási 
intézmények erdei iskolát, óvodát, vállalkozások családi napot, csapatépítő tréninget, 
egyesületek találkozót szerveznek a táborban. A Felina Hungária Kft. 5 alkalommal héti tábor 
megszervezésére kötött velünk megállapodást. A táborok nagyon jól sikerültek. Voltak 
edzőtáborok, vallási tábor, családi rendezvények, esküvők, születésnapok, névnapok is. Az 
edzőtáborok lakói a tábor mellett a Sportcsarnokot is használják edzéseik megtartására. A 
tábor egyre népszerűbb a vadászok és horgászok körében is. 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00032 kódszámú "Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a 
környező településeken" című projekt keretein belül óvónők vezetésével két ingyenes, 5 
napos bentlakásos tábort valósítottunk meg nagy sikerrel, 60 gyermek részvételével, a 
természetjárás és az alkotás jegyében. 
 
A tábor rendelkezik labdarúgó pályával, strandröplabda pályával, streetball pályával. 
Nyitva tartása május 1-től szeptember 30-ig tart. Egyre nagyobb az igény az egész évi nyitva 
tartásra. Az igények koordinálását 1 fő szervező-koordinátor, a gondnoki-karbantartói 
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feladatokat 2 fő a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott 2 fő közfoglalkoztatott 
segítségével látja el.  
  
A Várhelyi Tábor népszerűsége egyre növekszik, így bevétele is: 2018 évben 7.108.490.-Ft. 
szálláshely-bevételt. A növekedés látszódik a 2017 évihez képest, amikor is a szálláshely-
bevétel 4. 862.269.-Ft. volt.  
 
A táborozók és strandolók körében népszerűek a kerékpárok (10 db), kajakok (3 db) és kenuk 
(5 db). Az önkormányzat műszaki munkatársai segítségével nyári időszakra úszóstéget 
helyezünk el a Sebes-Körösön a kajakok és kenuk számára, a stéget még egy újabb elemmel 
bővítettük.  
 
A főépület tetőzetét felújítottuk beázás miatt.  
 
Szeghalom Város Önkormányzata részt vesz a „Humán szolgáltatások fejlesztése Vésztőn és 
környező településeken” című EFOP-1.5.3-16-2017-00113 kódszámú pályázat 
megvalósításában. Ennek köszönhetően a Várhelyi Táborban a környezeti és tárgyi feltételek 
javítása érdekében az alábbi tevékenységek valósultak meg: Várhely központi épület 
homlokzati nyílászáró cseréje – összesen 5 db ablak, és párkányozás, kisfaház, külső 
nyílászárók (ablakok) cseréje zsalugáterek javítása, festés, visszahelyezés. Összköltség: 
3.315.158.-Ft. A nyílászárók cseréje után a főépületet és a 10 fős kis faházat is kifestettük. 
 
2.5. Városi Sportcsarnok és Sporttelep 
 
A Városi Sportcsarnok és Sporttelep alapfeladata Szeghalom minőségi verseny-, diák- és 
szabadidősportjának biztosítása. Kihasználtsága egész évben folyamatos, népszerűsége 
töretlen az egész lakosság körében. Igyekszünk már augusztusban a csarnok 
terembeosztását elkészíteni, ami évek óta jól mutatja, hogy a kihasználtság megközelítőleg 
100 %.-os. Minden nap 07:00 órától 21.00 óráig, hétfőn, csütörtökön és pénteken 21:30-ig 
vagyunk nyitva. 
 
Mint minden évben, 2018-ban is a legfontosabb feladatunk a versenysport edzéseinek 
zökkenőmentes biztosítása volt. Az intézményt legnagyobb óraszámban az SZNKC használja. 
A Szeghalmi FC utánpótlás csapatai az ősz-téli (október 15-március 15.) időszakban, valamint 
hétvégi tornákra veszik igénybe. A téli hónapokban a Tenisz Egyesület is használja a 
csarnokot. A fennmaradó igen csekély lehetőséggel az amatőr sportolásra igényt tartók 
igyekeznek osztozni. Ezen kívül bemutatók, kosárlabda tornák, vállalkozói rendezvények, 
játszóház, diáktornák is előfordulnak alkalmanként. 


 
Az Amatőr Városi Kispályás Labdarúgó bajnokságot ősszel érdeklődés hiányában nem tudtuk 
beindítani.  
 
Intézményünk továbbra is helyet biztosít bérleti díj ellenében a középiskolások testnevelés 
óráinak. Továbbá, a gimnázium – az elmúlt évekhez hasonlóan – a csarnokban tartja 
szalagavató ünnepségét. Ezen kívül vannak bemutatók, játszóházak, vállalkozói 
rendezvények, kosárlabda torna, diáksportok, stb. 
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A büfé üzemeltetésére sikerült stabil, hosszútávban gondolkodó bérlőt találni, aki a 
Művelődési Központ rendezvényein a Mozi presszót is üzemelteti. Az S’Gym Egyesület évek 
óta bérel díj ellenében termet az intézménytől. Az SZNKC 2017. év augusztusától irodát bérel 
a Sportcsarnok épületében. 
 
A műfüves pálya mellett elkészült a szabadidős kondicionáló park. A műfüves pálya továbbra 
is nagy népszerűségnek örvend. 
 
Néhány éve a Sporttelep régi épületének tetejére napkollektorok kerültek felszerelésre. A 
megújuló energia segítségével igyekszünk a meleg víz előállítás költségeit csökkenteni. Ezen 
gondolat mentén, pályázat segítségével a Sportcsarnok tetőszerkezetére 120 db napkollektor 
és 8 db napelem került fel, amelyek az elektromos ellátást segítik, illetve a meleg víz 
előállításának költségeit hivatott csökkenteni. 
 
A beruházásnak, az önkormányzat körültekintő szolgáltató választásának és a gáznyomás 
mérő kisebb átmérőjűre cserélésének köszönhetően az intézményegységben is csökkentek a 
közüzemi díjak az előző évi teljesítéshez képest: 2017. évben: 6.900.270.-Ft., 2018-ban: 
4.958.037.-Ft. Az áramdíj közel felére csökkent: 2017. évben: 1.421.489.-Ft., 2018-ban: 
791.004.-Ft. A gázfogyasztás a 2017. évihez képest nem csökkent: 2017-ben 20.421 m3 volt, 
2018-ban 20.422 m3. 
 
Az intézményegység bevétele növekedett az előző évihez képest: 2018 évben 8.497.495.-Ft., 
2017 évben 7.262.271-Ft. volt.  
 
Az intézményegység teljes területén a feladatokat három munkatárs látja el: irányítási, 
szervezési munkák, takarítás, fűnyírás a két futballpálya területén, locsolás, karbantartás. A 
feladatok ellátásában segítséget jelentenek az Önkormányzat által hozzánk rendelt 
közmunkások. A rendezvények, meccsek zavartalan lebonyolításához fontos szerepet 
játszanak a polgárőrök.  
 
3. Média 
 
Munkánkról elsősorban a Sárrét TV számol be. Rendezvényeinken megjelennek, azokról 
felvételt készítenek. Intézményünk tevékenységéről az év folyamán több újságcikk is 
megjelent a Békés Megyei Hírlapban. Működtetjük az intézmény információs oldalát 
(www.szeghalmikultura.hu). Két Facebook oldalt működtetünk, folyamatosan frissülő 
tartalommal. Manapság az információ átadás legpraktikusabb és legnépszerűbb formája. Az 
érdeklődők többsége innen értesül a várható eseményekről. A Szuperinfó ingyen 
megjelenteti plakátjainkat, ezzel szponzorálja a helyi rendezvényeket. 
 
4. Személyi feltételek 
 
Az intézmény jelenleg 9 fővel látja el feladatait: 2 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakalkalmazott, 1 fő kulturális szervező, aki szintén rendelkezik főiskolai 
diplomával, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő takarító, 3 fő gondnok. Mindhárom telephelyen 
sok segítséget jelentenek az önkormányzat által hozzánk rendelt közmunka programban 
alkalmazott dolgozók.  
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5. Együttműködés és kapcsolattartás: 
 
Intézményünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, együttműködésre. Az intézmény 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen a más intézményekkel, szervezetekkel való jól 
működő kapcsolattartás. Megerősítettük és ápoljuk a meglévő kapcsolatokat, és újakat 
alakítottunk ki. 
 


 Napi munkakapcsolatban vagyunk minden kollégával minden intézményegységben. A 
kéthetente megtartott munkaértekezleteken megbeszéljük az aktuális feladatokat, 
problémákat, a terveket, az eredményeket, az idő beosztását. 
 


 Együttműködünk, és jó kapcsolatot tartunk az óvodával, iskolákkal, a könyvtárral és 
múzeummal, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a civil szervezetekkel, a Sárrét TV-
vel, Járási Hivatallal. A rendezvényeket összehangoljuk, látogatjuk egymás programjait. 
Kölcsönösen keressük azokat a lehetőségeket, amelyekben egymás munkáját segíthetjük. 


  
 Jó kapcsolatot ápolunk a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. Nemzeti Közművelődési 


Intézet Békés Megyei Irodájával, a környező települések közművelődési intézményeivel, 
segítjük egymás programjait színpad, hangtechnika kölcsönadásával. Részt veszünk szakmai 
továbbképzéseken.  
  


 Jó a kapcsolatunk a vállalkozókkal, a Szeghalmi Polgárőrség Közhasznú Szervezettel, a 
Tourinform Irodával. 


 
6. Rendezvények 
 
A várost és környékét megmozgató nagyrendezvényeink a Majális és a Sárréti 
Boszorkányfesztivál. A Majális programjai voltak: XIV. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny – 
kirakodóvásár - Jó ebédhez szól a nóta - gyermekprogramok - kreatív foglalkozás, családi 
mozi – Mudfield Zenekar, Kalapács és az Akusztika - fáklyás felvonulás - Atilla Fiai Társulat élő 
koncertje - Tűzshow - retro disco. A XII. Sárréti Boszorkányfesztivál programjai: 
kirakodóvásár, Dankó Szilvi a, Groovhouse, Operettgála, retrodisco, arcfestés, dotto 
kisvonat, boszorkánypark, óriás csúszda, ugrálóvár, gyermek mozi, a helyi amatőr 
együtteseink bemutatkozása, Alma Együttes, Szandi, Holdviola Együttes, Rúzsa Magdi és 
tűzijáték. A két nagyrendezvénynek sok ezer látogatója volt. A Boszorkányfesztivál 
szervezésekor támogatókat kerestünk. A támogató vállalkozások logóit feltüntettük a 
rendezvény plakátjára. Több vállalkozás is élt ezzel a lehetőséggel.  
 
Az egész várost megmozgató nagyrendezvényeink az Önkormányzattal közös szervezésben a 
Városi Gyermeknap, és a Városi Disznótoros és Pálinkamustra. Már évek óta több száz 
résztvevője van. A gyermeknapok programjai: bemutatók: tűzoltók, mentők, egyesületek; 
vidámpark, gyermekműsorok, arcfestés, játszóház. Az önkormányzat ezen rendezvények 
idején már évek óta jótékonysági főzést tart, a lakosság által megvásárolt ételek bevételét a 
város vezetése jótékonysági célokra fordítja.  
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Az advent időszakában Adventi komolyzenei koncertet, valamint advent negyedik 
vasárnapján kirakodóvásárt szerveztünk, ezen a napon a látogatók száma megközelítette a 
400 főt. 
 
Az oktatási intézmények bemutatókat tartanak a Művelődési Központban. A Péter András 
Gimnázium tanárai és diákjai az általuk rendezett és előadott színházi előadást nálunk tartják 
a próbákkal együtt. A Szigeti Endre Szakképző Iskola már harmadik alkalommal rendezte a 
szalagavató ünnepségét a színházteremben, a gimnázium pedig a. Rendezvényeikhez minden 
segítséget megadunk. Rendszeressé vált intézményünkben a véradás a Vöröskereszt 
szervezésében évi 4-5 alkalommal. 
 
Rendezvényeink szóróanyagát többnyire közösségszervező kollégánk segítségével készítjük, 
nyomtatjuk, terjesztjük.  
 
6. 1. Rendezvények 2018. januártól-decemberig: 


2018. január 11. 
Haladó és kezdő felnőtt társastánctanfolyam újabb 12 alkalom. 
 
2018. január 19. 
Ismerős Arcok Zenekar koncertje  
 
2018. február 03. 
Szeghalmi Disznótoros – Kolbásztöltő verseny – Pálinkamustra 
 
2018. február 15. 
A Pódium Színház előadásai: „Szülinap Aprajafalván” gyermekelőadás, „Szeretem magát” 
felnőtt előadás 
 
2018. február 17. 
Egymilliárd nő ébredése – Egészségügyi szűrések, előadás és közös tánc az erőszak ellen 
 
2018. március 4-ig 
Minden hétvégén (szombat/vasárnap) 13.00 – 19.00 óra között zajlik a Városi Kispályás 
Labdarúgó Bajnokság a Sportcsarnokban, eredményhirdetés - díjkiosztás 
 
2018. március 06. 
„Az akácos út titkai” B. Kiss Andrea könyvbemutatója 
 
2018. március 27. 
DUMASZÍNHÁZ – Kőhalmi Zoltán önálló estje 
 
2018. március 30. 
Húsvéti kreatív délután gyermekeknek 
 
2018. április 19. 
A Pódium Színház előadásai: „Békaherceg” gyermekelőadás, „Charley nénje” felnőtt előadás 
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2018. április 30. 
SZEGHALMI MAJÁLIS – XIV. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny  
- Jó ebédhez szól a nóta  
- gyermekprogramok - kreatív foglalkozás 
- zenekavalkád 
- fáklyás felvonulás 
- The Bits Beatles Emlékzenekar élő koncert 
- Lord 
- Retro disco 
 
2018. május 15. 
Operett Est, fellép: Oswald Marika 
 
2018. május 19. 
Bencze Lászlóné dr. Mező Judit Emlékműsor a Sárrét Népdalköri Egyesülettel közösen 
 
2018. május 27. 
Városi Gyermeknap 
A Csabai Színistúdió gyermekműsora 
Mezőberényi Kacagó Bábszínház előadása 
 
2018. június 01.  
Nyáresti koncert: Czirják Trió zenei bemutató, koncert az átrium udvarban 
 
2018. június 18-22. 
EFOP tábor Várhelyen 
Szünidei program 
Kiállítás az Alkotókör munkáiból 
 
2018. július  
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása 1-2. héten 
Szünidei program 
2018. július 23-26. 
Jobb agyféltekés rajztanfolyam gyermekeknek 
 
2018. augusztus 03-04. 
XII. SÁRRÉTI BOSZORKÁNYFESZTIVÁL 
gyermekprogramok  
Balkán Fanatik élő koncert 
Zséda élő koncert 
Acoustic Planet Zenekar 
Mudfield Zenekar 
Tűzijáték 
Disco 
 
2018. augusztus 1-2. hete 
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Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása 
 
2018. augusztus 20-24.  
EFOP tábor Várhelyen 
 
2018. szeptember 02. 
Hangfürdő- terápiás hangtál bemutató 
 
2018. október 
Felnőtt társastánctanfolyam – 12 alkalom 
 
2018. október 31. 
Halloween parti gyermekeknek: játszóház, arcfestés, gyerek zumba, filmvetítés 
 
2018. november 22. 
A Bánfalvi Szánház gyermek előadása: Mici Mackó; felnőtt előadása: Elvis, oltár, Miami 
 
2018. december 07. 
Mikulás parti gyermekeknek: játszóház, arcfestés, gyerek zumba, modern tánc, filmvetítés 
 
2018. december 14. 
A békéscsabai Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar adventi koncertje 
 
2017. december 16. 
Adventi vásár 
 
2018. december 28. 
DUMASZÍNHÁZ – Dombovári István önálló estje 
 
 
Ambrus Mozgó: Mozifilmvetítés minden pénteken 17.00 és alkalmanként 19.00 órakor 


    Alkalmanként ovi és iskola mozi 
 
Az Amatőr Képzőművészeti Alkotókör foglalkozásai: minden második héten, csütörtökön 
 
7. Csoportok, klubok, foglalkozások 
 
A Művelődési Központ ad helyet a Sárrét Népdalkörnek, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas 
Egyesületnek, a Pro Musica Kórusnak. Heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat, 
melyhez az intézmény ingyenesen biztosítja a helyet. Továbbá fellépést biztosítunk számukra 
a városi rendezvényeken, és segítséget nyújtunk a működésükhöz. Kedvezményes 
terembérleti díjat fizet a Mazsorett Együttes. Felnőtt társastánc, gitár-, jóga-, gymstick-, 
stepaerobic, gyermekangol, kangoo, intervall, valamint internet oktatás is folyik az 
intézményben. 


A Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület legnagyobb létszámú állandó közössége 
intézményünknek. Évtizedek óta tartja heti foglalkozásait az intézmény falai között. 
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Ünnepségeik közül az anyák napját rendezik nálunk a színházteremben. A nyugdíjasok 
rendezvényeink rendszeres látogatói. 
Immár negyedik éve működik intézményünkben az Amatőr Képzőművészeti Alkotókör. 
Kéthetente tartják foglalkozásaikat. A Szeghalmi Fotókör még nem indult be újra, de 
vezetője, Dányi István készíti továbbra is a rendezvényeinkről a fotókat.  


Októberben ismét felnőtt társastánc tanfolyamot indítottunk a már működő haladó csoport 
mellett. 10 párral Kenyeres Csaba táncpedagógus vezetésével. Jó hangulatban, vidáman 
teltek az órák. Intézményünk felnőtt társastánc csoportjai nagy sikert arattak a tanév végi 
tánczárón a Sportcsarnokban. Báli szezonban, jótékonysági bálon is felléptek. 


 
8. Gazdálkodás  
 
A Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ önállóan működő és gazdálkodó intézmény. A 
gazdálkodás tekintetében alapelvünk a takarékos, átgondolt működés. Az intézmény a 
törvényben előírt szakmai kötelezettsége mellett igyekszik szolgáltatói funkcióját erősíteni.  
 
Az önkormányzat támogatásának jelentős részét az épületek költségeire használjuk fel. A 
kiadások másik jelentős tételét a bérek és járulékai adják. Bevételeink jelentős része a jegy 
eladáson kívül a termeink bérbeadásából származik. Minden egyes eladott jegy 27%-os ÁFÁt 
tartalmaz, mely csökkenti a tényleges bevételt, a bérleti díjak viszont ÁFA-mentesek. Ennek 
áthidalására, amikor van lehetőségünk, úgy állapodunk meg a szervezővel, hogy a bevétel 
10-15%-a marad az intézménynél. Másik gyakorlat, mikor a fellépő a tisztabevételből 
részesedik. Kulturális rendezvényeink tovább bővültek, mely növeli a bevételünket. 
Mindhárom intézményegységben megnövekedett a termeket igénybe vevők száma. A 
Várhelyi Táborban a további fejlesztéseknek, felszereltségének köszönhetően a Tábor 
népszerűsége tovább nőtt, ez a növekedés jelentkezik a bevételi oldalon is. 
 
Saját bevételünk 2018. december 31-én 23.143.140.-Ft, előző évben 19.528.083.-Ft. volt.  
 


Praktikus megoldás és költséghatékony is a diákok önkéntes munkája. Már megszokott, hogy 
városi nagyrendezvényeken 5-6 diák rendszeresen segíti munkánkat.  


 
TERVEK, FELADATOK 2019. ÉVRE 


 
1.Szolgáltatási terv: 
 
Jogszabályi előírás: 
 
A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 
rendelet 3. § írja elő. 
 
A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves 
szolgáltatási tervet kell készítenie. Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított 
közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek 
és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi 
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tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési 
alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak 
egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett 
időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek 
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. 
 
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, 
igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő 
közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal 
bevonásával készíti elő. 
 
A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési 
alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el. A 
feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési 
intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi 
legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 
 
Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény 
éves munkatervének részét képezi. (1. sz. melléklet) 


 
2. Pályázatok: 
 
EFOP-3.3.2-16-2016-00116 
„A szeghalmi kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című projekt 
keretében 2019. 08. 31-ig megvalósítandó foglalkozási formák: 1. Tildy Zoltán Általános 
Iskola és AMI - Felső tagozat: Heti szakkör, témahét, témanap; 2. Tildy Zoltán Általános Iskola 
és AMI – Alsó tagozat: heti szakkör, témanap; 3. Péter András Gimnázium és Kollégium: 
témahét; 4. Gyulai Szakképző Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolája: témahét; 5. 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde: tábor. 
 
EFOP-3.9.2-16-2017-00032 
„Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” című EFOP-3.9.2-16-
00032 kódszámú pályázat keretén belül intézményünk feladatai 2019 évre:  
 


• Két 5 napos bentlakásos tematikus tábor a 7-18 éves korosztály számára, 30-30 fő 
részvételével. Időpontok: június 24-28, augusztus 26-30. Helyszín: Várhelyi Tábor. 
Saját szervezésben. 


GINOP-3.3.1-16-2016-00001 
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projektnek köszönhetően, 
mint „Digitális Jólét Program Pont” korszerű internetlaborral várjuk továbbra is a 
munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagokat, a nyugdíjasokat, a digitális 
készségekkel nem rendelkező magánszemélyeket, és számukra az informatikai eszközökhöz 
és az internethez ingyenes hozzáférést biztosítunk. Térítésmentesen igénybe vehető 
szolgáltatásaink ezen a téren: internet használat, önéletrajz írása, nyomtatása, scannelése. 
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Digitális készségfejlesztő tanfolyamokat tartunk: alapvető számítógép kezelői ismeretek, 
internethasználat és biztonság, MS Office használata. 
 
3. Állagmegóvás, tárgyi feltételek javítása 
 
A Művelődési Központ helyiségeiben a parketták megkoptak, csiszolásuk, festésük 
időszerűvé vált. Az irodák padozata megkopott, praktikus megoldás lenne laminált 
parkettával leburkolni. A színpad padozata is felújításra vár. A termeket használók 
(tanfolyamok) növekedése miatt szükséges 10 db összecsukható asztal megvásárlása. 
 
A Sportcsarnokban állagmegóvás tekintetében a legfontosabb feladat a vizesedés 
megszüntetése. A felvizesedés az épület folyosójának bal oldala, és a küzdőtér gát felőli 
oldala, teljes hosszában.  
 
Az épületen a játékos bejárati ajtót a nagy igénybevétel miatt már többször kellett 
javítanunk, a legjobb megoldás az ajtó cseréje lenne. A küzdőtér középső ajtóit is szükséges 
lenne kicserélni hőszigetelt ajtókra.  
 
A külső lelátón a Szeghalmi FC pályázatának köszönhetően az ülések cseréje megtörtént. Az 
új műanyag székek a szurkolók kényelmét szolgálja. A külső, távirányítható eredményjelző 
beszerzése és kihelyezése is megtörtént.  
 
A meccspálya gyepszőnyegezése minden évben szükségszerű. 
 
A külső, szürke díszburkolat pótlása szintén időszerű, hiszen az évek során sok levált, leesett.  
 
Nagy gondot okoz a Sportcsarnok küzdőterének beázása, mely probléma már az átadás óta 
(2003) fennáll. Több alkalommal volt javítva az üvegtető, de a beázás nem szűnt meg. Esős 
időben az esővíztől, és fűtési időszakban még a kondenzvíztől is a küzdőtér sportburkolata 
csúszóssá, ezáltal veszélyessé válik a sportolók számára. Fontos feladat a jövőben, hogy 
megtaláljuk a megoldást erre a problémára.  A problémát súlyosbítja, hogy a küzdőtéri 
szellőző rendszer átalakítása óta a három új ventilátor beázik. A probléma orvoslása a 
kivitelező és a statikus tervező bevonásával folyamatban van. 
 
A szabadidős kondicionáló park burkolattal és világítással történő használhatóbbá tétele 
folyamatban van. 
 
A tárgyi feltételek javításában nagyobb anyagi befektetést igényel a már meglévő traktorhoz 
a pályakarbantartást segítő eszközök, adapterek megvásárlása. 
 
A Várhelyi Táborban tervezzük a nagyfaház mellett, - mely az esküvők, lakodalmak, egyéb 
családi rendezvények lebonyolító helye - kiszolgálófaház építését mosdókkal. Tervbe vettük a 
kis faház külső szigeteléssel való ellátását, mely nagymértékben megóvná az időjárástól. A 
tábort használók létszáma nagymértékben megnövekedett, így szükséges egy szárítógép és 
egy gőzállomás beszerzése. 
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4. Média 
 
Intézményünk honlapját, facebook oldalait folyamatosan aktuális információkkal töltjük fel 
az intézményről, a rendezvényekről, a sporteseményekről. A Szuperinfóban a jó 
kapcsolatnak köszönhetően, amikor csak kérjük, megjelennek programjaink.  A Sárrét TV 
minden rendezvényről tudósít, besegít a hirdetésbe. Jó a kapcsolatunk a Békés Megyei Hírlap 
munkatársaival is. 
 
5. Rendezvények 
 


A rendezvények egy részét előre tervezni nem lehet, hiszen alkalmazkodnunk kell az éppen 
felmerülő partneri, lakossági igényekhez. 


Intézményünk a városi ünnepségek segítője, egyik helyszíne. Igyekszünk méltó keretet 
biztosítani e jeles napoknak. Szerepet vállalunk a nemzeti ünnepeken kívül a további 
önkormányzati rendezvények megszervezésében is: halottak napi megemlékezés az I. és II. 
világháborús emlékműveknél, év végi díjátadó ünnepség, adventi gyertyagyújtások, 
adventi/karácsonyi koncert, projektekhez kapcsolódó rendezvények. Csatlakozunk az 
aktuális megyei, illetve országos rendezvényekhez is. 
 
A színházi előadásokat továbbra is biztosítjuk a gyermekeknek és a felnőtteknek. A gyermek 
előadások nagyon népszerűek. A tapasztalatokból tanulva az idén a februári felnőtt színházi 
előadást elhagytuk. 
 
Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk az Ambrus Mozgó népszerűsítését, így hívjuk fel a 
figyelmet, milyen ritkaság van városunk tulajdonában. Egy korszerű vetítőgép 
elengedhetetlen feltétele annak, hogy új, népszerű filmeket tudjunk vetíteni. A péntek 
délutáni és alkalmankénti esti filmvetítések mellett folytatjuk az alkalmankénti ovi és iskola 
mozit.  
 
Az átrium udvarban a játszóházi foglalkozásokon kívül az idén is tartunk koncerteket, zenei 
bemutatókat. Meghívtuk a Czirják Triót és a The Portrait Session együttest. Az egyre 
sikeresebb, tehetséges helyi Mudfield rock zenekar a lemezbemutató koncertjüket tartja 
nálunk. 
 
Alkalmanként kreatív foglalkozásokat és filmvetítést tartunk kisiskolások és óvodások 
részére. A szünidei programok megszervezését folytatjuk a tavaszi és a nyári szünetben is.  
 
Minden segítséget megadunk az egyesületeknek, intézményeknek általuk szervezett 
rendezvények lebonyolításához. Segítjük őket szórólapok, plakátok elkészítésével, 
hangtechnika, hely biztosításával.  
 
A Majálisra és a Boszorkányfesztiválra az idén is országosan népszerű előadókat hívunk meg: 
Magna Cum Laude, Majka, Zoltán Erika, Desperado, Animal Cannibals, Wolf Kati, Kozmix, 
Hoolligans, Horváth Tamás. 
 
Ebben az évben is előreláthatólag két Dumaszínház produkciót láthat a szeghalmi közönség, 
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márciusban a Szomszédnéni Produkciós Irodát. 
 
A felnőtt társastánctanfolyamunk haladó és alapfok szinten is folytatódik 16 pár 
részvételével. Egyre több fellépést vállalnak. Jól összekovácsolódtak a csoportok Kenyeres 
Csaba táncpedagógus vezetésével. Ebben az évben két szenior táncversenyen való részvételt 
terveznek. 
 
A középiskolák részére a szalagavató megtartásához továbbra is biztosítjuk a helyszínt és a 
hangtechnikát a Sportcsarnokban és a Művelődési Központban, térítés ellenében. A térítés 
csak az igénybevett időtartam alatt használt rezsiköltséget jelenti. Helyet biztosítunk a 
megyei sportversenyek, a diákolimpiák, a versenysport edzései, bajnoki mérkőzései, 
országos és egyéb versenyek lebonyolításához, valamint családi, baráti közösségeknek, 
vállalkozásoknak is nyújtunk sportolási lehetőséget. 
 
Az intézmény alapfunkciójánál fogva és - mint a város legnagyobb közösségi tere továbbra is 
helyet, eszközt és szakmai segítséget nyújt minden olyan kezdeményezésnek, amelyhez 
alapító okiratában az Önkormányzat lehetőséget biztosít. 
 
5. 1. Rendezvényeink 2019. évre: 
 
2019. január 11. 
Haladó és kezdő felnőtt társastánctanfolyam újabb 12 alkalom. 
 
2019. január 26. 
Modern tánc bemutató 
 
2019. február 02. 
Szeghalmi Disznótoros – Kolbásztöltő verseny – Pálinkamustra 
 
2019. február 23. 
Hangfürdő – hangtál bemutató 
 
2019. március 07. 
A titokzatos jóbarát a békéscsabai Napsugár Bábszínház előadása óvodásoknak, iskolásoknak 
 
2019. március 19. 
Rauschenberger Balázs természetgyógyászati előadás az emésztőrendszerről és az ízületi 
problémákról 
 
2019. március 28. 
DUMASZÍNHÁZ – Szomszédnéni Podukciós Iroda önálló estje 
 
2019. április 11. 
A miniszter félrelép - a Bánfalvy Stúdió színházi előadása  
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2019. április 26-27. 
SZEGHALMI MAJÁLIS – XV. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny  
- Magna Cum Laude koncert 
- Zoltán Erika 
- Jó ebédhez szól a nóta  
- gyermekprogramok - kreatív foglalkozás 
- zenekavalkád 
- Wolf Kati 
- Majka 
- Kozmix koncert 
- Disco 
 
2019. május 11. 
Czirják Trió zenei bemutató, koncert az átrium udvarban 
 
2019. május 17. 
A Mudfield Zenekar akusztikus lemezbemutató koncertje a színházteremben 
 
2019. május 19. 
Bencze Lászlóné dr. Mező Judit Emlékműsor a Sárrét Népdalköri Egyesülettel közösen 
 
2019. május 26. 
Városi Gyermeknap 
Kacagó Bábszínház gyermekműsora 
 
2019. június 07.  
The Portrait Session (Fábián Béla) koncert az átrium udvarban 
 
2019. június 24-28. 
EFOP tábor Várhelyen 
Szünidei program 
Kiállítás az Alkotókör munkáiból 
 
2019. július  
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása 1-2. héten 
Szünidei program 
 
2019. augusztus 02-03. 
XIV. SÁRRÉTI BOSZORKÁNYFESZTIVÁL 
Hooligans koncert 
gyermekprogramok  
Horváth Tamás élő koncert 
MC Hawer 
Tűzijáték 
Disco 
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2019. augusztus 1-2. hete 
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása 
 
2019. augusztus 26-30.  
EFOP tábor Várhelyen 
 
 
2019. október 
Felnőtt társastánctanfolyam – 12 alkalom 
DUMASZÍNHÁZ  
 
2019. október 31.  
Halloween parti 
 
2019. november 23. 
Operett és musical est – Dorogi Barbara és társulata 
 
2019. december 
Mikulás parti  
Adventi gyertyagyújtások 
Díjátadó ünnepség 
Adventi koncert 
Adventi vásár 
Szünidei program 
 
Ambrus Mozgó: Mozifilmvetítés minden pénteken 17.00 óra, alkalmanként 19.00 óra 


        
Továbbra is biztosítjuk a helyszínt a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesületnek, a Sárrét 
Népdalkörnek, a Pro Musica Kamarakórusnak, Vöröskeresztnek, valamint minden más, 
hozzánk forduló civil közösségnek (pl. Kulturális Egyesület, Galambtenyésztők Egyesülete). 
Befogadó intézményként helyet biztosítunk különféle tanfolyamoknak, 
termékbemutatóknak, alternatív medicina előadásoknak, megyei szervezetek 
tájékoztatóinak. A délelőtti szabad órákban termeinket árusítások, termékbemutatók, 
tanfolyamok, konferenciák részére adjuk bérbe. Újabb csoportok tartják intézményeinkben 
foglalkozásaikat: intervall, baba-mama torna. 
 
6. Közfoglalkoztatás:  
 
Fontosnak tartjuk, hogy az intézményünket igénybe vevők kulturált, tiszta környezetbe 
jöjjenek kikapcsolódni, sportolni, kirándulni.  Kérelmet nyújtottunk be a Szeghalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályához hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A 
kérelem benyújtásával, 5 főt kívánunk közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatni.  
 
A munkaköröket 2019. március 5-vel feltöltöttük. Az 5 főből 3 személy takarítói munkát és 2 
fő udvarosi, takarítói feladatokat lát el a három intézményegységben. A foglalkoztatott 
személyek nagy segítséget nyújtanak intézményünk számára, takarítói, karbantartási, 
fűnyírási feladatokat látnak el.  
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7. Összegzés 
 
Az elképzelések, tervek megvalósításán munkatársaimmal együtt következetesen dolgozunk. 
Ennek köszönhetően az elmúlt évben műsorkínálatunkat látogatóink számára sikerült tovább 
bővíteni, egyre vonzóbbá, színesebbé tenni. Úgy gondolom, azon az úton járunk, amellyel 
sikerült élettel megtölteni a Művelődési Központ intézményegységet is. Rendezvényeink 
népszerűek, legtöbbször teltházasok. Kitartásunk, hitünk töretlen, az intézményegységek 
előnyeit jól kihasználva igyekszünk az intézmény pozícióját megerősíteni. 
 
Az eredmények a jó csapatmunkának köszönhető, rendezvények idején egyként, 
összetartozva dolgozunk. A legjobb szakmai tudásunkat nyújtva, együtt munkálkodunk a 
rendezvények, intézményünk sikeréért. Elvégzett munkánkról folyamatos visszajelzést 
kapunk. Igyekszünk tanulni a pozitív és elmarasztaló észrevételekből, megbeszéljük a hibákat 
és javítjuk azokat.  
 
Végigtekintve a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ 2018. évi munkáját elmondhatom, 
hogy jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések és intenzív közművelődési, szervezési 
tevékenység zajlott. Úgy gondolom, minden reményünk megvan arra, hogy a következő év 
további fejlődést és eredményes munkát hoz az intézmény életébe. 
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Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ezúton köszönöm meg azt a segítséget, amit munkánk során az önkormányzattól kapunk. 
Köszönjük Polgármester Úrnak, illetve a Képviselő-testület Tagjainak mind anyagi, mind 
erkölcsi támogatásukat, melyet mindennapi munkavégzésünkhöz nyújtanak. A későbbiek 
folyamán is számítunk segítő támogatásukra, építő jellegű kritikáikra.  
 
Működésünk zavartalanná tételében nélkülözhetetlen segítséget kapunk a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodájától és Műhelyétől, valamint az Intézményműködtető Központ 
vezetőjétől és munkatársaitól.  


Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a benyújtott Munkatervet a 
mellékleteivel együtt a 2019-es évre. 
 
 
Szeghalom, 2019. március 11. 
 


 
 


Tisztelettel: 
 
  
 
Nagyné Hajdu Erzsébet 


  igazgató 





		A pályázat célját - a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az ...

		A pályázat célját - a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az ...






 
Szeghalom Város Önkormányzata 


2019. évi közbeszerzési terve 
 


 
Jóváhagyva …./2019. (III. 25.) Ökt. sz. határozattal 
 


  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó 


eljárásrend 
  Tervezett 


eljárási típus 


 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 


került-e az 
adott 


közbeszerzéssel 
összefüggésben 


előzetes 
összesített 
tájékoztató 


közzétételére? 


 az eljárás 
megindításának, 


illetve a 
közbeszerzés 


megvalósításának 
tervezett időpontja 


 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 


szerződés időtartama 


 I. Árubeszerzés          


       


 II. Építési beruházás          


Fáy úti óvoda bővítés, 
felújítás 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2019. 08. 12 hónap nem 


Bölcsőde bővítés, 
felújítás 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2019. 08. 12 hónap nem 


Őstermelői piac építés 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2019. 08. 12 hónap nem 


Árpád házi királyok 
szabadidőpark 


45112720-8 
 nemzeti Kbt. 115. § 2019. 07. 12 hónap nem 







Szeghalom, Dózsa u. 
27-31. mögötti parkoló 
építés, Szabadság tér 
14/C-D parkoló 
felújítás, Kinizsi u. 
kerékpárút felújítás I. 
ütem 


45223300-9 
 nemzeti Kbt. 115. § 2019.05. 6 hónap nem 


 III. Szolgáltatás-
megrendelés           


       


IV. Építési koncesszió       


       


V. Szolgáltatási 
koncesszió       


       


 
 
 
 
Szeghalom, 2019. március …… 
 
 
 
      Macsári József    dr. Pénzely Erika 
        polgármester          jegyző 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i ülésére  
 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi 
közművelődésről 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden évben be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves 
munkatervüket. A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév programját. 
A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ munkatervének 
megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ fenntartója az 
intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2019. március 13.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 
 
 
 
 
 


Macsári József  
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A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 


Muzeális Gyűjtemény 2018. évi beszámolója 
 


  
 
 


 
 
 


5520 Szeghalom, Nagy Miklós u 2. 
 


Készítette: Koczó Éva 
 
 


2019 március 12. 
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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  
  
 


• A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Muzeális Gyűjtemény Szeghalom város egyik     
kulturális alapintézménye, általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár, és múze-
um. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közművelődésről szól alaptörvény, és a  módosított 2017. évi 
LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődés-
ről szóló 1997.évi CXL. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról,  és az ér-
vényben lévő minisztériumi, helyi önkormányzati rendeletek alapján, az intézmény belső sza-
bályzatai szerint, az intézmény  felé megnyilvánuló használói igények figyelembevételével 
végezzük. 


• A könyvtár egy múzeummal összevont intézmény a városnak egy meghatározó kulturális 
alapintézménye, melyben a könyvtár heti 44 órában egész évben folyamatosan várja  látogató-
it.  


    
• A Nagy Miklós Városi Könyvtára a város és környéke vonzáskörzetében lehetővé teszi az ál-


tala gyűjtött, feldolgozott, és megőrzött dokumentumokhoz és információhoz való szabad 
hozzáférést. Kapcsolatot tart a város közoktatási és művelődési intézményeivel, velük együtt-
működve biztosítja a könyvtári, közművelődési feladatok ellátását.  
 


• A könyvtár  állománya 52037 dokumentum, ebből körülbelül 14000 helytörténeti jellegű kötet 
található a  legváltozatosabb téma- és tárgykörökből. Ugyanilyen változatos tematikájú a fotó-
tár (mintegy 6500 db), valamint számos folyóirat bekötött példánya áll a kutatni vágyók ren-
delkezésre. (Szeghalom-, Vidéki Hírlap, Békés megyei népújság, Élet és Irodalom, Új Auróra 
stb.)  


 
• A könyvtár szolgáltatásai: tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés, teljes körű helytörténeti 


gyűjtemény helyben használata, közösségi internet hozzáférés biztosítása, információ szolgál-
tatás internetes tartalmakból, adatbázisokból, másolás, szkennelés, nyomtatás, gyengén látók 
számára biztosított nagyító program, gyermekkönyvtári szolgáltatások, az olvasáskultúra fej-
lesztését és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó klubok, rendezvények. 


 
• Állandó az intézmény marketing tevékenysége, ezáltal  igyekszik a köztudatban lenni, és ezen 


keresztül a lakosság minél szélesebb rétegét bevonni mindenféle könyvtárban folyó tevékeny-
ségbe.  Folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét. 


 
• A Nagy Miklós Városi Könyvtár  információt gyűjtő, feltáró és azt modern technikával szol-


gáltató könyvtár, másrészt  többfunkciójú közösségi tér.  ahol a város lakossága, illetve a kör-
nyező településeken élők számára tudja biztosítani az egyenlő esélyű információkhoz jutás le-
hetőségét (e-ügyintézés, munkaerő piaci online adatbázis, jogszabályok ismerete, pályázat, 
stb.) Mindehhez a használók és munkatársak számára rendezett, komfortos környezetet bizto-
sít a város szívében. 


• A könyvtárnak megnő az oktatás-nevelés folyamatához kapcsolódó, azt minőségileg is kiegé-
szítő szerepe. Tevékeny részt vállal a gyerekek olvasási kompetenciájának, önálló ismeret-
szerzési technikáinak és digitális írástudásának fejlesztésében.  


    
• A könyvtár rendezvényeket szervez, és befogad, klubok szerveződésének színtere. Minden 


évben kampányokat szervez az olvasás, művelődés népszerűsítése érdekében 
 
A küldetésnyilatkozattal összhangban terveztük meg a könyvtár elsőrendű céljait. 
 
A  könyvtár céljainak megfelelően prioritásaink közé tartoznak  
• az információhoz korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása,  
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• az egész életen át tartó tanulás támogatása,  
• olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése 
• szabadidő hasznos eltöltése 
• helyi kulturális értékek feldolgozása, közvetítése 
• eredményeket hozó sokrétű együttműködés társintézményekkel, civil szervezetekkel 
• munkatársak folyamatos képzése  
• minőségirányítási rendszer elemeinek meghonosítása a könyvtárban. 


 
 
Erősségek Gyengeségek 
- Az épület központi elhelyezkedése, aka-


dálymentesített bejutás az intézményeinkbe 
- Műemlék jellegű épület 
- Megbízható, elkötelezett, segítőkész munka-


társak 
- Minőségi, együttműködő szemlélet 
- Használói igények figyelembevétele a sok-


rétű és kedvező árú szolgáltatásokban 
- Korszerű informatikai háttér 
- Gyermekbarát berendezés 
- Muzeális-, helytörténeti gyűjtemény 
- Pályázati lehetőségek kihasználása 
- Új kiadványok megjelenésének figyelembe-


vétele dokumentum beszerzésnél 
- Személyre szabott, közvetlen tájékoztató 


- Túlterhelt munkatársak 
- Szűkös anyagi keretek  
- A forráshiány az olvasásnépszerűsítő ren-


dezvényekre 
- Célcsoportok feltérképezése hiányos, ki-


használatlan lehetőségek 
- egyes rendezvények alacsony látogatottsága 
- Programok minden korosztálynak 
- Képzetlen munkaerő 


Lehetőségek  Veszélyek  
- Pályázatok 
- Speciális partneri igények (idősek, fiatalok, 


iskolák, civil szervezetek, célcsoportok lá-
tens igénye) 


- Együttműködések (szakmai kapcsolatok,  
- Igazodás a városi programkínálathoz, az 


idegenforgalmi igényekhez 
- Fenntartói támogatás 
- Támogatók, Pálfi János Alapítvány 
- Önkéntesek, közösségi közreműködők 
- Média, közösségi oldalak, személyes kap-


csolatok (kitelepülés) 
- Szakmai továbbképzések 
- Használói igények változásainak nyomon 


követése 


- Elszegényedés miatt különböző eszközök 
eltulajdonítása a könyvtárból 


- Szakképzetlen közfoglalkoztatottak foglalkoz-
tatása 


- Szűkös anyagi lehetőségek 
- Csökkenő dolgozói létszám 
- Pályázati források szűkülése 
- Versenytársak (internet, azonos városi kultu-


rális kínálat 
- Szakmai kapcsolatok elmaradása 
- Gyors információtechnológiai változások 
- Népesség összetételének romlása, népesség 


fogyása (elöregedés, elvándorlás) 
- Fiatalok eltávolodása, személyes kapcsolatok 


igényének gyengülése 
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• Elsősorban azokat a gyengeségeket  kell számba venni, amelyet az intézmény humán erő-
forrásával, és eszközeivel mérsékelni illetve meg tud szüntetni. Folyamatos volt 2018-ban 
az elhasznált dokumentumok selejtezése, melyeknek  adminisztrációja áthúzódott 2019-re. 
2018-ban ledokumentálva 4308  dokumentum került kiselejtezésre.  


• Minden könyvtár gyűjteményének eszmei értéke nem elsősorban mennyiségében, hanem 
tartalmi,  jelentőségében rejlik; ez az érték annál nagyobb, minél jobb az aktív, folyamato-
san használt állományrészek aránya a nem igényelt  részekhez képest. Az inkurrens doku-
mentumok túlzott mennyisége elrejti a gyűjtemény valódi értékeit, felesleges többletmun-
kát jelent a könyvtárosoknak és nehezíti a könyvtárhasználókat is az információk megtalá-
lásában.  


 
• A könyvtár életében és főbb tevékenységében a 2018-as évben az EFOP -3.3.2-16 számú 


„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” nevű 5.921.776,-Ft értékben 
megnyert pályázat megvalósítása élvezett prioritást. 


• Általános iskolások vettek, részt a projektben. 2018-ban kb. 250 gyermek volt kedvezmé-
nyezettje  valamilyen formában (író-olvasó találkozók, foglalkozássorozatok, tábor, stb.) a 
könyvtárban rendezett sokrétű, és színes programsorozatnak.  Ez a folyamat 2019 első fél-
évben is tovább folytatódik. 


• A pályázat által az olvasáskultúra fejlesztése, olvasásra ösztönzés, a könyvtárhasználat 
népszerűsítése, együttműködés más intézményekkel  került előtérbe, mely a könyvtár átfo-
gó céljai, és a küldetésnyilatkozatában  szerepel. 


 
• Az egész életen át tartó tanulás támogatásának elősegítése egy GINOP pályázat által került 


legmarkánsabban megvalósításra az intézményben. Számítástechnikai tanfolyam zajlott a 
könyvtárban 12 fő részvételével. 


 
 
 


II. Szolgáltatások 
 
Sokféle  technikai szolgáltatás közül választhatnak az érdeklődők, melyeket folyamatosan igénybe is 
vesznek. Vonzóak ezek a szolgáltatások, hiszen kulturált környezetben, megfizethető árakon kínáljuk 
szolgáltatásainkat. 
 


• fénymásolás 
• nyomtatás / színes, fekete-fehér  (mobiltelefonról is) 
• internet használat 
• laminálás 
• spirálozás 
• szkennelés 
• faxolás 
• digitalizálás 
• WI-FI  
• igazolvány kép készítése, kinyomtatása 
• kazetta digitalizálás 
• e-ügyintézés 


 
• Az intézmény az egész életen át tartó tanulás, digitális kompetencia fejlesztés, hátrányos 


helyzetű csoportok integrációja érdekében pályázatot nyújtott be (EFOP-4.1.8-16) melyet 
13,43 millió forint értékben megnyert. Ezáltal megújult   lett az intézmény számítógép 
parkja. Az internet teremben 11 új munkaállomás és a dolgozói terekben 6 új munkaállo-
más segíti a munkát, ezen felül  még projektorok, laptopok, táblagépek, és színes televí-
zió, nagy teljesítményű színes multifunkciós nyomtató.  Rendelkezünk még ezeken felül 8 
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öt évnél idősebb számítógép munkaállomással, eléggé elöregedett keverőpulttal hangfa-
lakkal.  


 
Internet-szolgáltatás adatai: 
Sebesség: 30-40 Mbit/s 
Olvasói wifi szolgáltatás is van. 
 
 


III. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:  
 
• 2018-ben a könyvtár állománya 5 fő közalkalmazottból állt, ebből 3 fő felsőfokú végzettségű,  


két könyvtáros asszisztens. 4 fő nyolc órában,  egy fő négy órában látja el a feladatait. Egy fő 
felsőfokú végzettségű nyolc órában  a felnőtt könyvtári olvasószolgálatban teljesít szolgálatot. 
A gyermekkönyvtári olvasószolgálatban tevékenykedő felsőfokú végzettségű kolleganő (rok-
kant nyugdíjas)  állandó délutános és négy órában  van foglalkoztatva. A gyermekkönyvtárban 
délelőtt a    könyvtáros asszisztens dolgozik, aki  délutánonként feldolgozóként tevékenyke-
dik.  


 
• A gyermek, és felnőtt  könyvtárban lévő olvasószolgálatos kollégák tevékenyen részt vállal-


nak  a használók felé nyújtott egyéb technikai szolgáltatásokban is. Ezekbe a tevékenységek-
ben segít be a közfoglalkoztatott munkatárs.  A könyvtár háttér munkájában részt vett még egy 
feldolgozó, könyvtáros asszisztensi végzettséggel, aki szükség esetén olvasószolgálati felada-
tokat is ellát..  


  
• Az intézmény  vezetője a vezetési feladatokkal együtt, mellett intézi a pénzügyeket, koordinál-


ja a pályázatokat, szervezi a rendezvényeket, ezen túl  bármit ami napi szinten elő adódik. Az 
olvasószolgálatban igény esetén mindenki mindenkit  helyettesít.  


 
• Az összevont intézményben 2018-ban tevékenykedett 7 közfoglalkoztatott. A múzeumi terüle-


ten három, a könyvtári területen négy, melyekből kettő takarító.   
 
• 2018-ban  a könyvtár területén személyi változás nem történt,  két hat órában foglalkoztatott 


könyvtáros asszisztens munkaideje nyolc órára lett felemelve ideiglenesen, a múzeumban tör-
tént személyi  változás miatt. A munkakörök elosztásában változás nem történt. 


 
• 2018-ban  két fő könyvtáros vett részt ingyenes továbbképzésen. 


 
 


IV. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 


• Az intézményben egész évben folyamatos a nyitva tartás. Szombatonként délelőtt 8-12 óráig 
várja az intézmény a látogatókat. Ez a szombati  délelőtti időpont kérdőíves felmérés alapján 
került kijelölésre.  


• Az intézmény áttért téli- és nyári nyitva tartásra, egyrészt takarékossági okokból,  másrészt a 
téli esti (17 órától 18 óráig) tartó nyitva tartás  iránti csekély érdeklődés miatt.  Nyitva tartási 
időpontok a következőek:  Április 01-től október 31-ig: 10-18 óráig, november 01-től március 
31-ig 9-től 17 óráig. 


• 2018 decemberében a két ünnep között először zárt be az intézmény a nyitvatartási napok ke-
vés száma miatt.  


 
 
 
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése: 
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Olvasószolgálat felnőtt könyvtári részleg: 
 


• Vannak akik tanulmányi céllal, munkájuk támogatására, kikapcsolódásért, önművelődésükért, 
helybeni olvasgatáshoz, könyvkereséshez, családi programként, a wi-fi használata miatt kere-
sik fel a könyvtárat.  


 
• 2018-ben a könyvtárhasználat összesen 30574 fő, ebből 13047 fő 14 évesnél fiatalabb. 
• Az év folyamán olvasóink  5420 alkalommal kölcsönöztek - ebből 1836 fő 14 év alatti. 
• A kölcsönzött dokumentumok száma 14693 - ebből 4238 dokumentumot a 14 év alatti olva-


sók kölcsönöztek ki. 
 


• Beiratkozott olvasók  száma  összesen  1148 fő – ebből 156 fő az új beiratkozó. 
• A felnőtt könyvtárban 760 fő, ebből 74 fő az új beiratkozó. 
• Beiratkozott felnőtt olvasók száma nem, korosztály és foglalkozás szerint: 


            Nő: 607 fő 
            Férfi: 153  fő 
 


 
 
 
 


• Folyóiratok sokféleségéből válogathattak ebben az évben is a könyvtárhasználók. A lejárt lap-
számok kölcsönözhetőek.  


            2018 – ban   184 alkalommal  643 lapszámot kölcsönöztek ki.  
 


• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) feladata, hogy mindenki számára hozzá-
férést biztosítson a könyvtárakban található dokumentumokhoz. Ha nincs meg a keresett do-
kumentum könyvtárunk állományában az olvasó kérésére az ODR-en keresztül  


• 2018-ban  34 alkalommal érkezett dokumentum  más könyvtárakból olvasói kérésre a szolgál-
tatáson keresztül. Ez a szám évről-évre csökken mióta az olvasót terheli a visszaküldés költsé-
ge. 


• Referensz kérdések: Ilyen jellegű információkeresésre 8282 alkalommal került sor. 
 
Rendezvények a felnőtt könyvtárban 2018-ban: 


• Januárban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére nyílt kiállítás  Czebe Katalin és Deim Zsuzsan-
na festményeiből. 


• Februárban Kincses Zoltán Turul-házi Szent Erzsébet című könyvének volt a bemutatója. 
• Márciusban kamara kiállítás nyílt Nyíri Judit goblen képeiből. 
• Áprilisban a Költészet Napja alkalmából vártunk minden költészetet kedvelő és művelő iroda-


lom barátot, hogy szavalja, mondja el kedvenc vagy saját versét, olvasmányát. 
• A költészet napjához kapcsolódóan „A … században születtünk” címmel verses, zenei esten 


vehettek részt az érdeklődők a HOPPart társulat előadásában, Szilágy Katalin és Herczeg Ta-
más színészek közreműködésével. 


• Májusban volt Papp István: Fehér Lajos című könyvének bemutatója. A szerző beszélgetőtársa 
volt Vaszkó Tamás nyugalmazott gimnáziumi igazgató. 


• Júniusban „Szerethetők” címmel az ÉTA Országos Szövetség vándorkiállításának megnyitó-
ján vehettek részt az érdeklődők. 
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• A idei Szent Iván-éji ünnepségen is sokféle programon vehettek részt gyerekek és  felnőttek 
egyaránt. Volt arcfestés, kézműves foglalkozás, Lufi bohóc a gyerekeknek. Fellépett a Szeg-
halmi Mazsorett együttes,a Pro Musica kamarakórus, a Hangfogó trió, B. Tóth László retro 
discója után tűzgyújtás zárta a programsorozatot.  


• Augusztusban volt a „Varázslatos színes világ” című képkiállítás megnyitója Botlik Imre 
ecsetnélküli absztrakt alkotó munkáiból. 


• Októberben A megváltozott világ tudatosabb nevelést igényel címmel Szicsek Margit pszicho-
lógus előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 


• Novemberben volt Kincses Zoltán: Harsány, a Vizek Ura című könyvének bemutatója. 
• Decemberben Bihari Zoltán: Magyar cukrászdák és kávéházak című könyvének bemutatójára 


került sor. A házigazda Ladányi László cukrászmester volt, aki az albumban is szerepel. 
• A hagyományos könyvtári adventen a vendégváró után Húrokról húrokra, dallamról dallamra 


címmel lírai, akusztikus zenés esten vettek részt az érdeklődők Liszi Melinda és Balázs Cson-
gor , a Jókai Színház művészeinek előadásban.  


 
 
 
2018 –ban 87 rendezvény és foglalkozás volt a könyvtárban, (felnőtt, gyermek) amelyeken össze-
sen  3042 fő vett részt, az alábbiak szerint: 
• Fejlesztő pedagógiai foglalkozás: 4 alkalom / 36 résztvevő 
• Gyerektábor: 2 alkalom /  52 résztvevő 
• Irodalmi és zenés előadás: 4 alkalom / 197 résztvevő 
• Ismeretterjesztő előadás: 2 alkalom / 48  résztvevő 
• Író – olvasó találkozó: 3 alkalom / 277 résztvevő 
• Játszóház:  7 alkalom / 126 résztvevő 
• Kiállítás: 7 alkalom  / 848 látogató 
• Könyvbemutató: 4 alkalom /96 résztevő 
• Könyvklub: 2 alkalom / 13 résztvevő 
• Könyvtári foglalkozás-sorozat: 8 alkalom / 171 résztvevő 
• Könyvtári óra: 1 alkalom / 40 résztvevő 
• Könyvtárhasználati óra: 4 alkalom / 86 résztvevő  
• Mesetárház: 7 alkalom / 91 résztvevő 
• Mondókacagó: 15 alkalom / 265 résztvevő 
• Működő vasúti terepasztal bemutató: 3 nap / 540 látogató 
• Szabadtéri kutyaterápiás bemutató: 1 alkalom / 149 résztvevő 
• Szent – Iván éj: 1 alkalom / 220 résztvevő 
• Tipegők a könyvtárban: 13 alkalom / 174 résztvevő 
• Vetélkedő: 1 alkalom / 13 résztvevő 
 


 
Olvasószolgálat gyermek könyvtári részleg: 
Hogy felnőttként rendszeres olvasó legyen valaki, gyerekkorban kell megszeretni az olvasást. Sok-sok 
rendezvényünkkel próbáljuk csábítóvá és szerethetővé tenni a gyerekkönyvtárat, a könyveket és az 
olvasást. Az alábbi programok is segítettek abban, hogy becsalogassuk a gyerekeket, és megismerjék a 
könyvek világát. 
 
Rendezvények a gyermekkönyvtárban 2018-ban: 


• Januárban a „Tisztaság hete” interaktív előadást 40 gyermek hallgatta meg. 
• Februárban farsangi játszóházat rendeztünk. Gyerekek, felnőttek és nagyszülők, összesen 22 


fő vett részt a kézműves foglalkozáson. 
• Márciusban március 15-re emlékezve egy óvodás csoport látogatott el hozzánk.  


            23 résztvevő 
• A  húsvéti játszóházba 22 fő jött el.   
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• Áprilisban író-olvasó találkozóval indult a hónap. Dóka Péter író látogatott el hozzánk. Ho-
gyan lettem médiasztár című regénye több osztályban kötelező olvasmány. Könyvbemutató 
előadása segített felkelteni a gyerekek érdeklődését, hogy ne kötelezőként, hanem szórakozás-
ként, kedvtelésből olvassák a könyvet. 70 gyerek  2 pedagógus kíséretében hallgatta meg az 
előadást. 


• Könyvtárismereti órán 20 felső tagozatos tanuló vett részt. 
• Könyvtári foglalkozás - sorozat  4. osztályos tanulóknak . Két alkalommal összesen 40 fő vett 


részt. 
• Április végén anyák napi játszóházat szerveztünk, melyen  16 fő vett részt. 


 
• Májusban két Könyvtári foglalkozás – sorozattal kezdtünk. Az egyik foglalkozás az évszako-


kat dolgozta fel néhány mese, illetve történet segítségével. A második foglalkozáson papír-
színházi előadást mutattunk be a gyerekeknek. 


• Újabb író olvasó találkozót szerveztünk. Kovács Attila (Holden Rose) tartott három nagyon 
érdekes és tartalmas interaktív előadást a gyerekeknek, és minden érdeklődőnek. 165 fő vett 
részt a találkozón, mely után Kovács Attila könyvei nagyon népszerűek lettek. Beszereztük az 
író összes regényét, melyek több hónapig állandó kölcsönzésben voltak. 


 
• Júniusban Hurrá itt a nyár címmel utoljára találkoztunk a Könyvtári foglakozás-sorozatban 


résztvevő gyerekekkel. Vidám állatmesével és a nyári szünet örömeinek felidézésével vettünk 
búcsút  az osztály 20 tanulójától. 


• A tanév zárása előtt Vig Balázs íróval találkozhattak az érdeklődők. Az író bemutatta könyve-
it, majd a Todó kitálal az iskoláról című regényén keresztül izgalmas szerepjátékra invitálta a 
gyerekeket és a pedagógusokat, összesen 43 főt. 


• Működő vasúti terepasztal lett megépítve a könyvtár rendezvény termében. Több általános is-
kolai és óvodás csoport látogatta meg.  Nagy volt az érdeklődés. Sajnos csak 3 napra kaptuk 
meg a terepasztalt. 540 látogató 


 
• Júliusban kétszer  1hetes tábort szerveztünk a gyerekeknek a nyári szünetben. Kulturális ese-


mények, kézműves foglalkozások, vetélkedők töltötték ki a gyerekek napjait 8.00-16.00 óráig. 
            Mindkét alkalommal 1-1 kiránduláson is részt vehettek a csoportok, összesen 52 fő. 
 


• Szeptemberben Könyvtári foglalkozás-sorozatunkat új csoporttal indítottuk el. A magyar 
népmese napja köré építettük a foglalkozást a 24 résztvevőnek. 


 
• Októberben terápiás kutyákat bemutató szabadtéri foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. 


Az Aura Segítő Kutya Alapítvány munkatársa és két fantasztikus kutyája lenyűgöző bemutatót 
tartott a 149 résztvevőnek. 


• Újabb könyvtári foglakozás –sorozatunkon a hála és barátság a mesevilágban témáját beszél-
tük meg 23 résztvevővel. 


• Október végén halloween játszóházat rendeztünk 15 gyerek és felnőtt részvételével. 
 


• November végén a Mikulás volt a témája a Könyvtári foglakozás –sorozatnak. A gyerekek kis 
mikulás csizmát varrtak és mikulás édességgel leptük meg a 24 résztvevőt. 


 
• Decemberben Mohos Péter adott mikulás napi koncertet az érdeklődőknek melyen 30 fő vett 


részt. 
• A Könyvtári foglakozás-sorozatban a karácsonyi ünnepkör volt a témánk. Interaktív előadás 


segítségével beszélgettünk az adventről, a Luca napról, éjféli miséről, betlehemezésről. A fog-
lakozás végén a  23 gyerek  feldíszítette a könyvtár karácsony fáját. 


• A karácsonyi játszóházba 15 gyerek és szülő jött el. 
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• Egész évben állandó helyszíne a gyerekkönyvtár a Tipegő foglalkozásoknak. Havonta két al-
kalommal gyűlnek össze a 0-3 éves korú gyerekek az édesanyjukkal. Mondókás fejlesztő fog-
lalkozás a piciknek. Alkalmanként 6-12 fő vesz részt. 


• Ezen kívül még három fejlesztő foglalkozás folyik a könyvtárban óvodás és kisiskolás (6-8 
éves) gyerekekkel. 


 
 


• A kötelező olvasmányokat a gyerekek nagy része tőlünk kölcsönzi és nem az iskolai könyv-
tárból. 


• Egyre többen veszik igénybe  a gyermekkönyvtárban berendezett játszósarkot (kézügyesség 
fejlesztő fa-játékok, építőjátékok, társasjátékok, kirakók, babaház bútorokkal, dominó, gye-
reknyomda stb.) Szülő kisgyerekkel – számukra külön program a játszósarok, ahol  együtt ját-
szik gyerek, szülő, gyakran az egész család. 


 
 
 
Gyűjteményfejlesztés:  
 
 


Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  1.451.467 


- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 245.800 


- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(bruttó ezer Ft) 


21.357 


Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-
mok száma (db) 


219 


Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db ) 


9 


A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
(db) 


705 


A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  4308 


 
 


• Könyvtári vásárlásaink fő szempontjai a használók, a közönség igényeinek a   kielégítése. 
• A könyvbeszerzés legnagyobb része az interneten bonyolódik, legtöbb vásárlást a      Bookline 


internetes könyváruházban végezzük, ahol nagykereskedelmi árréssel jutunk a dokumentu-
mokhoz. Elégedettek vagyunk ezzel a szolgáltatással, gyors, és korrekt. 


    
• 2018-ban 593.654 Ft.-ot  kapott a könyvtár érdekeltségnövelő támogatás gyanánt. A 9/2014. 


(II.03) EMMI rendeletben mely többek között a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásról is 
szól, benne van, hogy a támogatás legfeljebb 30 %-át a könyvtár technikai, műszaki eszközei-
nek berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja. 2018-ban szolgáltatásaink növelése vé-
gett kazetta digitalizáláshoz vásároltunk eszközöket 150 ezer Ft értékben a  többit dokumen-
tum beszerzésre fordítottuk.  


• 2018-ban a  Márai programból 389.847 ezer forintért kaptunk dokumentumokat. Ez az összeg 
azért ilyen magas, mert 2017-ben elindult a program de ténylegesen csak 2018-ban érkeztek 
meg a dokumentumok, tehát abban az évben kétszer érkezett a könyvtárba a Márai ingyenes 
könyvcsomag.  
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• 2018-ben avulás, rongálódás miatt 4308 db. könyvet selejteztünk ki,  mely tevékenység folyta-
tódik 2019-ben is. A szakfelügyeleti vizsgálat megállapította, hogy nagyon sok a raktárban lé-
vő sok esetben elavult több éve nem forgatott dokumentum. 


 
Gyűjteményfeltárás: 


• A könyvtár állományát a TEXTLIB integrált könyvtári rendszeren tartjuk nyilván. 
            A rendszerben a dokumentumok szinte teljes egészében nyilván vannak tartva. A hon-  lapon 
lévő online katalógus minden internet használónak biztosított.  
 
Állományvédelem: 


• Köttetésre az arra kijelölt napilapok, folyóiratok kerülnek. A megrongálódott könyveket kötte-
tés  helyett anyagi megfontolásból újra vásároljuk, ha ezt indokolja a dokumentum ára és a 
használhatósága. Az olvasószolgálati munkatárs  feladata olvasóktól bekerült szennyezett 
könyvek fertőtlenítése.  


• Digitalizálási munka 2018-ban is csak intézményünk múzeumi részében történik,. 
• Helytörténeti adatbázis építése kezdődött 2018-ban, a békés megyei újságok helyi vonatkozá-


sú cikkeit digitalizáljuk és kereső szavakkal látjuk el.  
 
Dokumentumforgalom:  


Könyvtárhasználat  2018. 


Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 14693 


- Ebből kölcsönzött e-
dokumentumok száma (db) 0 


Helyben használt dokumentumok (db) 34299 


Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 
(db) 0 


Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 
(db) 34 


Irodalomkutatások, témafigyelések szá-
ma (db) 85 


 
• A felnőtt olvasók körében töretlen a skandináv krimik (Jo Nesbo, Stieg Larsson, Kristina 


Ohlssson, Camilla Lakberg, Henning Mankell, stb. ) keresettsége, melyhez társult skandináv 
szerzők (Fredrik Backman, Jonas Jonasson, stb.) regényeinek keresettsége is. Folyamatos a 
magyar szerzők olvasottsága – Kondor Vilmos, Lőrincz L. László, Vavyan Fable, Fejős Éva, 
Vass Virág, Lackfi János, Háy János, Wass Albert, Szurovecz Kitti, Fábián Janka stb. regé-
nyei. Ebben az évben is kölcsönöztek  tudományos fantasztikus regényeket, fantasyket ( J. 
Goldenlane, Gail Z. Martin, Asimov, stb. regényei), a Trónok harca, A Gyűrűk Ura és a Star 
Wars sorozat kötetei idén is népszerűek  voltak.  


 
• A nyelvtanuláshoz diákok és felnőttek kölcsönözték a szakkönyveket, melyekhez cd melléklet 


is van, még jobban elősegítve a tanulás hatékonyságát. Az útkönyveket és utiszótárakat nem-
csak utazással kapcsolatban, hanem az adott ország, nyelv, kultúra iránti érdeklődésből is 
rendszeresen kölcsönözték.  


 
• 2018-ben a könyvtárhasználat összesen 30574 fő, ebből 13047 fő 14 évesnél fiatalabb. 
• Az év folyamán olvasóink  5420 alkalommal kölcsönöztek - ebből 1836 fő 14 év alatti. 
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• A kölcsönzött dokumentumok száma 14693 - ebből 4238 dokumentumot a 14 év alatti    olva-
sók kölcsönöztek ki. 


 
Használói képzések száma: 


• Nyugdíjasok részére szervezett internet használatát segítő képzések száma 10 alkalom, 30 fő-
vel. 


            2019-ban május hónaptól tudjuk ezeket a programokat meghirdetni. 
 
 
 
Hazai pályázatok 
megnevezése 


Pályázott 
összeg 


Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 


Támogató Kezdete Befejezése 


Márai program 389.847,- 389.847 NKA 2017. 2018. 12.28. 
Érdekeltségnövelő 
támogatás 593.654 593.654 Emberi Erőforrá-


sok Minisztériuma 2018 2018. dec. 


 
 
Rendezvények, kiállítások: 


• Éves viszonylatban az intézmény egy nagy kültéri rendezvényt (Szent Iván-éj), általában egy 
pódium  műsort tud finanszírozni. Ezeket a programokat 2018-ban is megrendeztük.  A többi 
program általában helyi, vagy környéki alkotók, vagy más területen működő szakemberek se-
gítségével valósult meg. 


 
Digitalizálás:  


• Digitalizálási munka 2018-ban is csak intézményünk múzeumi részében folytatódott. 
• Helytörténeti adatbázis építése kezdődött a könyvtárban 2018-ban, a békés megyei újságok 


helyi vonatkozású cikkeit digitalizáljuk és kereső szavakkal látjuk el.  
  
Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek: 


• Az épület felújított, a belső tér jó állapotban van. Az épület kívülről szorul tatarozásra, mely  
2019-ben megvalósul garanciális javítás formájában. 
 


Menedzsment és  minőségirányítási tevékenységek  kommunikációs tevékenységének bemutatása:  
• Az intézményben felül lett vizsgálva, illetve el lett készítve a küldetésnyilatkozat, jövőkép, 


SWOT analízis, a partnerlista, használói igény, illetve elégedettség mérés, folyamatleltár, és a 
folyamatleírások. Folyamatos a használói elégedettség mérés. 
 


• Folyamatosan hirdet az intézmény  a honlapon , a  facebook oldalon, elekromos hírlevelet 
küldünk email címmel rendelkező olvasóinknak, A hirdetéseket változatosan, mindig mást: 
hol új dokumentumot, folyóiratot, szolgáltatást, rendezvényt hirdetünk. Minden hirdetési for-
mában  az ingyenes verziókat részesítjük előnyben. Plakátokat, meghívókat az intézmény saját 
maga készít, és terjeszt. 
 


 
 


Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok: 
8. Pénzügyi adatok 1. (ezer Ft) 
1. 


Bevétel 


Az intézmény működési bevétele  994 
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel   
3. Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz  28.673 
4.      - a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás  25.548 
5.      - a Támogatásból pályázati támogatás   3.125 
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6.           - a Pályázati támogatásból EU-támogatás   3.125 
7. Egyéb bevétel összesen   
8. Bevétel összesen (8. =1. +2. +3. +7.)  29.667 
9. 


Kiadás 


Személyi juttatás  15.908 
10. Munkaadókat terhelő összes járulék   3.161 
11. Dologi kiadás   9.018 
12. Felújítási kiadás   
13. Felhalmozási kiadás   1.125 
14. Egyéb kiadás   
15. Kiadás összesen (15.= 9. -14.)  29.212 


 
 
 
Múzeum: 
Intézményben alkalmazott dolgozók és az általuk végzett tevékenységek: 
 


• A múzeumi szakalkalmazottak szám egy főre csökkent 2017-ben, Hajdu Klára 2017 
szeptembertől szülési szabadságra ment, és előreláthatólag 2020 lesz gyermekgondozási 
szabadságon. 


• A múzeumban 3 közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott.  Az általuk ellátott tevékenysé-
gek: 2 fő állandóan a Mundérba bújt történelem Tildy utcai kiállítóhelyen tartózkodott 1 
fő gyűjteményi és közművelődési szakmai feladatokhoz kapcsolódott (gyűjteményrende-
zés, digitalizálás, fotózás, adatrögzítés). 


 
Kiállítások látogatóinak száma résztvevők szá-


ma 
1. Teljes árú jegyet vásárlók 143 


2. Kedvezményes árú belépődíjat fizető látogatók összesen 689 


3. Ingyenes látogatók 1520 


4. Összesen (1.+2.+3.) 2352 


5. Összesből diákok 1200 


6. Külföldi látogatók becsült száma 10 


7. Összesből időszaki kiállítások látogatószáma - 


 
Szabadidős foglalkozások 


 rendezvények száma résztvevők szá-
ma 


Tárlatvezetések száma 65 2352 


Egyesület rendezvénye 5 120 


 
Iskolai oktatást segítő foglalkozások 


 rendezvények szá-
ma 


résztvevők szá-
ma 


Ovodás 5 120 
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Általános isko-
lás 


12 452 


Öszesen 17 572 


 
 
Múzeumi rendezvények:  


• 2018. januárban a „Tisztaság hete” alkalmából két  óvodás csoportnak bemutatóval egy-
bekötött történeti előadás volt a múzeumban.  Az előadásokon 40 gyermek 4 felnőtt vett 
részt. 


  
• Szent Iván éjkor (2016. június 24-én) a múzeum késő esti nyitva tartással várta az érdek-


lődőket. 
 
• Egész évben folyamatosan zajlott rendkívüli környezetóra alsós diákok részére. Téma: 


D’Orsay kastély és Szeghalom Sárrét  története vetített képes előadás. 7 osztály 150 
gyermek 10 pedagógus vett részt az órán. 


 
 
Tildy Utcai kiállítóhely: 


• A Mundérba bújt történelem kiállítás mint magángyűjtemény fokozatosan gyarapszik, át-
rendezése, installációs felszerelése folyamatos feladatot jelent. Ebben a kiállítótérben  jel-
lemzőek a tárlatvezetések.  


• 2017-ben a látogatók száma: 668 fő volt, nagyobbrészt csoportok 
• Több nyugdíjas csoport is érkezett vidékről, illetve a határon túlról, Romániából.  
• Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkön március 15-én sok óvodás, illetve iskolás csoport 


látogatott el hozzánk, hogy megtekintsék az 1848/49-es szabadságharc emlékeit. 
• A nyár folyamán a szeghalmi Hagyományőr Egyesület tagjai is megjelentek. Tűzoltók és 


katonák rendszeres látogatói a kiállításnak, akik a magángyűjtő vendégei.   
• A látogatók többsége az internetről szerzett tudomást a kiállítás létezéséről, illetve sok lá-


togató a Füzesgyarmati Gara Hotelből érkezik.  
 
 
 
A két intézmény 2018 évi jegybevétele:  
 


Jegybevétel 
Tildy utcai 
kiállítóhely 59 200 Ft 
D'Orsay 
kastély 33000 Ft 


Összesen 92000 Ft 
 
A jegybevétel csökkenése a pályázatok általi látogatások csökkenése miatt van. 


 
Ezen felül még középiskolásoknak 1 alkalom 68 főnek előadás tartása, és városnéző séta felnőttek 


részére 4 alkalommal  71 főnek. 


Készült még 53 helytörténeti jellegű  történeti cikk a SzeghalomHír.hu számára 
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Szeghalom, 2019. március 13. 


 


 


 


         Koczó Éva 


                                 igazgató 


 
 
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
Dátum:  
         …………………………. 


aláírás 
                


 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 


ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2019. március 25-i ülésére  


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázati felhívásra az alábbi civil szervezetek nyújtották be pályázatukat: 
 
Sárrét Népdalköri Egyesület         200.000 Ft. 
Pákászfutam Sport Egyesület         600.000 Ft. 
Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesület       0 Ft. 
Szeghalmi Tenisz Egyesület         245.000 Ft. 
Körös-Sárréti Katasztrófa-és Polgári V. E.       0 Ft. 
Szeghalmi Sporthorgász Egyesület        30.000 Ft. 
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete      50.000 Ft. 
Szeghalmi Szociális Egyesület        100.000 Ft. 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Szeghalmi Helyi Szervezete  250.000 Ft. 
Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület      30.000 Ft. 
Szeghalmi Safi Biliárd Klub         200.000 Ft. 
Szeghalmi Hagyományőr Egyesület        150.000 Ft. 
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Szeghalmi Területi Szervezete 0 Ft. 
Szeghalmi Kulturális Egyesület        400.000 Ft. 
Szeghalmi Búzavirág Egyesület        295.000 Ft. 
Senshi Sportegyesület         50.000 Ft. 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság döntött az egyesületek által benyújtott pályázatokról. A 
bizottság 2019. évre támogatási kérelmeket érintő munkájukat lezárták. Továbbiakban a civil 
szervezetek egyéb támogatásért a polgármesterhez fordulhatnak kérelemmel. 
 
A pályázatot benyújtott alapítvány támogatásáról a tisztelt Képviselő-testület felé az alábbi 
javaslatukat teszik: 
 
Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért    200.000 Ft. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelt pályázatot szíveskedjen elbírálni. 
 
 
 
 
 
 
 
 







 2 
Határozati javaslat  
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom 
Olvasáskultúrájáért (5520 Szeghalom, Nagy M. u. 6.) által benyújtott pályázati anyagát elbírálva 
200.000.- Ft. támogatási összeget ítél meg. A civil szervezet a támogatási összeget a következő cél 
megvalósítására fordíthatja: A pályázatban feltüntetett célra.  
 
Támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
 
Szeghalom, 2019. március 20.  
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 


 
Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


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


a Képviselő- testület 2019. március 25-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 1/2019. (I.24.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be 
a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény 3.melléklet I.12. 
pontjában biztosított forrásból „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatás igénylésére. Az 
önkormányzat vállalja az illetményalap a 2018.évi L.törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal 
emelt összegben, azaz 46 380 forintban történő megállapítását 2019.évre. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténetek.  
 
A Képviselő- testület a 3/2019. (I.24.) sz. határozatával döntött arról, hogy egyetért a Békés 
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által megküldött a járásban működő 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó 
tervezettel, mely szerint a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vonatkozásában „Felvételi körzet: Szeghalom település közigazgatási határa.” 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 10/2019. (II. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy „A víziközmű 
rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések 
beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, 
melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését 
eredményezik” elnevezésű pályázaton indulni kíván és konzorciumi megállapodást köt az 
Alföldvíz Zrt.-vel (Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.) A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben, valamint a jelen határozatban 
foglaltak alapján a pályázat beadásához szükséges, konzorcium alapítási 
szándéknyilatkozatot, Szeghalom Város Önkormányzata nevében megkösse aláírja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 11/2019. (II. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy 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. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténetek.  
 
A Képviselő- testület a 12/2019. (II. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Művelődési, 
Sport és Szabadidő Központ 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 megtörténetek.  
 
 
 
 







A Képviselő- testület a 13/2019. (II. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalmi 
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténetek.  
 
A Képviselő- testület a 14/2019. (II. 11.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szeghalom 
Város Önkormányzat Intézményműködtető Központ 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 megtörténetek.  
 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
 
 
Szeghalom, 2019. március 11. 
 
Tisztelettel: Macsári József                            
                                                                                                                          polgármester 








 
 
 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
 
Ikt. szám: 071 / 2019.                                                                  Tárgy:  Kérelem óvodák nyári           
                                                                                                             zárvatartása 
 
Szeghalom Város Önkormányzat 
Polgármester úr 
5520 Szeghalom 
Szabadság tér 4-8 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr, Képviselő testület! 
 
A nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében a fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Sok családot érint az a kérdés, hogy mikor van a nyári zárva tartás az óvodákban. Ennek 
fontossága miatt, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „az 
óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.” 
A Szeghalom Város Önkormányzata az előző években a Tündérkert (Petőfi) és a Mesevarázs 
(Fáy úti) óvodák 4 hetes, a Szivárvány (Újtelepi) óvoda esetében 3 hetes nyári zárva tartást 
engedélyezett a szabadságok kiadása, illetve a szükséges felújítási, karbantartási munkák, 
valamint a nyári nagytakarítás elvégzése miatt, oly módon, hogy - földrajzilag a zárva tartó 
intézményhez közel eső – másik óvodát jelölt ki ügyeletesnek. A Lurkó Bölcsőde a nyári 
időszakban nem zár be. 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30 § (4) értelmében: 
“A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél 
fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, 
óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak 
figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben 
biztosítani kell.” A tapasztalatok szerint ez a módszer jól bevált, az ügyeletes óvodák 
megfelelő színvonalon tudták biztosítani a nyári zárva tartás ideje alatt az óvodai nevelést.  
A gyerekek fogadása, ellátása, problémamentes volt. 







 
Az Önkormányzat és az intézmény által nyert pályázatok ezen ütemterv szerint 
megvalósulásra kerülhetnek.  
Kérem a Tisztelt Polgármester urat, a Képviselő testület valamennyi tagját, hogy a 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2019.évi zárva tartás idejét az előterjesztésben 
foglaltak szerint határozza meg. 
Az óvoda zárásának időpontjakor figyelembe vettük a: 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 
2018/2019. tanév rendjéről. 
 
 
Feladat ellátási hely neve : 2019. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde     Petőfi u.1. 


2019. június 17. - 2019.  
július  12. 


2019. július. 15. 


Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep  III. u. 15. 


2019. július 29.- 2019. 
augusztus  16. 


2019. augusztus 
21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy A. u. 12. 


2019. július 15.- 2019.  
augusztus 10. 


2019. augusztus 
12. 


Lurkó Bölcsőde Nem zár be.  
 


2019. június 17. –  július 12-ig          Mesevarázs óvoda fogadja a gyermekeket. 
2019. július 29. – augusztus 16-ig     Tündérkert óvoda fogadja a gyermekeket. 
2019. július 15. –  augusztus 10-ig    Tündérkert óvoda fogadja a gyermekeket.   
 
 
 
 
 
     Tisztelettel:         
 
                                                                                    Mikéné Erdei Erika 
           Intézményvezető 
 
 
 
Szeghalom, 2019.  március 13. 





		Az óvoda zárásának időpontjakor figyelembe vettük a: 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről.

		Az óvoda zárásának időpontjakor figyelembe vettük a: 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről.






  Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2019. március 25-ei ülésére  


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a 
fenntartó „dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Mikéné Erdei Erika, 
a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy intézménye nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
  
A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
 
Feladat ellátási hely neve : 2019. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde     
Petőfi u.1. 


2019. június 17. - 2019.  
július  12. 


2019. július. 15. 


Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 
Újtelep  III. u. 15. 


2019. július 29.- 2019. 
augusztus  16. 


2019. augusztus 
21. 


Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 
Fáy A. u. 12. 


2019. július 15.- 2019.  
augusztus 10. 


2019. augusztus 
12. 


Lurkó Bölcsőde Nem zár be.  
 
2019. június 17. –  július 12-ig          Mesevarázs óvoda fogadja a gyermekeket. 
2019. július 29. – augusztus 16-ig     Tündérkert óvoda fogadja a gyermekeket. 
2019. július 15. –  augusztus 10-ig    Tündérkert óvoda fogadja a gyermekeket.   
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, az óvoda nyitva tartási rendjét a fentiek szerint határozza meg. 
 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nyitva 
tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 
 
A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 
 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, Petőfi u.1. 


zárva tart: 2019. június 17. - 2019.  július 12.  nyitás 2019. július. 15. 
A Mesevarázs (Fáy A. u. 12.) óvoda fogadja a gyermekeket. 







 


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


  Péntek 800-1200 nincs 
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Szivárvány Óvoda feladatellátási hely Újtelep III. u. 15. 
zárva tart: 2019. július 29.- 2019. augusztus  16.  nyitás 2019. augusztus 21. 


           Tündérkert óvoda (Petőfi u. 1.) fogadja a gyermekeket. 
 
Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely, Fáy A. u. 12. 


zárva tart: 2019. július 15.- 2019.  augusztus 10.., nyitás: 2019. augusztus 12. 
 Tündérkert óvoda (Petőfi u.1.) fogadja a gyermekeket. 


 
A Lurkó Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
 
Szeghalom, 2019. március 13.  
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 
 
 
 
 


Macsári József  



mailto:polgarmester@szeghalom.hu
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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 2019. március 25-ei testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alföldvíz Zrt. 2019. február 28-án megküldte a 2019. április 01-től érvényes vízterhelési 
díjra vonatkozó tájékoztatóját. 
 
A Képviselő-testület 2004. óta minden évben határozattal veszi tudomásul a tájékoztatót. Az 
Alföldvíz Zrt. Igazgatósága 8//2019. (II.27.) számú határozatával elfogadta a 2019. évi 
vízterhelési díjak mértékét. 
 
Szeghalom városára meghatározott vízterhelési díjak mértéke kismértékű növekedést mutat, 
mely nem igazán befolyásolja a csatorna díjakat, egy négy fős családnál a csatorna díj 
változása nem éri el a havi tíz forintot.  
 
Az Alföldvíz Zrt. által megküldött levélben foglaltak figyelembevételével kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2019. (III.25.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által megküldött a 
vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. A tájékoztatás alapján 
2019. április 01-től a vízterhelési díj mértéke az alábbi: 
 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 
csatornaszolgáltatást igénybevevők 


3,06 Ft/m3 + ÁFA 
(2,25 Ft/m3 + ÁFA) 


Önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybevevők 


3,40 Ft/m3 + ÁFA 
(2,50 Ft/m3 + ÁFA) 


Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő 5,10 Ft/m3 + ÁFA 
(3,80 Ft/m3 + ÁFA) 


Szippantott (kihordásos) szennyvíz után 
fizetendő 


7,70 Ft/m3 + ÁFA 
(5,60 Ft/m3 + ÁFA) 


A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedést. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2019. március 31. 
 
Szeghalom, 2019. március 07. 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                        Macsári József                                            
Nagy István műszaki irodavezető                                               Polgármester                                                        
 
 








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


  Péntek 800-1200 nincs 


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2019. március 25-i ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 82. §. (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő 
jelentkezés időpontjáról a fenntartó dönt. 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy a gyermekek beíratási időszakát az alábbi időpontokban szíveskedjenek 
jóváhagyni: 
Beíratás időpontja:      2019. április 15-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2019. április 16-án (kedd)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                      2019. április 17-én (szerda)                   7,30 - 16,00 óráig 


Pótbeíratás időpontja: 
                                       2019. április 29-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait az óvodába történő jelentkezés időpontját a megjelölt napokban 
határozzák meg, biztosítva ezzel a törvény szerint előírt 30 napos kihirdetési határidőt.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Beíratás időpontja:      2019. április 15-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2019. április 16-án (kedd)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2019. április 17-én (szerda)                   7,30 - 16,00 óráig 


Pótbeíratás időpontja: 
                                       2019. április 29-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
 
Szeghalom, 2019. március 13. 
          Macsári József 





