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2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat által jóváhagyott 2020. évi költségvetés tartalmazza a 
Bölcsőde bővítés, felújítás beruházást. 
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Szeghalom Város polgármestere a 2011. évi CXXVII. tv. 46. § (4) bek. alapján döntött arról, 
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1. sz. melléklet


Tárgyév 2020


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


A Szeghalmi Búzavirág 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
Viharsarki Virágszálak 


tánccsoport


hetente pénteken 15.00-


16.00
12


Művelődési Központ 


táncterem


nyugdíjas közösség 


tánctudásának 


bővítése


bárki csatlakozhat 82 091 Gyermeknap


Szabadság tér 


Művelődési Központ
bárki csatlakozhat 82 091


82 091bárki csatlakozhat
Szabadság tér 


Művelődési Központ


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


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


3000évi 1 alkalom


családok, fiatalok, 


felnőttek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


családok, fiatalok, 


felnőttek 


szabadidejének 


hasznos eltöltése


20
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


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 hétfőn 10.00-11.00 12


nyugdíjas közösség 


kézműves 


tevékenysége


kéthetente csütörtökön 


15.00-16.30
8


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


82 091


Nyugdíjas kézműves kör


A Sárrét Népdalköri 


Egyesületen keresztül 


önkéntesen bárki 


csatlakozhat


82 091
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ÉVES MUNKATERV


6
Művelődési Központ 


emeleti klubterem


A Pro Musica 


Egyesületenönkéntesen 


bárki csatlakozhat


82 091


Nyugdíjas klub közösségi alkalom
hetente szerdán 14.00-


16.00
40







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


650évi 1 alkalom Városi Sportcsarnok bárki csatlakozhat 82 092


Természetgyógyászattal 


kapcsolatos előadás
ismeretek bővítése évi 1 alkalom 50


Szünidei játszóház


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 


82 091évi 1 alkalom 100
 Művelődési 


Központ termei


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


évi 2 alkalom 40
 Művelődési 


Központ aulája


5-12 éves korig bárki 


csatlakozhat


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


82 091
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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











Jóváhagyási záradék


Szeghalom Város Önkormányzata a Művelődési, Sport, és Szabadidő Központ szolgáltatási tervét a 


2020. évi munkaterv részeként a .../2020. (III. 23.) Ökt. 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.
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2019. 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 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 megvalósított 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 2. 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 2019 évben:  
 


• 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 


A pályázatnak köszönhetően az újra kialakított internetlaborunkban korszerű IKT eszközökkel 
minden héten hétfőn és csütörtökön tartunk internetoktatást az érdeklődők részére. 


2.2. Művelődési Központ 
 
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 Bánfalvy 
Stúdió nagysikerű előadásait tekinthették meg az érdeklődők. Nagyon sikeresek a 
Dumaszínház előadásai, mindig teltházasok, a nagy érdeklődésre való tekintettel, 
alkalmanként két előadást szervezünk. Múlt évben járt nálunk a Szomszédnéni Produkciós 
Iroda és Kovács András Péter. A koncertek is népszerűek a lakosság körében. A Munkaügyi 
Központ múlt évben egy tanfolyamot tartott nálunk.  
 
Az átrium udvar jó akusztikájának köszönhetően, kiváló hely különböző zenei irányzatok, 
rétegzene bemutatókhoz. 2019-ben The Portrait Session zenekar koncertezett ott, a 
közönség nagy örömére. 
 
Intézményünk technikai és irodai eszközeit az eszközök folyamatos fejlesztése miatt, a 
gördülékeny munka érdekében időnként cserélnünk kell. Ide értve a laptopokat, telefonokat, 
projektorokat. 
 
A költségek csökkentése érdekében az épület egész területén energiatakarékos, led izzókat, 
ledes lámpatesteket használunk. Az energiatakarékossághoz nagymértékben hozzájárul 
mindhárom intézményegységben telepített napelemrendszer. 
 
Egy héten a látogatók száma az intézményegységben: 521 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 
(2x20) fő, Pro Musica 10 fő, gitár 5 fő, baba-mama torna 5 fő, internet oktatás 6 fő. 
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2.3. Ambrus Mozgó 
 
Az Ambrus Mozgó műszaki felszereltségében nem felel meg az előírt korszerű technikai 
feltételeknek, jelenleg csak laptopról és a 10 éves 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 és immár 95 éve folyik vetítés az Ambrus Mozgó falain 
belül. Szép környezetben hagyományos vetítést tudunk biztosítani a helyieknek és a 
környékbelieknek, Szeghalom ezzel is több. 
 
A játszóházzal összekötött mozi délutánokon 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 vetítettünk 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. 2 alkalommal heti tábor 
megszervezésére kötött velünk megállapodást. A táborok nagyon jól sikerültek. Voltak 
edzőtáborok, vallási tábor, kalandtáborok, családi rendezvények, esküvők, születésnapok, 
névnapok is. 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 júniusban és augusztusban, 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 
feladatokat 1 fő, takarítói feladatokat 1 fő látja el 1 fő közfoglalkoztatott segítségével.  
  
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. 
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A tábort használók létszáma nagymértékben megnövekedett, így szükséges volt egy 
szárítógép és egy gőzállomás beszerzése. Több garnitúra új ágyneműt, valamint étkezéshez 
szükséges eszközöket vásároltunk a már elhasználtak helyébe. 
 
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. Már évek óta a kihasználtsága megközelítőleg 100 %.-os. 
Minden nap 07:00 órától 21.00 óráig, hétfőn, csütörtökön és pénteken 21:30-ig vagyunk 
nyitva. 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is a legfontosabb feladatunk a versenysport 
edzéseinek zökkenőmentes biztosítása volt. Az intézményt legnagyobb óraszámban továbbra 
is az SZNKC használja. A Szeghalmi FC és Sárréti LE utánpótlás csapatai az őszi-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.  
 
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, és rendszeressé váltak a különböző 
táncversenyek, tánczárók, gálák. 
 
A büfé üzemeltetésére sikerült 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.  
 
A külső lelátón a Szeghalmi FC pályázatának köszönhetően az ülések cseréje megtörtént. Az 
új műanyag székek a szurkolók kényelmét szolgálja. A külső, távirányítós eredményjelző 
beszerzése és kihelyezése ugyancsak megtörtént. Beszerzésre került egy kis fűnyíró traktor. 
 
A 2018-ban megvalósult a Magyar Kézilabda Szövetség által részben finanszírozott és 
levezényelt beruházás (napkollektorok és napelemek telepítése, valamint a szellőztető 
rendszer cseréje). A kivitelezés során olyan hibák merültek fel, amelyek megoldása a mai 
napig sikertelen. A ventillátorok hangosak. A küzdőtéren a zajszint a megengedettnél 
lényegesen magasabb, a kültéren valamivel magasabb. Ennek kiküszöbölése érdekében pár 
hete beszerelésre került egy frekvenciaváltó, majd tavasztól zajszűrő panelek tompítják a 
hangos működést. Esős időben a víz befolyik a küzdőtérre, ami miatt már mérkőzések, 
tanórák, edzések maradtak el. Nyáron pedig a kondenzációs víz jelent problémát, ami szintén 
a küzdőtérre csöpög. A több évtizedes beázási probléma az új beruházás kivitelezésével csak 
fokozódott.  
 
Az intézményegység teljes területén a feladatokat három munkatárs látja el: irányítási, 
szervezési munkák, takarítás, fűnyírás a két futballpálya területén, locsolás, karbantartás. 
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2019-ben 3 fő közfoglalkoztatott segítette a szakmai munkát. A rendezvények, meccsek 
zavartalan lebonyolításához fontos szerepet játszanak a polgárőrök.  
 
3. Média 
 
Munkánkról időnként a Sárrét TV számol be. Néhány rendezvényen 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 jó kapcsolatnak köszönhetően 
a Szuperinfó ingyen megjelenteti plakátjainkat, ezzel szponzorálja a helyi rendezvényeket. 
 
4. Személyi feltételek 
 
Az intézmény 9 fővel látja el feladatait: 2 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakalkalmazott, 1 fő kulturális szervező, aki szintén rendelkezik felsőfokú diplomával, 1 fő 
gazdasági ügyintéző, 3 fő takarító, 2 fő gondnok. Mindhárom telephelyen sok segítséget 
jelentenek a közmunka programban alkalmazott dolgozók.  
 
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 
folyamatosan újakat alakítunk 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 Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóságával, 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. 
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6. Rendezvények 
 
A várost és környékét megmozgató nagyrendezvényeink a Majális és a Sárréti 
Boszorkányfesztivál. A Majális programjai voltak: XVI. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny – 
kirakodóvásár - Jó ebédhez szól a nóta - gyermekprogramok - kreatív foglalkozás, családi 
mozi – Desperado Zenekar - Magna Cum Laude élő koncertje – Zoltán Erika – Wolf Kati - 
Majka - retro disco. A XIV. Sárréti Boszorkányfesztivál programjai: kirakodóvásár, Hooligans, 
Horváth Tamás, retrodisco, arcfestés, dotto kisvonat, boszorkánypark, óriás csúszda, 
ugrálóvár, gyermek mozi, a helyi amatőr együtteseink bemutatkozása, tűzijáték. A két 
nagyrendezvénynek sok ezer látogatója volt. A két fesztivál jellegű rendezvényünknek már 
vannak állandó támogatói, ezen vállalkozások logóit feltüntetjük a rendezvény plakátjára.  
 
Az Önkormányzattal közös szervezésben az egész várost megmozgató további 
nagyrendezvényeink a Városi Gyermeknap, valamint a Városi Disznótoros és Pálinkamustra, 
melyeknek már évek óta több száz résztvevője van. A gyermeknapok programjai: bemutatók 
(tűzoltók, mentők, egyesületek); vidámpark, gyermekműsorok, arcfestés, játszóház, helyi 
zenekarok bemutatkozása. Az önkormányzat ezen rendezvények idején már évek óta 
jótékonysági főzést tart, a lakosság által megvásárolt ételek bevételét a város vezetése 
jótékonysági célokra fordítja.  
 
Már hagyománnyá vált, hogy az advent időszakában Adventi koncertet, és kirakodóvásárt 
szerveztünk, ezeken a napokon 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 negyedik alkalommal rendezte a 
szalagavató ünnepségét a színházteremben. A gimnázium már évek óta a Városi 
Sportcsarnokban tartja a szalagavató ünnepségét. 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 2019. januártól-decemberig: 


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 
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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  
 
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 a színházteremben 
 
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 
Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia 
Csoportok fellépése 
 
2019. június  
Kiállítás az Alkotókör munkáiból 
Szünidei program 
 
2019. július 22-26. 
Jobb agyféltekés rajztábor gyermekeknek a Művelődési Központban 
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2019. június 24-28. 
EFOP tábor Várhelyen 
 
2019. július 15-19. 
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása a Várhelyi Táborban 
 
2019. augusztus 02-03. 
XIV. SÁRRÉTI BOSZORKÁNYFESZTIVÁL 
Hooligans koncert 
gyermekprogramok  
Horváth Tamás élő koncert 
MC Hawer 
Tűzijáték 
Disco 
 
2019. augusztus 5-9.  
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása a Várhelyi Táborban 
 
2019. augusztus 26-30.  
EFOP tábor Várhelyen 
 
2019. szeptember 20.  
The Portrait Session (Fábián Béla) koncert az átrium udvarban 
 
2019. októbertől 
Felnőtt társastánctanfolyam – 12 alkalom 
 
2019. október 01. 
DUMASZÍNHÁZ – Kovács András Péter önálló estje 
 
2019. október 09. 
Dr. Csernus Imre pszichológus előadása 
 
2019. október 31.  
Halloween parti gyermekeknek – kézműves foglalkozások, aerobic parti, mozi  
 
2019. november 23. 
Operett és musical est – Dorogi Barbara és társulata 
 
2019. december 06. 
Mikulás parti - kézműves foglalkozások, zumba, mozi 
 
2019. december 15. 
Adventi vásár a Szabadság téren – kézműves foglalkozások, mozi 
 
2019. december 22. 
Adventi koncert The Portrait Session Zenekarral 
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Szünidei program 
 
Ambrus Mozgó: Mozifilmvetítés minden pénteken 17.00 óra, alkalmanként 19.00 óra 
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, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületnek. 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. 
Ünnepségeik közül az anyák napját rendezik nálunk a színházteremben. A nyugdíjasok 
rendezvényeink rendszeres látogatói. 
 
Immár ötödik éve működik intézményünkben az Amatőr Képzőművészeti Alkotókör. 
Kéthetente tartják foglalkozásaikat.  


A haladó felnőtt társastánccsoportunk 12 párral működik Kenyeres Csaba táncpedagógus 
vezetésével. Jó hangulatban, vidáman telnek az órák. Szegeden a X. Napfény Társastánc 
Fesztivál és Koreográfus Versenyen áprilisban arany minősítést értek el. A csoport tagjai nagy 
sikert arattak továbbá 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 
termeink bérbeadásából származik. Az előadói díjak folyamatos emelkedése miatt a 
fellépőkkel, szervezőkkel úgy állapodunk meg, hogy a bevétel 10-15-20%-a marad az 
intézménynél. Mindhárom intézményegységben megnövekedett a termeket igénybe vevők 
száma.  
 
Praktikus megoldás és költséghatékony is a diákok önkéntes munkája. Minden évben van 
néhány diák, aki nálunk tölti a gyakorlati idejét. Már megszokott, hogy városi 
nagyrendezvényeken 5-6 diák rendszeresen segíti munkánkat.  
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TERVEK, FELADATOK 2020. 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 
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 a fenntartási időszakhoz értünk, a résztvevő intézményeknek a foglalkozási 
formák közül egyet kellett választania, melyről minden évben beszámolót kell készíteniük. 
Vállalások: 1. Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI - Felső tagozat: témahét; 2. Tildy Zoltán 
Általános Iskola és AMI – Alsó tagozat: heti szakkör; 3. Péter András Gimnázium és 
Kollégium: témahét; 4. Gyulai Szakképző Centrum Szigeti Endre Szakképző Iskolája: témahét; 
5. Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde: havi szakkör. 
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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 2020 évre:  
 


• Két 5 napos bentlakásos tematikus tábor a 7-18 éves korosztály számára, 30-
30 fő részvételével. Időpontok: június 15-19, augusztus 24-28. Helyszín: 
Várhelyi Tábor.  


3. Állagmegóvás, tárgyi feltételek javítása 
 
A Művelődési Központ helyiségeiben a parketták megkoptak, csiszolásuk, festésük 
időszerűvé vált. A színpad padozata is felújításra vár. Tervünk között szerepel a régi nagy 
kazánházból tároló leválasztása, valamint ugyanott festés, burkolás.  A Mozi presszóban 
fontos feladatunk a villanyvezetékek cseréje és az állmennyezet helyreállítása. Az emeleten a 
három klubhelyiségben és az előtéren időszerű a burkolatcsere, festés, lámpák, kapcsolók, 
dugaljak korszerűsítése. 
 
A Sportcsarnokban a fentiekben említett problémákra (beázás és a kondenzációs víz 
csöpögése) a megfelelő megoldás megtalálása égetően szükséges. Az önkormányzat 
megrendelt egy speciális szigetelő anyagot, és egy vállalkozóval elvégezteti a szigetelési 
munkákat a tetőn. 
 
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 
kicserélni hőszigetelt ajtókra, az ajtók elkészültek.  
 
A mai napon megérkezett az elkészült és felszerelésre váró 100 fő férőhelyes mobil tribün. 
 
A pályák (élőfüves, műfüves) folyamatos és szakszerű karbantartása ebben az évben is 
fontos feladatunk. A meccspálya gyepszőnyegezése minden évben szükségszerű. Az elmúlt 
nyáron ez megtörtént, a pályát látva sikeresen, külső segítség nélkül, nem terhelve a 
költségvetést. 
 
A külső szürke díszburkolat pótlása szintén időszerű, hiszen az évek során sok levált, leesett. 
Nehezíti a megoldást, hogy már nem gyártanak színben a jelenlegivel megegyezőt. 
 
A szabadidős kondicionáló park burkolattal és világítással történő használhatóbbá tétele 
folyamatban van. Reményeink szerin a tavaszi napos idő érkeztével hozzá tudunk fogni. 
 
A tárgyi feltételek javításában nagyobb anyagi befektetést igényel a már meglévő traktorhoz 
a pályakarbantartást segítő eszközök, adapterek megvásárlása.  
 
Az elmúlt hetekben sikerült lecserélni a 16 éves, tönkrement mobil táncparkettát egy 
korszerű, nagyobb és gyorsabban összeszerelhető felületre. 
 
Szándékunkban áll a centerpálya világítás teljesítményének olyan szintű növelése, ami – 
szükség esetén –lehetővé teszi esti mérkőzések lebonyolítását. 
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A jelenlegi (nem szabványos, 4 méteres) cserepadok 6 méteresre történő cseréjére pályázik 
a Szeghalmi FC. 
 
Egy korszerű projektor elengedhetetlen feltétele annak, hogy jó minőségben tudjuk vetíteni 
a filmeket. Ugyanígy szükséges az elavult telefonok, laptopok cseréje. 
 
4. Média 
 
Intézményünk honlapját, facebook oldalait folyamatosan aktuális információkkal töltjük fel a 
rendezvényekről. A Szuperinfóban a jó kapcsolatnak köszönhetően, amikor csak kérjük, 
megjelennek programjaink.  A Sárrét TV minden rendezvényről tudósít, besegít a hirdetésbe.  
 
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, 
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. Ettől az évtől a Lázár Ervin országos programnak 
köszönhetően az iskolások ingyenes előadást tekinthetnek meg, ennek keretén belül jön 
hozzánk március 27-én a szarvasi színház. A tapasztalatokból tanulva színházi előadást csak 
márciusra vagy áprilisra, illetve októberre vagy novemberre szervezünk. 
 
Továbbra is fontos feladatunknak tartjuk az Ambrus Mozgó népszerűsítését, így hívjuk fel a 
figyelmet, milyen ritkaság van városunk tulajdonában. A péntek délutáni és alkalmankénti 
esti filmvetítések mellett folytatjuk az alkalmankénti ovi és iskola mozit.  
 
Az átrium udvarban az idén is tartunk koncerteket, zenei bemutatókat. A The Portrait 
Session együttes terveink szerint júniusban fog újra fellépni nálunk. Az egyre sikeresebb, 
tehetséges helyi Mudfield rock zenekar második alkalommal tartja intézményünkben a 
lemezbemutató koncertjüket. 
 
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.  
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A Majálisra és a Boszorkányfesztiválra az idén is országosan népszerű előadókat hívunk meg. 
Mindig figyelünk arra, hogy több korosztálynak és nagyobb érdeklődési körnek is 
megfeleljenek a programok: Neoton Família, Bebe, B. Tóth László, Csocsesz, Korda György, 
Balázs Klári, Follow the Flow, DJ Cooky, Kowalsky meg a Vega, AK26, Bódi Csabi, Kicsi 
Gesztenye Klub, Mudfield, Dér Heni, Republic, Kefír, Metzker Viktória, Podani Milán street 
fighter versenyző. 
 
Ebben az évben is előreláthatólag két színházi előadást láthat a szeghalmi közönség 
áprilisban és novemberben. Továbbá két Dumaszínház produkciót, februárban láthatták Kiss 
Ádámot és Benk Dénest dupla előadásban, majd októberben várható a következő előadás. A 
Stand Up Comedy is felvette velünk a kapcsolatot, április elején hozzák első előadásukat, 
Orosz Gyuri, Magyed és Bruti lép fel. 
 
A felnőtt társastánctanfolyamunk haladó szinten folytatódik 12 pár részvételével. Egyre több 
fellépést vállalnak. Jól összekovácsolódtak a csoportok Kenyeres Csaba táncpedagógus 
vezetésével. Ebben az évben is két szenior táncversenyen való részvételt terveznek. 
 
A középiskolák részére a szalagavatók 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 2020. évre: 
 
2020. január 10. 19.00 
Balázs Fecó új évi koncertje 
 
2020. január 17. 18.00 
Kultúra Napja alkalmából a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásában Petőfi Sándor: A 
helység kalapácsa 
 
2020. február 01. 
Szeghalmi Disznótoros – Kolbásztöltő verseny – Pálinkamustra 
 
2020. február 11. 18.00 és 20.00 
Dumaszínház – Kiss Ádám és Benk Dénes 
 
2020. április 09. 
Szünidei program: Húsvéti játszóház, filmvetítés 
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2020. április 16. 
A színházi előadása Hegyi Barbarával, Csepregi Évával 
 
2020. május 01-02. 
SZEGHALMI MAJÁLIS – XVII. Pörkölt- és Gulyásfőző verseny  
Péntek: 
17:00 - TánciFáncsi és barátai 
18:00 - DJ PéGé 
18:45 - Solymosi Tóni 
19:45 -Peter Sramek 
21:00 - Neoton Família Sztárjai koncert 
23:00 - Bebe/Back II Black 
00:00 - B. Tóth László 
02:30 - THE END 
Szombat: 
18:00 - DJ Gergő Laci 
18:45 - Csocsesz 
19:30 - Korda György és Balázs Klári 
21:00 - Follow the Flow 
23:30 - Superstereo feat Dé  
00:30 - DJ Cooky (Rádió1) 
02:30 - THE END 
 
2020. május 16. 
A Mudfield Zenekar akusztikus lemezbemutató koncertje a színházteremben 
 
2020. május 31. 
Városi Gyermeknap 
 
2020. június 
Szünidei program 
Kiállítás az Alkotókör munkáiból 
The Portrait Session Koncert az átrium udvarban 
 
2020. június 15-19. 
EFOP tábor Várhelyen 
 
2020. július  
Felina dolgozói gyermekeinek táboroztatása 1-2. héten 
Szünidei program 
 
2020. augusztus 07-08. 
XV. SÁRRÉTI BOSZORKÁNYFESZTIVÁL 
Péntek: 
18:00 - BandDJ 
18:45 - Csonka András 
20:00 - Josh 
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21:00 - Kowalsky meg a Vega 
23:30 - AK26 
00:30 - DJ Náksi Attila 
02:30 - THE END 
Szombat: 
12:30 – Bódi Csabi 
17:00 - Kicsi Gesztenye Klub 
18:00 - DJ Tégla 
18:30 - Mudfield 
20:00 - Dér Heni 
21:00 - Republic 
23:00 - Tüzijáték 
23:10 - Kefir/V-tech 
00:00 - Metzker Viktória 
02:30 - THE END 
 
2020. augusztus 24-28. 
EFOP tábor Várhelyen 
 
2020. szeptember 
Felnőtt haladó társastánctanfolyam  
Természetgyógyász előadása 
 
2020. október 
DUMASZÍNHÁZ/Stand Up Comedy  
 
2020. október 30.  
Halloween parti – kézműves műhely, mozi 
 
2020. november  
Spirit Színház előadása 
 
2020. december 04. 
Mikulás parti – játszóház, mozi 
 
2020. december 
Adventi gyertyagyújtások 
Díjátadó ünnepség 
Adventi vásár 
 
2020. december 20. 
Adventi koncert közreműködik a Fourtissimo zenekar 
 
Ambrus Mozgó: Mozifilmvetítés minden pénteken 17.00 óra, alkalmanként 19.00 óra 
 
Az Amatőr Képzőművészeti Alkotókör foglalkozásai: minden második héten, csütörtökön 
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Továbbra is biztosítjuk a helyszínt a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesületnek, a Sárrét 
Népdalkörnek, a Pro Musica Kamarakórusnak, Vöröskeresztnek, Megyei Nyugdíjas 
Egyesülete, valamint minden más, hozzánk forduló civil közösségnek (pl. Kulturális Egyesület, 
Galambtenyésztők Egyesülete). Befogadó intézményként helyet biztosítunk különféle 
csoportos foglalkozásoknak, tanfolyamoknak, termékbemutatóknak, alternatív medicina 
előadásoknak, megyei szervezetek tájékoztatóinak. A délelőtti szabad órákban termeinket 
árusítások, termékbemutatók, tanfolyamok, konferenciák részére adjuk bérbe.  
 
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 
programba március elsejétől már csak 3 főt vonhatunk be. 
 
A 3 főből 2 személy takarítói munkát és 1 fő karbantartói feladatokat lát el a három 
intézményegységben. A foglalkoztatott személyek nagy segítséget nyújtanak intézményünk 
számára, takarítói, karbantartási, fűnyírási feladatokat látnak el. 
  
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 2019. évi munkáját elmondhatom, 
hogy ismét 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 2020-es évre. 
 
 
Szeghalom, 2020. március 11. 
 


 
 


Tisztelettel: 
 
  
 
Nagyné Hajdu Erzsébet 


  igazgató 





		A pályázatnak köszönhetően az újra kialakított internetlaborunkban korszerű IKT eszközökkel minden héten hétfőn és csütörtökön tartunk internetoktatást az érdeklődők részére.






     
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 
 


2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 


 
 
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 2020. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv elkészítésre került, melynek javaslom 
elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
________/2020. (III. 30.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város polgármestere a 2011. évi CXXVII. tv. 46. § (4) bek. alapján Szeghalom 
Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2020. március 16.  
 
Előterjesztést készítette:  
Nagy István műszaki irodavezető 
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
 
 
         
 
 
 


Macsári József 
         
 



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu
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Munkaterv 2020. 
 
 
 
 


    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: 
 


 2020 
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 


 
Távhasználati szolgáltatások: 







2 


 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 terveink 2020-ban: 
 


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 intézményünk alap-és kiegészítő szolgáltatásai megfeleljenek a 
minőségi elvárásoknak, a könyvtárlátogatók igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtsunk a 
könyvtár részlegeiben.  
 


Könyvbeszerzés : 
• A könyvtári állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és az olvasói 


igényeknek megfelelően történik. Könyvtárunk állománya elsősorban vétel útján gyarapodik. 
A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás forrása a költségvetésből, 
valamint az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított.  


• A beszerzésnél 2020-ban is kiemelt szempont a források minél gazdaságosabb felhasználása, 
a legkedvezőbb beszállító partner kiválasztása. A könyvmegjelenéseket, újdonságokat 
figyelemmel kísérjük. A Nemzetközi Könyvfesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a téli 
könyvvásár idején megnő a könyvkiadások száma, a kínálatból való válogatásban segítséget 
nyújtanak az írott és elektronikus kereskedői katalógusok, weboldalak, hírlevelek, a 
különböző médiumok és nem utolsó sorban az olvasóink is.  


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


Folyóirat-beszerzés:  
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• A folyóiratokat legnagyobb részben a KELLÓ-tól szerezzük be. 2020-ban is a tényleges 
használat figyelembevételével rendeljük az újságokat. Az új igények összegyűjtése és a lapok 
iránti érdeklődés felmérése, ez  alapján az újságok beszerzéséért – az éves költségkeretet 
figyelembe véve –  
Felelős: Koczó Éva Közreműködők:Bihari Edit, Kiss Béláné 
 


Állománygyarapítás: 
• A könyvtárunkba beérkezett dokumentumok feldolgozásakor a precizitás mellett a 


gyorsaságra is törekszünk, hogy minél előbb elérhetővé váljanak az új dokumentumok az 
olvasók számára.  


• A könyvtári állomány gyarapításának adminisztratív feladatai a következők:  
• a beérkezett könyvek egyeztetése a számlával  
• minden dokumentumról bibliográfiai címleírás készítése, majd annak nyomtatása raktári 


cédulakatalógus számára  
• dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele  
• a könyvtári állományba vett könyvek  raktári szakjelzettel való felszerelése  
• ezen könyvek számítógépes katalógusunkba történő felvitele, rekordok áthozatalával más 


könyvtár adatbázisából, vagy saját rekord készítésével  
• a dokumentumok és példányadatuk rögzítése a TextLib integrált könyvtári rendszerébe  
• év elején az előző évi könyvtári statisztikai adatok összesítése és feltöltése a kulturális 


statisztika rendszerébe  
• az egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok folyamatos beírása a csoportos leltárkönyvbe  
• A feldolgozás a könyvtári munkafolyamatok alapja, mert enélkül nem tudjuk az olvasók 


rendelkezésére bocsátani a dokumentumokat.  
Felelősök: Faragóné Szívos Edit,  Szabóné Farkas Irma 


 
 
Állományapasztás:  


• Az állományalakításnál ugyanolyan fontos szerepet játszik a selejtezés, mint a gyarapítás. 
Ügyelni kell arra, hogy ne csak az új dokumentumok beszerzése történjen meg, hanem az is, 
hogy az elhasznált, elavult illetve a szükségesnél több példányszámban meglévő egységeket 
kivonjuk az állományból. Az állományapasztás műveletének végrehajtását 2020-ban is 
folyamatosan,  tervezzük.  
Felelősök: Faragóné Szívos Edit,  Szabóné Farkas Irma 


 
 
Online szolgáltatások:  


• Lényeges szempont, hogy a könyvtári állományról, az egységekről többféle információt 
tudjunk nyújtani az interneten böngészők, illetve kifejezetten a könyvtári szolgáltatások, 
dokumentumok iránt érdeklődők számára, erre honlapunk nyújt segítséget. Az olvasóink 
betekinthetnek saját kölcsönzésük adminisztrációjába és amennyiben szükséges, 
meghosszabbítsák a náluk levő könyvtári dokumentum kölcsönzési idejét. Fontos feladatnak 
tartjuk annak elérését, hogy még többen megismerjék és használják az online szolgáltatás 
lehetőségeit. 
Felelős: Koczó Éva Közreműködők: Bihari Edit, Szakácsi Gyula 


 
Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés:  


• A könyvtárunkban található kiadványok közel 80%-a kölcsönözhető. Az olvasók 
információval történő ellátását első körben a saját állományból, az eredeti dokumentumok 
kézbe adásával végezzük. Emellett egyre nagyobb az igény a távolról, elektronikusan nyújtott 
szolgáltatásokra. Települési könyvtárként működve, amelynek gyűjtőköre nem terjed ki a 
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tudományterületek szakirányú részeire, a speciálisabb kéréseket csak más intézmény 
állományának segítségével tudjuk teljesíteni könyvtárközi kölcsönzés segítségével.  


             Felelős: Bihari Edit 
 
Használói elégedettségmérés:  


• A minőségi munka feltétele az, hogy rendszeresen visszajelzéseket kérjünk és kapjunk, 
amelyek útmutatást nyújtanak a szolgáltatásaink fejlesztésének irányvonalához.  2020-ban 
elégedettség- és egyben igényfelmérést fogunk végeznik, hogy feltérképezzük, a válaszok 
alapján bevezetett változások eredményesnek bizonyultak-e 
Felelős: Koczó Éva, Bihari Edit  


 
Raktári rend:  


• A könyvtárban a kötetek szigorú szabályok szerinti elhelyezése tartja fenn a raktári rendet. 
Ennek ellenőrzése, fenntartása könyvtárosok mindennapi tevékenységének része. A 
dokumentumok mielőbbi besorolása a polcokra elengedhetetlen annak érdekében, hogy az 
olvasók minden fennakadás nélkül kikölcsönözhessék a könyveket. Az esetleges téves helyre 
rakott példányok megtalálása időnként gondot okozhat.  
Valamennyi munkatárs felelős a dokumentumok helyes, szakmai szempontok szerinti 
elhelyezéséért.  


 
Pályázatok, egyéb források:  


• A költségvetés különböző forrásokból történő kiegészítése olyan könyvtári fejlesztések, 
eszköz- és dokumentum-beszerzések, illetve programok megvalósítására ad lehetőséget, 
amelyek egyébként nem, vagy csak más terület kárára lennének teljesíthetők. Az ilyen plusz 
összegek felkutatása éppen ezért nagyon fontos tevékenység. Ebben az évben is részt 
kívánunk venni a Márai-programban valamint az NKA Könyvtámogatási programban, 
amelynek segítségével költségmentesen gyarapíthatjuk állományunkat, illetve a könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázatra is számítunk a költségvetési keretünk növelése érdekében. 
Felelős: Koczó Éva  


 
Helyismereti gyűjtemény:  


• A helyismereti gyűjteményben a Szeghalommal kapcsolatos különböző típusú dokumentumok 
találhatók meg. Ezek minél teljesebb körű feltárására szintén nagy hangsúlyt fektetünk.   


• A helyismereti sajtófigyelésből eredő szkennelt cikkek számának növelésével kiváltjuk a cikk-
kivágatok gyűjtését, tárolását, másrészt magasabb szintű tájékoztatást, szélesebb körű 
hozzáférést biztosítunk a használóknak. A lakosság köréből továbbra is várjuk, gyűjtjük a 
helytörténeti érdekességű régi dokumentumokat.   
Felelős: Koczó Éva, Kele József  


 
Használó-képzés:  


• A könyvtár jövője attól is függ, milyen módon tudjuk a fiatalokat arra ösztönözni, hogy a 
tanulmányikhoz, a kulturált szórakozáshoz igénybe vegyék szolgáltatásainkat, állományunkat. 
A használó-képzés fontos szerepet játszik abban, hogy a fiatalokban kialakuljon az élethosszig 
tartó tanulás igénye. A felnőtt részleg munkatársa a pedagógusok közreműködésével a 
középiskolások részére könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órákat szervez. Ezek az 
alkalmak az ismeretátadás mellett a fiatalok állandó könyvtárhasználókká válását segítik elő., 
Felelős: Koczó Éva Köreműködők: Bihari Edit, Szabóné Farkas Irma 


 
Gyermekkönyvtári használó-képzés:  


• A Gyermekkönyvtár más módszereket alkalmazva, de ugyanazzal a céllal fogadja a 
gyerekcsoportokat: minél többen váljanak könyvtártagokká.   


• Az óvodai csoportok szervezett látogatásai során legfontosabb feladat az olvasás iránti igény 
felkeltése, amelyet a mesemondás, a könyvtári séta, valamint az életkori szintnek megfelelő 
könyvtárhasználati ismeretek egészítenek ki. Az olvasás, mint élmény kialakítása a cél az 
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iskolai csoportok könyvtári órái során. A tananyag, kötelező irodalom élményszerű 
feldolgozását ugyanúgy kíséri könyvtárbemutatás és a könyvtárhasználati ismeretek készséggé 
fejlesztése, mint a kisebbeknél.  


• A pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban és témakörben - mint például a 
könyvtárismeret, könyvtárhasználat, honismeret, helyismeret, gyermekirodalom - tartunk 
foglalkozásokat   
A használói képzések, foglalkozások megtervezését valamint azok lebonyolítását minden 
könyvtáros végzi 


 
Tervezett könyvtári rendezvények:  


• A könyvtári rendezvények megszervezésekor, az előadások, közönségtalálkozók 
kiválasztásakor elsődleges szempontként tartjuk szem előtt, hogy felhívjuk a figyelmet az 
irodalomra, a könyvre az olvasásra. Az évről-évre megrendezésre kerülő programok mellett 
helyet biztosítunk könyvbemutatóknak, élménybeszámolóknak, kiállításoknak, különböző 
szórakoztató zenés műsoroknak. Célcsoportunk elsősorban Szeghalom város lakossága. 
Felelős: Koczó Éva 
Közreműködő: minden könyvtáros  
 
Tervezett rendezvényeink 2019-ben: 
 
január: Magyar Kultúra Napja. Helyi amatőr festők műveiből kiállítás 


február: Békéscsabai színművészek műsora 
      Farsangi mulatság a könyvtárban. Családi rendezvény   


április:   Költészet nap helyi iskolásokkal, helyi felnőttekkel      
   Húsvéti játszóház gyermekeknek 


június:   Szent Iván-éj a könyvtárban és múzeumban    


szeptember:  Népmese-nap 


október:  Országos Könyvtári Napok 


december:  Advent első hétvégéjét megelőző pénteken felnőtt, és gyermek 
kézműves foglalkozást szervezünk, ahol adventi koszorúk és karácsonyi asztali- és ajtódíszek 
készíthetők a helyi virágüzlet munkatársainak közreműködésével.  


Ezeken a tervezett rendezvényeken kívül sok más egyéb rendezvény is lesz, ezeket mindig az 
aktuális pénzügyi helyzete határozza meg az intézménynek. 


 
Oktatás, képzés:  
Továbbképzés  


• A megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosításának egyik feltétele a könyvtáros kollégák 
szakmai hozzáértése. Mindegyik rendelkezik felsőfokú- vagy középfokú könyvtárosi 
végzettséggel, a folyamatos fejlődés emelheti a minőségi munkát.  


• Intézményünk  2020-ban elkészíti 5 éves továbbképzési tervét.  
• Ingyenes megyei továbbképzéseken, a könyvtáros vándorgyűlésen, a szakmai kirándulásokon 


való részvétel nyújthat készség- és ismeretfejlesztést a többi kollégának, melyeken részt 
fogunk venni.  


 
50 órás közösségi munka középiskolásoknak:  


• Az érettségire való jelentkezés előfeltétele a középiskolás diákok számára az 50 órás 
közösségi munka teljesítése. 2020-ban is lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezt 
intézményünkben teljesítsék. A fiatalok a könyvtári rend ellenőrzésében, a könyvekről 
hiányzó szakjelzetek pótlásában és az adminisztráció bizonyos lépéseiben nyújtanak 
segítséget.  
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Felelős: Koczó Éva 
 


 Intézményünk külső kapcsolatai:  
• Hosszú távon csak összefogással, egymásra figyeléssel lehet kulturális tevékenységet végezni. 


Könyvtárunk jól működő kapcsolatot ápol a városban működő intézményekkel és civil 
szervezetekkel. A meglévő kapcsolatok több esetben évtizedes múltra tekintenek vissza, 
hiszen feladatok, célkitűzések között is találhatók azonosságok 


• A jövőben is tudatosan alakítjuk - lehetőség szerint bővítjük - kapcsolatrendszerünket a 
döntéshozókkal, forrás elosztókkal, szakmai szervezetekkel, partnerekkel és a közönséggel 
egyaránt. 


• A szakmai kapcsolattartást más megyei és országon belüli szervezetekkel (Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség, intézményekkel  fontosnak 
tartjuk, ezért lehetőségeinkhez mérten megragadunk minden olyan alkalmat, ahol a szakmai 
továbbképzéseken, találkozókon, vándorgyűléseken részt vehetünk.  


• A civilek működését segítjük helyiségeink rendelkezésre bocsátásával - alkalmi és rendszeres 
jelleggel.  


• Helyet adunk különböző  rendezvények megtartására az intézményben 
• Kapcsolódunk 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:  Bihari Edit, Kele József, Szabóné Farkas Irma 
 


 
 
Múzeum: 
• A múzeumi tárgyak revíziója után a múzeumi gyűjteményben található sok értékes tárgyból, 


és dokumentumokból időszaki kiállítások rendezése. 
Felelős:  Kele József 
 


• 2020-ban arra törekszünk, hogy nagyobb hangsúly essen a múzeum és oktatás 
összehangolására. Rendelkezünk interaktív eszközzel , amelyeket aktívan szeretnénk 
használni a tárlatvezetés, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozások során.  


• A múzeumpedagógiai foglalkozások célja, hogy pozitív élményeknek köszönhetően már 
gyerekkorban kialakítsuk az igényt a múzeumok látogatása iránt, és a résztvevők kreatív 
feladatok megoldása során szerezzenek ismereteket. Legfontosabb jellemző ezeken az 
alkalmakon az, hogy oldott légkörben, játékos formában találkozzanak a gyerekek a 
tudásanyaggal.  


• Annak érdekében, hogy az információk optimális módon, az értelmi szintjükhöz igazítva, 
ráadásul még élvezetet is nyújtva jussanak el a foglalkozáson részt vevőkhöz, célunk különféle 
korcsoportoknak szóló múzeumpedagógiai forgatókönyvek kidolgozása. Így az óvodás, az 
alsós-, a felsős-, illetve a középiskolás korosztály is a képességeinek pedagógiai szempontból 
is megfelelő módon bővítheti ismereteit.  


• A múzeumi órák több tematikáját a  néprajzi kiállításra, és a nagygazdaházra  szeretnénk 
alapozni. A gyerekek megismerkedhetnének a környéki emberek lakáskultúrájával, 
öltözködési szokásaival, táplálkozáskultúrájával, a sokszínű mindennapokkal és 
ünnepnapokkal, illetve az életmód különböző aspektusaival.  


• A múzeumpedagógiai foglalkozások sikere érdekében mindenképp szeretnénk szorosabbá 
fűzni a kapcsolatot az oktatási-nevelési intézményekkel, illetve a pedagógusokkal. Ezáltal 
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könnyebben felmérhetjük az igényeket, valamint figyelembe vehetjük a részvevők 
tapasztalatait, s visszajelzéseit. 


 Felelős: Koczó Éva, Kele József, Hajdu Klára 
 
Gyűjtemény: 
• 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 


 
• Folytatása 2020-ban is  a raktári tárgyak és leltárnaplók párhuzamos revíziójának, a tárgyak 


beazonosításának, valamint 2019-ben megkezdett raktári tematikus tárgycsoportosításnak, 
valamint a beazonosított tárgyakra a leltári számok visszavezetésére. 


• Amennyiben lehetséges, év végére be kell fejezni a tárgyselejtezési munkákat  
• A teljes körű revízió megvalósulásának céljából minden segítséget megadni a múzeum részére 


Felelős: Koczó Éva, Kele József, Hajdu Klára 
 


• 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: Hajdu Klára,  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. 
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, Hajdu Klára 


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


• Rendszeres helytörténeti  és honismereti előadások  tartása  a város és a Sárrét témakörben a 
város lakossága részére. Igény szerint városi séták tartása 
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, Hajdu Klára 


• A múzeumi tárgyak revíziója után a múzeumi gyűjteményben található sok értékes tárgyból, 
és dokumentumokból időszaki kiállítások rendezése. 
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Felelős:  Kele József, Hajdu Klára 
 
 
Ezeken a tervezett rendezvényeken kívül sok más egyéb alkalom van még melyeken meglátogatják az 
intézményt óvodások, iskolások, felnőtt csoportok. 
 
2020-as év sem lesz más intézményünk és dolgozói számára. Adottak a feladatok, melyeket el kell 
végeznünk, és tudjuk azt is, hogy mindezt a legjobb tudásunk szerint kell tennünk. Az intézményben 
dolgozó munkatársak segítségével a 2020-as évben folytatódik a könyvtár, és a muzeális kiállítóhely 
funkciói által meghatározott tevékenységek megfelelő szintű ellátása, fejlesztése.  
Évről évre megszervezzük és lebonyolítjuk a már jól ismert rendezvényeinket, és mindig újításokon 
törjük a fejünket, hogy mindenki, aki ellátogat az általunk szervezett programokra, megtalálja a 
számára kedvezőt. Nehéz feladat a rendezvényeinken, szolgáltatásainkban mindenkinek megfelelőt 
nyújtani, de mi minden tőlünk telhetőt megteszünk.  
Az intézmény minden dolgozója elkötelezett híve a helyi kulturális életnek, munkáját tudásának 
megfelelően a legmagasabb színvonalon végzi 2020-ban is. 
Reméljük sikerülni fog mindenkinek legalább egy rendezvényünkkel, szolgáltatásunkkal a kedvére 
tenni ebben az évben is. 


 


 


Szeghalom, 2020. március 11. 


 


       


        Koczó Éva 


         igazgató 








EFOP-3.3.2-16-2016-00116 


Szeghalmi kulturális intézmények a köznevelés 


eredményességéért 
 


Záró Szakmai Beszámoló 
 


 


A projekt megvalósítási időszaka 18 hónap (2018.03.01 – 2019.08.31), amely 3 db 6 hónapos 


„félévre” került felosztásra. 


 


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 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2 db 


Péter András Gimnázium és Kollégium 3 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) 


7 db 


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


5 db 


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2 db 


Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kertészszigeti Tagintézménye 1 db 
Mindösszesen 28 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 


• Jelenléti ív - a foglalkozáson részt vett gyermekek száma 







• Fotódokumentáció 


 


Mérföldkő eléréssel kapcsolatos követelmények: 


2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől a vállalt fizikai befejezés időpontjáig a bevont 


tanulók és gyermekek száma a tervezett létszám 100 %-a, valamint ebből a hátrányos 


helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya eléri a 20%-ot. Projekt szinten 


az összes elszámolható költség legalább 80 %-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 


 


• A fent nevezett kritériumok teljesítésre kerültek. 


 


Számszerűsített szakmai elvárások, indikátorok 


 


 


Aktuális 
érték 


Programokba bevont gyerekek száma (fő) 633 


ebből óvodás korú gyerekek száma (fő) 70 


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


563 


Ebből férfi (fő) 
310 


Ebből nő (fő) 
253 


Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók száma (fő) 
/óvodás korú gyerek is beleszámít/ 


180 


Bevont hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók és gyerekek aránya az 
összesen bevontakhoz viszonyítva (%) 
/óvodás korú gyerek is beleszámít/ 


32 


 


 


 


Műszaki szakmai eredmények 


 


• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, gyerekek bevonása az 


együttműködő nevelési-oktatási intézményekből (%): 25% 


• Aktuális tényérték: 32% 
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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 
 


2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 
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.  
 
Kérem a Polgármestert, hogy a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény munkatervéről döntsön.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bek. alapján a Nagy Miklós 
Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2020. március 23. 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
 
 
 
          Macsári József 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 
A 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.  
 
Kérem a Polgármestert, hogy a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ munkatervéről döntsön.  
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bek. alapján a Művelődési, 
Sport- és Szabadidő Központ munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2020. március 23.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 
 
 
 
 
 


Macsári József  








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 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 
Az Alföldvíz Zrt. 2020. március 2-án megküldte a 2020. április 01-től érvényes vízterhelési 
díjra vonatkozó tájékoztatóját. 
 
A Képviselő-testület 2004. óta minden évben határozattal veszi tudomásul a tájékoztatót. Az 
Alföldvíz Zrt. Igazgatósága 10/2020. (II.24.) számú határozatával elfogadta a 2020. évi 
vízterhelési díjak mértékét. 
 
Szeghalom városára meghatározott vízterhelési díjak mértéke növekedést mutat, mely nem 
igazán befolyásolja a csatornadíjakat, egy négy fős családnál a csatornadíj változása nem éri 
el a havi ötven forintot.  
 
Az Alföldvíz Zrt. által megküldött levélben foglaltak figyelembevételével az alábbi határozati 
javaslatot célszerű elfogadni: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2020. (III.26.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
döntött arról, hogy az Alföldvíz Zrt. által megküldött a vízterhelési díj mértékére vonatkozó 
tájékoztatót tudomásul veszi. A tájékoztató alapján 2020. április 01-től a vízterhelési díj 
mértéke az alábbi: 
 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 
csatornaszolgáltatást igénybevevők 


7,20 Ft/m3 + ÁFA 
(3,06 Ft/m3 + ÁFA) 


Önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybevevők 


12,40 Ft/m3 + ÁFA 
(3,40 Ft/m3 + ÁFA) 


Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő 18,60 Ft/m3 + ÁFA 
(5,10 Ft/m3 + ÁFA) 


Szippantott (kihordásos) szennyvíz után 
fizetendő 


27,90 Ft/m3 + ÁFA 
(7,70 Ft/m3 + ÁFA) 


 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 
 
Szeghalom, 2020. március 19. 
 
 
Az előterjesztést készítette: Macsári József 
Nagy István műszaki irodavezető Polgármester 
 








 
 
 
 
  
   
 
 


 


Tájékoztatás az óvodai és bölcsődei beiratkozásról 


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:                         2020. április 27-én (hétfő)          7,30-16,00 óráig 
                                                          2020. április 28-án (kedd)          7,30-16,00 óráig 
                                                          2020. április 29-én (szerda)        7,30-16,00 óráig 
                                                          2020. április 30-án (csütörtök)   7,30-16,00 óráig 
Pótbeíratás időpontja:  


                                                          2020. május 4-én (hétfő)            7,30-16,00 óráig 


Beíratás helye:                                Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
                                                         5520 Szeghalom, Petőfi utca 1. 
                                                         EMELETI IRODA 
Beíratáshoz szükséges iratok: 


- a szülő (gondviselő) személyi azonosságát igazoló okirat 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 


igazolványa 
- lakcímkártya 
- TAJ kártya 
- tartós betegség igazolása 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat 


A bölcsődei beiratkozás ugyanebben az időpontban lesz a Lurkó Bölcsőde épületében, a 
Szeghalom Kossuth utca 5. szám alatt. 


A beiratkozáshoz szükséges iratok: 


- TAJ kártya 
- lakcím kártya 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 


 


A vészhelyzetre való tekintettel a beiratkozás időpontja változhat! 


 


Szeghalom, 2020. március 23. 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
    


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


Beszámoló 


 


a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2019. évben az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 


támogatást: 
 


 


Sárrét Népdalköri Egyesület 200 000 


Pákászfutam Sport Egyesület 600 000 


Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesület 0 


Szeghalmi Tenisz Egyesület 245 000 


Körös-Sárréti Katasztrófa-és Polgári V. E. 0 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 30 000 


Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 50 000 


Szeghalmi Szociális Egyesület 100 000 


Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Szeghalmi Helyi 


Szervezete 250 000 


Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület 30 000 


Szeghalmi Safi Biliárd Klub 200 000 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület 150 000 


Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének Szeghalmi 


Területi Szervezete 0 


Szeghalmi Kulturális Egyesület 400 000 


Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület 295 000 


Senshi Sportegyesület 50 000 


Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért 200 000 


 


 


A támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben 


foglaltaknak megfelelően határidőre (2020. január 31.) eleget tettek. 


 


Határozati javaslat 


 


Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bek. alapján megállapítja, 


hogy a 2019. évben támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási 


szerződésben foglaltaknak határidőre eleget tettek.  


 


Szeghalom, 2020. március 23. 


 


A beszámolót készítette: Bojtor Éva 


 


 


Macsári József  








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Szeghalmi 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: hivatal@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 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a „Szeghalom Város Önkormányzatának helyi 
klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” 
című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00072  azonosítószámú projekt keretében elkészíttette Szeghalom 
Város Klímastratégiáját. A dokumentum elkészítését 100% vissza nem térítendő támogatás 
finanszírozta. 
 
A dokumentumot az Euro Ökoland Alapítvány nevében Holló Ildikó Elvira okleveles 
környezetmérnök, klímavédelmi szakértő készítette.  
 
Szeghalom Város Klímastratégiája tárgyú dokumentum az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
  
 
 


1. sz. Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. tv. 46. § (4) bek. alapján az alábbiakról 
döntött. 
Az előterjesztés szerint elfogadta a „Szeghalom Város Önkormányzatának helyi 
klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” 
című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00072 azonosító számú projekt keretében készített Szeghalom Város 
Klímastratégiáját. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Macsári József polgármester 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2020.03.23. 
         Macsári József 
          polgármester 
 



mailto:hivatal@szeghalom.hu






1 


 
 
 
 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 


Muzeális Gyűjtemény 2019. évi beszámolója 
 


  
 
 


 
 
 


5520 Szeghalom, Nagy Miklós u 2. 
 


Készítette: Koczó Éva 
 
 


2020 március 11. 
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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 múzeum. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL törvény a muzeá-
lis intézményekről nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szól alaptör-
vény, és a  módosított 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény és az egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról,  és az érvényben lévő minisztériumi, helyi ön-
kormányzati rendeletek alapján, az intézmény belső szabályzatai szerint, az intézmény  
felé megnyilvánuló használói igények figyelembevételével végezzük. 


• A könyvtár egy múzeummal összevont intézmény a városnak egy meghatározó kultu-
rális alapintézménye, melyben a könyvtár heti 44 órában egész évben folyamatosan 
várja  látogatóit.  


    
• A Nagy Miklós Városi Könyvtára a város és környéke vonzáskörzetében lehetővé te-


szi az általa gyűjtött, feldolgozott, és megőrzött dokumentumokhoz és információhoz 
való szabad hozzáférést. Kapcsolatot tart a város közoktatási és művelődési intézmé-
nyeivel, velük együttműködve biztosítja a könyvtári, közművelődési feladatok ellátá-
sát.  
 


• A könyvtár  állománya 45798 dokumentum, ebből 1520 muzeális dokumentum, 2827 
helyismereti helytörténeti dokumentum a  legváltozatosabb téma- és tárgykörökből. 
Ugyanilyen változatos tematikájú a fotótár (mintegy 6500 db), valamint számos folyó-
irat bekötött példánya áll a kutatni vágyók rendelkezésre. (Szeghalom-, Vidéki Hírlap, 
Békés megyei népújság, Élet és Irodalom, Új Auróra stb.)  


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


történeti gyűjtemény helyben használata, közösségi internet hozzáférés biztosítása, in-
formáció szolgáltatás internetes tartalmakból, adatbázisokból, másolás, szkennelés, 
nyomtatás, videó kazetta digitalizálás, gyengén látók számára biztosított nagyító prog-
ram, gyermekkönyvtári szolgáltatások, az olvasáskultúra fejlesztését és a könyvtári 
szolgáltatások népszerűsítését célzó klubok, rendezvények. 


 
• Állandó a lakosság fele az intézmény marketing tevékenysége, természetesen csak az 


intézmény anyagi keretein belül, ezáltal  igyekszik a köztudatban lenni, és ezen ke-
resztül a lakosság minél szélesebb rétegét bevonni mindenféle könyvtárban folyó te-
vékenységbe.  Folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét. 


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


val szolgáltató könyvtár, másrészt  többfunkciójú közösségi tér,  ahol a város lakossá-
ga, illetve a környező településeken élők számára tudja biztosítani az egyenlő esélyű 
információkhoz jutás lehetőségét (e-ügyintézés, munkaerő piaci online adatbázis, jog-
szabályok ismerete, pályázat, stb.) Mindehhez a használók és munkatársak számára 
rendezett, komfortos környezetet biztosít a város szívében. 


 
• A könyvtárnak megnő az oktatás-nevelés folyamatához kapcsolódó, azt minőségileg is 


kiegészítő szerepe. Tevékeny részt vállal a gyerekek olvasási kompetenciájának, önál-
ló ismeretszerzési technikáinak és digitális írástudásának fejlesztésében.  
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• 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,  
• 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. 
 
SWOT analízis: 


 
Erősségek Gyengeségek 
- Az épület központi elhelyezkedése, aka-


dálymentesített bejutás az intézménye-
inkbe 


- Műemlék jellegű épület 
- Minőségi, együttműködő szemlélet 
- Használói igények figyelembevétele a 


sokrétű és kedvező árú szolgáltatások-
ban 


- Korszerű informatikai háttér 
- Gyermekbarát berendezés 
- Muzeális-, helytörténeti gyűjtemény 
- Új kiadványok megjelenésének figye-


lembevétele dokumentum beszerzésnél 
- Személyre szabott, közvetlen tájékoztató 
- Önkéntes munka jelenléte az intézmény-


ben 


 
- Kevés az  olvasásnépszerűsítő rendez-


vény 
- Célcsoportok feltérképezése hiányos, 


kihasználatlan lehetőségek 
- egyes rendezvények alacsony látogatott-


sága 
- Programok szervezése minden korosz-


tály részére 
- Az alapítványi támogatók csökkenése 
- Sokrétű tevékenységhez kevés a szemé-


lyi feltétele 
- Közfoglalkoztatottak számának draszti-


kus csökkenése 
- Szakalkalmazotti létszám elöregedése, 


utánpótlás hiánya 
Lehetőségek  Veszélyek  
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- Pályázatok 
- Speciális partneri igények (idősek, fiata-


lok, iskolák, civil szervezetek, célcso-
portok látens igénye) 


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


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


kapcsolatok (kitelepülés) 
- Szakmai továbbképzések 
- Használói igények változásainak nyo-


mon követése 
- Új célcsoportok megnyerése 
- A csak irodai szolgáltatásért bejövőknek 


bemutatni a könyvtár más szolgáltatásait  


- Elszegényedés miatt különböző eszközök 
eltulajdonítása a könyvtárból 


- Szakképzetlen közfoglalkoztatottak fog-
lalkoztatása 


- Pályázati források szűkülése 
- Versenytársak (internet, azonos városi 


szolgáltatás, kulturális kínálat 
- Szakmai kapcsolatok elmaradása 
- Gyors információtechnológiai változások 
- Népesség összetételének romlása, népes-


ség fogyása (elöregedés, elvándorlás) 
- Fiatalok eltávolodása, személyes kapcso-


latok igényének gyengülése 
- Népesség gyengébb iskolázottsága 
- Könyvtárba meghívott előadók emelkedő 


fellépti, és útiköltség díja 


 
 


Elsősorban  a gyengeségeken  kell javítani. Van ami az intézménytől független és van ami 
jobbítható. 


• A mai kor követelményeinek megfelelve egy pedagógusnak és egy rendezvényszerve-
zőnek is lenne helye a könyvtár munkatársai között. Olyan olvasásnépszerűsítő prog-
ramokat szervezni, és lebonyolítani amelyek valóban élményt és tudást adnak át, és fo-
lyamatosan több témában folynak nem elég a jelenlegi létszám, és iskolai végzettség. 
Egy személynek folyamatosan csak az iskolákkal óvodákkal kellene kapcsolatban len-
ni, a pedagógus igényeknek és a tantervnek megfelelően foglalkozásokat kidolgozni, 
és megtartani, ezáltal beépíteni a diákok tudatába a könyvtárat mint tudásátadó lehető-
séget. 


• A rendezvény szervezésben  jó dolog lenne  megyében egymáshoz aránylag közel eső  
könyvtárak összefogása, mert ha pl. a fővárosból, vagy környékéről  hívunk előadót 
annak majdnem annyi a fellépti díja mint az útiköltsége. Ilyen esetben ha sorozatos 
fellépése van még a fellépti díjon is lehet faragni. A mi könyvtárunk már szervezett 
egy előadónak több fellépti helyet, általában nehéz az összehangolódás.. 


 
Erősségeinkre, és lehetőségeinkre  kell építeni, hogy megvalósítsuk kitűzött céljainkat, és 
céljaink elérése által kiváló minőségben szolgáljuk a város lakosságát. 
 


• A könyvtár  főbb tevékenységében a 2019-es évben az EFOP -3.3.2-16 számú „Kultu-
rális intézmények a köznevelés eredményességéért” nevű 5.921.776,-Ft értékben 
megnyert pályázat megvalósítása folyt az első nyolc hónapban. 


 
• Általános iskola alsó tagozatos tanulói és óvodások  vettek, részt a projektben. 2019-


ban kb. 150 gyermek volt kedvezményezettje  valamilyen formában (író-olvasó talál-
kozók, foglalkozássorozatok, tábor, stb.) a könyvtárban rendezett sokrétű, és színes 
programsorozatnak.  A pályázat 2019. augusztus 31-vel lezárult. 
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• A pályázat által az olvasáskultúra fejlesztése, olvasásra ösztönzés, a könyvtárhasználat 
népszerűsítése, együttműködés más intézményekkel  került előtérbe, mely a könyvtár 
átfogó céljai, és a küldetésnyilatkozatában  szerepel. 


 
• Részt vettünk még a „Humán szolgáltatások fejlesztése Vésztőn és a környező telepü-


léseken” című EFOP-1.5.3-16-2017-0013 kódszámú pályázatban . Programjaink a pá-
lyázat által „Tipegők a könyvtárban”,gyermekek és szülők részére. Felnőttek részére 
megvalósítottuk  a „Beszélő könyvek”,  és a „Boldogító igen” fiatal házasoknak való 
programsorozatot  6-6 előadás keretében 


 
• Az egész életen át tartó tanulás támogatásának elősegítése érdekében nyugdíjasok 


számára hirdetünk ingyenes számítógépes ismereteket közlő alkalmakat, ezen felül 
bármilyen tanulmányokat folytató  bármely életkorban lévő látogatónak mindenben 
segítünk ha az intézményhez fordul. 


 


• Folyamatos volt 2019 ban az elhasznált dokumentumok selejtezése. 2019-ben 7917 
db.  dokumentum került kiselejtezésre.  


Minden könyvtár gyűjteményének eszmei értéke nem elsősorban mennyiségében, ha-
nem tartalmi,  jelentőségében rejlik; ez az érték annál nagyobb, minél jobb az aktív, fo-
lyamatosan használt állományrészek aránya a nem igényelt  részekhez képest. Az in-
kurrens dokumentumok túlzott mennyisége elrejti a gyűjtemény valódi értékeit, feles-
leges többletmunkát jelent a könyvtárosoknak és nehezíti a könyvtárhasználókat is az 
információk megtalálásában.  


 
 


 
II. Szolgáltatások 


 
A könyvtárlátogatók részére a könyvtári szolgáltatásokon túl egyéb adminisztratív és informa-
tikai szolgáltatásokat is nyújt az intézmény, mint fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, faxolás, 
szkennelés, laminálás, iratszerkesztés, VHS kazetták digitalizálása, igazolványkép készítés, e-
ügyintézés. 
 Vonzóak ezek a szolgáltatások, hiszen kulturált környezetben, megfizethető árakon kínáljuk. 
 


• Az intézmény az egész életen át tartó tanulás, digitális kompetencia fejlesztés, hátrá-
nyos 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 munkaállomás segíti a munkát, ezen felül  még projektorok, laptopok, táblagépek, 
és színes televízió, nagy teljesítményű színes multifunkciós nyomtató.  Rendelkezünk 
még ezeken felül 8 öt évnél idősebb számítógép munkaállomással, eléggé elöregedett 
keverőpulttal hangfalakkal.  


      A lakosság számára internet szolgáltatás céljára kihelyezett munkaállomások kihasz-
nálatlanok. 


 
 


III. Szervezeti kérdések  







6 


 
• 2019-ben a könyvtár állománya 5 fő közalkalmazottból állt, ebből 3 fő felsőfokú vég-


zettségű,  két könyvtáros asszisztens.  


• Kettő fő   könyvtáros asszisztens a feldolgozásban és digitalizálásban tevékenykedik 
az intézmény  vezetője végzi az intézmény adminisztrációját, nagy részben rendez-
vényszervezését, sok esetben könyvtári foglalkozást tart. Egy könyvtáros a felnőtt ol-
vasókkal, a fél állású könyvtáros a gyermek olvasókkal foglalkozik. 2019 júliusától  
GINOP-os program segítségével a gyermekkönyvtári részen a foglalkoztattunk egy 
főt, aki a technikai szolgáltatásokat végezte a felhasználók felé.  


 
• A könyvtár dolgozói nem csak a látogatók számára nyitva álló időtartamban látják el 


munkájukat, hiszen az alaptevékenységhez kapcsolódó, a közművelődési törvényben 
meghatározott szakágazati jogszabályokban előírt feladatokat és egyéb szakmai fel-
adatokat is el kell látniuk, mint: 


• gyűjteményszervezés, állomány karbantartás 
• leltározás, selejtezés,  
• jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás 
• közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása (nyári gyermekprogramok, év köz-


beni  rendezvények, könyvbemutatók, egyéb kulturális programok) 
 


• Az összevont intézményben 2019-ben első felében tevékenykedett 7 közfoglalkozta-
tott. 2019-es év végére ez a létszám lecsökkent  4 főre. A múzeumi területen maradt 1 
fő könyvtári területen három fő melyből kettő takarító.   


 
• 2019-ben  a könyvtár területén személyi  és a munkakörök elosztásában változás  nem 


történt,   
             nem vett részt  egy munkatárs sem továbbképzésen.  
 
 


IV. Szakmai működés: 
 


• A nyilvános könyvtári szolgáltatásokat a könyvtárlátogatók heti 44 órában vehetik 
igénybe a nyitva tartás alapján. Az  intézményben egész évben folyamatos a nyitva 
tartás. Szombatonként délelőtt 8-12 óráig várja az intézmény a látogatókat. A szomba-
ti  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. 


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


• A digitalizáció egyre nagyobb térnyerése nem megszünteti, hanem kiegészíti a hagyo-
mányos könyvtári szolgáltatásokat, és nem pótolja azt az végtelen érzést, mikor az em-
ber egy könyvtár polcain szabadon böngész, levesz egy-egy könyvet és beleolvas, mie-
lőtt kiválasztja. 
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• A hagyományos könyvtári szolgáltatások, a kölcsönzés és helyben használat, olvasás 
mellett a könyvtári szolgáltatásokat – színes és fekete-fehér nyomtatás, fénymásolás, 
spirálozás, laminálás, faxolás, internethasználat, szkennelés, digitilizálás – is igénybe 
veszik. 


• A könyvtárak közösségi térré válnak a könyvtár rendezvényei által is. Az író-olvasó ta-
lálkozók, könyvbemutatók, mondókázó kisebbeknek, játszóházak, kiállítások, vetélke-
dők, csatlakozás az országos könyvtári programokhoz helyi szinten is ezt a cél szolgál-
ja. 


• A könyvtárba járók a szabadidő hasznos eltöltése, az olvasás kedvtelése és öröme miatt  
kölcsönöznek. Sokan előnyben részesítik az olvasást a  tévénézéssel, az internettel 
szemben, és az egyre népszerűbb e-bookok ellenére is  még mindig vannak, akik „ha-
gyományosan” szeretnek olvasni – „kézben tartani, lapozni, érezni a könyv illatát”. 


• Vannak akiknek családi program a könyvtárba járás. Rendszeresen kölcsönöznek, 
helyben olvasnak, a kisebb gyerekek játszanak,  és a játszóházi foglalkozásokon is 
részt vesznek. 


 
 


• A felnőtt olvasók stílusban a romantikus és krimi kötetek mellett az életrajzi írásokat és 
a történelmi regényeket keresik. 


• A szakirodalomban szinte minden tudományterületről keresnek és kölcsönöznek: ker-
tészet, ezotéria, pszichológia, nyelvtanulás (nyelvkönyvek és szótárak), kreatív hobbik, 
szakácskönyvek, történelem, hadtörténelem, művelődéstörténet, önsegítő könyvek, fi-
zikai és mentális egészséggel, gyermekneveléssel foglakozó szakirodalmat. 


• Egyaránt keresettek a kortárs és klasszikus hazai, valamint a külföldi szerzők művei. 
• A kortárs magyar szerzők közül Bán Mór Hunyadiak című sorozata, Grecsó Krisztián, 


Háy János, Lackfi János, Fábián Janka, D. Tóth Kriszta, Szurovecz Kitti, Fábián Janka, 
Leiner Laura regényei. 


• A külföldi szerzők közül Ken Follett, Jeffrey Archer, Nora Roberts, Steve Berry és a 
skandináv krimiirodalom szerzői: Jo Nesbo, Kristina Ohlsson, Camilla Läckberg. 


• A kortárs magyar krimi irodalomból keresettek Böszörményi Gyula: Ambrózy báró 
esetei, Kondor Vilmos, Lőrincz L. László, Berkesi András, Vavyan Fable regényei. 


• Népszerűek a krimik mellett a skandináv regények (Jonass Jonasson, Fredrik Backman, 
Katarina Mazetti kötetei), a történelmi regények,  (Philippa Gregory regényei, Marina 
Fiorato regényei, a Regényes történelem sorozat kötetei), az önéletrajzi, életrajzi köny-
vek, a romantikus (Kate Morton, Jojo Moyes, Kimberley Freeman), háborús és kaland-
regények, vadásztörténetek. 


• A fiatalabb korosztály nagyon kedveli a fantasy regényeket – A végzet ereklyéi, Az 
idegen, Démon-ciklus, Üvegtrón - , és a sci-fi irodalmat – Stephen King könyveit, A 
tűz és jég dala sorozatot, a Star Wars könyveket. 


 
• A könyvtárba 2019 – ben 106 féle folyóirat járt, a folyóiratok egy részét kötteti, illetve 


tékázva őrzi az intézmény. 
• Az olvasók  az aktuális lapszámokat a folyóirat olvasóban olvashatják el.  
• A lejárt lapszámok kölcsönözhetőek. Ennek lehetősége meglehetősen népszerű a hasz-


nálók körében. Tapasztalataink szerint inkább szívesebben hazaviszik a folyóiratokat 
és otthon olvasgatják. 


 
• Kedveltek a lakberendezéssel kapcsolatos folyóiratok (Szép Lak, Otthon, A Mi Ottho-


nunk, Lakáskultúra, Szép Kertek, Otthonok és Kertek), a női magazinok, havi- és heti-
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lapok (Nők Lapja, Meglepetés, Best Magazin, Nők Lapja Évszakok ), a varráshoz a 
Burda Magazin, a Kreativ Kötés és Kreatív Horgolás, a Dekorációs ötletek lapszámai,  
az egészségmagazinok ( Természetgyógyász, Amiről az orvos nem mindig beszél, Nők 
Lapja Egészség), a barkácsújságok (Ötlet Mozaik, Ezermester). 


• Van aki a Békés Megyei Hírlapot olvassa rendszeresen, illetve régebbi számaiból visz-
szamenőleg keres cikket. 


• 2019– ben  232 alkalommal  678 lapszámot kölcsönöztek ki.  
 
• 2019. január 1-től bevezetésre került a beiratkozási és a késedelmi díj. 
• A kölcsönzések és a kölcsönzők naprakész nyilvántartása és rögzítése a számítógépes 


nyilvántartásban folyamatos feladat.  
• Az év folyamán olvasóink  5826 alkalommal kölcsönöztek - ebből  1749 a 14 év alattiak 


kölcsönzése. 
 


• A kölcsönzött dokumentumok száma 14806 - ebből  4008 dokumentumot a 14 év alatti 
olvasók kölcsönöztek ki. 


    
• Beiratkozott felnőtt olvasók  száma   404 fő – ebből  53 fő az új beiratkozó. 


 
Beiratkozott felnőtt olvasók száma nem, korosztály és foglalkozás szerint: 


• Nők:  330 fő 
• Férfiak: 74 fő 
• 15 – 19 év közöttiek: 61 fő 
• 20 - 26 év közöttiek: 36 fő 
• 27 – 40 év közöttiek: 84 fő 
• 41 – 62 év közöttiek:  137 fő 
• 63 évesnél idősebb: 86 fő 
• Aktív dolgozók: 200 fő 
• Nyugdíjasok: 103 fő 
• Gyes-gyeden lévő, egyéb jövedelmű: 22 fő 
• Középiskolás: 57 fő 
• Felsőoktatási intézményben tanuló: 22 fő 


 
• A beiratkozási díj bevezetésével csökkent a beiratkozott olvasók száma, viszont a köl-


csönzött dokumentumok száma körülbelül ugyanannyi maradt. Ez azt jelenti, mivel 
nem volt beiratkozási díj, az olvasók akkor is át lettek írva az adott évre, ha csak egy-
szer jelentek meg a könyvtárban, és  csak visszahoztak egy könyvet. Sok volt a pasz-
szív beiratkozott tag. 


 
• A Sárrét, illetve Szeghalom történetével kapcsolatos anyaggyűjtéshez a helytörténeti 


külön gyűjtemény állománya segíti a tájékoztatást. 
 


• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) feladata, hogy mindenki számára 
hozzáférést biztosítson a könyvtárakban található dokumentumokhoz. 


 
• 2019-ben  36 alkalommal vették igénybe a szolgáltatást. 
• Visszatartó a visszaküldés költsége, mely az Olvasót terheli, illetve van aki már túl ké-


sőn szól, és az átfutási idő figyelembe vételével nem kapná kézhez időben a könyvet. 
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• Tájékoztatási céllal, illetve programjaink népszerűsítése érdekében rendszeresek a 
könyvtár hirdetései a Sárrét TV – ben, a Szuperinfóban illetve plakátokon a város kü-
lönböző pontjain. 


• A könyvtár saját honlapja és facebook oldala folyamatosan frissítve van, tájékoztatunk 
híreinkről, programjainkról, újonnan beszerzett dokumentumainkról, illetve minden 
hónap elején hírlevelet küldünk olvasóinknak e-mailben (megegyező tartalommal). 
Több mint 300 email-címre küldünk hírlevelet, meghívókat. 


• A könyvtár honlapján a könyvtár katalógusa is elérhető. 
• Minden lehetőséget ki kell használni a könyvtár népszerűsítésére és ezáltal növelni a 


könyvtár még jobb megismerésére – tájékoztatással, az igények előzetes felmérésével, 
rendezvények szervezésével. 


• Az olvasói igények még hatékonyabb kiszolgálását segíti a kívánságdoboz, melybe a 
felhasználók bedobhatják egyéni kéréseiket, ha olyan könyvet szeretnének ami nem 
található meg állományunkban. 


 
   Őszi Könyvtári Napok 
 


• Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott a nagy sikerű Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz, melyet 2019. szeptember 30. és október 6. között rendeztek meg.  


• A Országos Könyvtári Napok legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvekre, az 
olvasásra, a könyvtárak szolgáltatásaira, a könyvtárosok munkájára a felhasználókért. 


• A programok összeállításában az országos tematikát követve igyekeztünk minél tar-
talmasabb és mozgalmasabb hetet életre hívni valamennyi korosztály számára. 


• Szeptember 30-án a népmese napján mesevetélkedőn vettek részt általános iskolai osz-
tályok. Október 1-én „Előttünk az özönvíz” – A klímaváltozásról közérthetően címmel 
Farkas Ilona és Lengyel József gimnáziumi tanárok tartottak előadást. 


• Október 2-án „Ha rám nézel visszanézlek”  címmel Lukácsy Katalin előadóművész  
műsora volt óvodások részére. Délután Hajdú Katalin meseíró könyvbemutatóján kis-
iskolások vettek részt. Az esti programon „Elment az én rózsám” címmel  Lukácsy 
Katalin színművész műsorát vettek részt az érdeklődők. 


• Október 4-én az    „Egy barátság képei” című képzőművészeti képkiállítás megnyitója 
volt Fülöp Antal és Kőszeginé Ancsa alkotásaiból 


 
    2019 –ben 78 rendezvény és foglalkozás volt a felnőtt és gyermek könyvtárban, amelye-
ken összesen 2177 fő vett részt, az alábbiak szerint: 
 
Előadás: 3 alkalom / 96 résztvevő 
Farsang a könyvtárban: 1 alkalom / 102 résztvevő 
Fejlesztő pályázati foglalkozás: 2 alkalom / 18 résztvevő  
Gyerektábor:  2 alkalom / 47 résztvevő 
Gyermeknapi rajzpályázat: 1 alkalom / 95 résztvevő 
Irodalmi és zenés előadás:  4 alkalom / 266 résztvevő 
Ismeretterjesztő előadás: 4 alkalom / 180 résztvevő 
Író – olvasó találkozó:  3 alkalom / 138 résztvevő 
Játszóház:  4 alkalom / 96 résztvevő 
Kiállítás: 3 alkalom / 84 résztevő 
Kiállítás és könyvbemutató: 1 alkalom / 20 résztvevő 
Könyvbemutató:  1 alkalom / 50 résztevő 
Könyvtári foglalkozás sorozat: 6 alkalom / 128 fő 
Könyvtári óra:  3 alkalom / 76 résztvevő 







10 


Mesetárház: 4 alkalom / 31 résztvevő 
Mesevetélkedő: 1 alkalom / 50 résztvevő 
Mondókacagó:  6 alkalom / 30 résztvevő 
Olvasást népszerűsítő előadás-sorozat: 6 alkalom / 139 résztvevő 
Papírszínház előadás: 1 alkalom /  30 résztvevő 
Szent – Iván éj: 1 alkalom  / 270 résztvevő 
Tipegők a könyvtárban: 21 alkalom / 231 résztveő 
 
A Nagy Miklós Városi Könyvtár 2019. évi rendezvényei: 
 
2019. január 25. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nagy Miklós terem ünnepélyes átadása. 
 
2019. február 16. 
Farsangi mulatság a könyvtárban 
Álarcok, maszkok készítése; egyéni és családi jelmezverseny; télbúcsúztató táncház 
 
2019. február 22. 
Kórházvonattal a Don-kanyarban - fotó kiállítás és könyv bemutató 
Köszöntőt mond: Macsári József polgármester 
A kiállítást megnyitja, a könyvet bemutatja: Dr. Köteles Lajos kandidátus 
 
2019. március 26. 
Sárréttől az Alpokig – Kovács Tibor szeghalmi hegymászó vetített képes úti beszámolója 
 
2019. április 5. 
Író - olvasó találkozó és dedikálás Schäffer Erzsébettel 
 
2019. április 11. 
Ünnepeljük együtt a költészet napját! 
A Költészet napja alkalmából hívunk, várunk minden költészetet kedvelő és művelő irodalom 
barátot, aki a könyvtárban szeretné elmondani kedvenc versét. 
 
2019. április 12. 
Költészet nap 2019 
Művészportré Dr. Szűcs Jánossal a szeghalmi Járásbíróság volt elnökével 
Közreműködik: Tomanek Gábor a Jókai Színház színművésze 
 
2019. április 18. 
Húsvéti játszóház gyermekek részére 
 
2019. április 23. 
Az ÉTA  Országos Szövetséggel kötött együttműködés alapján a Vésztői Sérült Gyermeke-
kért Egyesület vásárral egybekötött kiállításának megnyitója 
 
2019. május 14. 
Író - olvasó találkozó Balázs Ágnes ifjúsági íróval 
 
2019. május 15-16. 
Olvasást népszerűsítő előadássorozat Holden Rose (Kovács Attila) ifjúsági íróval 
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2019. május 22. 
Szabó Magda: Az ajtó monodráma 
Előadő: Dr. Havas Judit előadóművész 
 
2019. május 31. 
Akinek hite van, mindene (meg)van. 
Lippai Marianna az ÉLETKEdv alapítója, motivációs író és előadó estje 
 
2019. június 13. 
Író - olvasó találkozó Papp Csilla írónővel 
 
2019. június 22. 
Szent Iván-éji vigasság 
Programok: 
16.00  Játszóház 
17:00  Lufi bohóc műsora gyerekeknek 
18:00  Óvodások néptánc bemutatója 
18:30  Szeghalmi Mazsorett csoportok fellépése 
19:00  Pro Musica kamarakórus előadása 
19:30  Bad System szeghalmi fiatalokból álló együttes fellépése 
20:00  Vigh György szintetizátor műsora 
20:30  Retro disco Dévényi Tiborral 
22:30  Tűzgyújtás 
 
2019. július 1-5. 
Gyerektábor 1-2. osztályosoknak 
 
2019. augusztus 5-9. 
Gyerektábor 3-4. osztályosoknak 
 
2019. szeptember 30 – október 6. 
Országos Könyvtári Napok 
Programok: 
Szeptember 30.   A népmese napja - Mesevetélkedő 
Október 1.  „Előttünk az özönvíz” – A klímaváltozásról közérthetően Farkas Ilona és Lengyel 
József gimnáziumi tanárok előadása 
Október 2.   „Ha rám nézel visszanézlek” – Lukácsy Katalin előadóművész műsora óvodások 
részére 
Október 2.   Hajdú Katalin meseíró – Könyvbemutató kisiskolások részére 
Október 2.   „Elment az én rózsám” – Lukácsy Katalin színművész műsora felnőtteknek. Sze-
relmi- és katonanépdalok együtt énekelve 
Október 4.   „Egy barátság képei” című képzőművészeti képkiállítás megnyitója 
Kiállító képzőművészek: Fülöp Antal és Kőszeginé Ancsa 
 
2019. november 4. 
Dani Zoltán nyugalmazott ezredes a légvédelmi rakétaosztály főparancsnokának vetített képes 
előadása. 
 
2019. november 21. 
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Pintér István történész, ezredes Katonáink vitézsége az  I. világháborúban című előadása 
 
2019. december 16. 
Karácsonyi álom – Détár Enikő és Jenei Gábor zenés műsöra 
 
2019. december 23. 
Karácsonyi játszóház 


 
Gyermek könyvtári részleg: 
 


• Könyvtárunknak fontos és lényeges feladata a gyermekekkel és az ifjúsággal való fog-
lalkozás, mert belőlük lesz a jövő olvasója, és jó esetben könyvtárhasználója. Túlnőt-
tünk azon, hogy csupán könyvekkel sűrűn megpakolt polcok „raktárai” legyünk.  


 
• Célunk bevonzani  a gyerekeket a könyvtárba, megszerettetni velük a  könyveket, az 


olvasást, és a könyves környezetet. A könyvtárhoz szoktatás, elindulás az olvasás út-
ján már 0-3 éves korban megkezdődhet. Előkészítése ringatók, mondókák, dalocskák 
hallgatásával, utánzásával kezdődik.  


 
• Erre jó példa a könyvtárunkban évek óta működő Tipegő foglalkozások. Havonta két 


alkalommal gyűlnek össze a gyerekek szüleikkel. A foglalkozások után az anyukák 
szívesen maradnak még egymással beszélgetni, tanácsot kérni a foglalkozást vezető 
gyógypedagógustól. Könyvtári környezetben jön létre együttesen átélhető élmény. Így 
a könyvtár közösség építő helyként is funkcionál. 2019-ben 21 alkalommal 231 fő vett 
részt a foglalkozásokon.  


 
• Célkitűzéseink között szerepel a  családbarát könyvtár. Rendszeresen igénybe veszik 


gyerekek és szülők a játszósarkot. ( fa készségfejlesztő játékok, építő játékok, társasjá-
tékok,bababáz) Szülő s gyermek együtt tölti el szabadidejét a könyvtárban, s jó eset-
ben már óvodás korban megkezdődhet a könyvtárba járás és kölcsönzés beépítése a 
mindennapokba. Mire iskolások lesznek, és megtanulnak olvasni, nem fognak idegen-
ként jönni a könyvtárba.  


 
• Rendezvényeinkkel, programjainkkal, foglalkozásainkkal is szerethetővé és csábítóvá 


akarjuk tenni a gyermekkönyvtárat, a könyveket és az olvasást. Az alábbiak is segítet-
tek abban, hogy megtarthassuk, vagy akár növelhessük olvasóink számát. 


 
Rendezvények a gyermekkönyvtárban 2019-ben: 
 


• Január: Csoportos foglalkozás óvodásoknak „Medve” témakörben   15fő 
• Február: Farsangi mulatság a könyvtárban      102fő  
• Április: Költészet napja- Arany János: Toldi diavetítés       44fő 
• Május: Vendégünk volt Balázs Ágnes írónő Felső tagozatos diákokkal találkozott                                                                            


62fő 
• Ismét könyvtárunkba látogatott Kovács Attila (Holden Rose) író. Két napot töltött vá-


rosunkban és hat előadást tartott  alsó-és felső tagozatos diákoknak, valamint középis-
kolásoknak is.                         139fő 


• Június: Még május hónapban hirdettük meg rajzpályázatunkat „Az én családom” 
címmel. Ennek ünnepélyes eredményhirdetése történt meg június elején. 41 rajz érke-
zett be, és nagy örömünkre minden pályázót könyvjutalomban tudtunk részesíteni. Az 
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eseményt egy terápiás kutyabemutatóval tettük még emlékezetesebbé. Gulyás Bianka 
kutyaterapeuta tartott mozgásos, játékos foglalkozást a gyerekek és szüleik aktív rész-
vételével.                                                               95fő 


• Július: Kétszer 1 hetes tábort szerveztünk gyerekeknek a nyári szünetben. Kulturális 
események, kézműves foglalkozások, buszos kirándulások, és persze sok-sok játék töl-
tötte ki a gyerekek napjait 8-16 óráig             45fő 


• Október: Országos Könyvtári Napok eseménysorozatában vettünk részt. Író-olvasó ta-
lálkozó Hajdú Katalin írónővel.                                   50fő 


• Lukácsi Katalin előadóművész tartott zenés, dalos foglalkozást óvodásoknak                                                                      
50fő 


• A Népmese Napja alkalmából mesés vetélkedőt rendeztünk. 5 csapat versengett a fő-
díjért- egy tortáért.                                     50fő 


• Papírszínház előadást, zenés rajzos kézműves foglalkozást rendeztünk ERASMUS- 
programban résztvevő külföldi diákoknak és kísérőiknek.                                    50fő 


• November: Csatlakoztunk az Északi Irodalom Hete rendezvény sorozathoz. Felolva-
sást tartottunk, illetve a könyvhöz (Harisnyás Pippi) kapcsolódó programokat szervez-
tünk. Nagy sikert aratott.                 96fő 


• December: Karácsonyi játszóház. Karácsonyi díszek készítésével, diafilm vetítéssel, 
és papírszínházi bemutatóval vártuk a gyerekeket és szüleiket. Sajnálatunkra igen cse-
kély volt az érdeklődés                        10fő 


 
• A gyermekkönyvtár állományának gyarapítása igen felelősségteljes feladat, és jó né-


hány szempontot figyelembe kell vennünk. A gyerekek száma, érdeklődési köre, fris-
sen megjelent újdonságok, egyéni igények,.  elhasználódott könyvek új kiadásának be-
szerzése, és persze a könyvtár anyagi lehetőségei.  


             Ennek fényében az elmúlt év legolvasottabb, legnépszerűbb könyvei: 
 
Óvodás- kisiskolás korosztály: 


• Most én olvasok! sorozat 
• Mi-micsoda? ism. terj. sorozat 
• Minecraft könyvek 
• Ló és lovaglás  
• Star- Wars - Az olvasás galaxisa sorozat 


Felső tagozatos korosztály: 
• Bear Grylls 
• Star Wars 
• Leiner Laura 
• Böszörményi Gyula: Lúzer-rádió sorozat 
• Nagy hangsúlyt fektetünk a kortárs magyar szerzők megismertetésére a gyerekekkel: 


Kovács Attila (Holden Rose), Nyulász Péter, Wéber Anikó, Vígh Balázs, Kertész Er-
zsi, Berg Judit, Finy Petra, Fiala Borcsa könyveinek kiajánlásai.  


 
• Beiratkozott gyermek olvasók száma 393 fő, ebből 85 fő az új beiratkozó. 
• Beiratkozott olvasók száma korosztály szerint:  
• 6-10 éves: 228 fő 
• 10-15 éves: 165 fő 
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Gyűjteményfejlesztés:  
 
 


Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  1.103. 


- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 204 


- ebből CD/DVD/elektronikus dokumen-
tum (bruttó ezer Ft) 


5 


Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült doku-
mentumok száma (db) 


148 


Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumen-
tumok száma (db ) 


6 


A könyvtári állomány éves gyarapodása össze-
sen (db) 


739 


A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  


7917 


 
 


• Könyvtári vásárlásaink fő szempontjai a használók, a közönség igényeinek a   kielégí-
tése. 


• A könyvbeszerzés legnagyobb része az interneten bonyolódik, legtöbb vásárlást a      
Bookline internetes könyváruházban végezzük, ahol nagykereskedelmi árréssel jutunk 
a dokumentumokhoz. Elégedettek vagyunk ezzel a szolgáltatással, gyors, és korrekt. 


    
• 2019-ben a  Márai programból 129.969  forintért kaptunk dokumentumokat.  


 
• 2019-ben avulás, rongálódás miatt 7917 db. könyvet selejteztünk ki,  mely tevékeny-


ség folytatódik 2020-ban is. A szakfelügyeleti vizsgálat megállapította, hogy nagyon 
sok a raktárban lévő 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 könyve-
ket köttetés  helyett anyagi megfontolásból újra vásároljuk, ha ezt indokolja a doku-
mentum ára és a használhatósága. Az olvasószolgálati munkatárs  feladata olvasóktól 
bekerült szennyezett könyvek fertőtlenítése.  


• Helytörténeti adatbázis építése kezdődött 2018-ban, a békés megyei újságok helyi vo-
natkozású cikkeit digitalizáljuk, kereső szavakkal látjuk el. A cikkek az intézmény 
honlapján megtalálhatóak. 


 
Dokumentumforgalom:  
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Könyvtárhasználat  2019. 


Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 14806 


Helyben használt dokumentumok 
(db) 28781 


Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 36 


 
Használói képzések száma: 


• Nyugdíjasok részére szervezett internet használatát segítő képzések száma 10 alkalom, 
30 fővel. 


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


Pályázott 
összeg 


Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 


Támogató Kezdete Befejezése 


Márai program  129.969,- NKA 2019. 09. 2019.10. 
 
Rendezvények, kiállítások: 


• Éves viszonylatban az intézmény egy nagy kültéri rendezvényt (Szent Iván-éj), általá-
ban egy –két pódium  műsort tud finanszírozni. Ezeket a programokat 2019-ben is 
megrendeztük.  A többi program általában helyi, vagy környéki alkotók, vagy más te-
rületen működő szakemberek segítségével valósult meg. 


 
Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek: 


• Az épület felújított, a belső tér jó állapotban van. Tisztasági meszelés történt a belső 
terek nagy részében. Az épület kívülről szorul tatarozásra, mely  2019-ben részben  
megvalósult. 
 


Menedzsment és  minőségirányítási tevékenységek  kommunikációs tevékenységének bemu-
tatása:  


• Az intézményben felül lett vizsgálva, illetve el lett készítve a küldetésnyilatkozat, jö-
vőkép, SWOT analízis, a partnerlista, használói igény, illetve elégedettség mérés, fo-
lyamatleltár, és a folyamatleírások. Folyamatos a használói elégedettség mérés. 
 


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


 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kere-
kítve)  2019. év  


Bev
étel 


Az intézmény működési bevétele 936 


Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthe-
tő bevétel (nem fenntartótól származó 
bevételek) 


936 


– ebből a késedelmi díjbevétel  84 


– ebből beiratkozási díjbevétel  269 


Támogatás, kiegészítés és átvett 
pénzeszköz 


3534 


– ebből fenntartói támogatás 1146 


– ebből felhasznált maradvány 0 


– ebből pályázati támogatás 2388 


– a pályázati támogatásból EU-
támogatás 


2388 


Egyéb bevétel összesen  269 


Bevétel összesen  4739 


Kia
dás 


Személyi juttatás 15442 


Munkaadókat terhelő összes járulék 2995 


Dologi kiadás     7061 


Egyéb kiadás 0 


Kiadás összesen  25498 
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Múzeum: 
 
A múzeumi feladatokat biztosító telephelyek. 
D’ Orsay kastély kiállító hely 
Tildy utcai múzeum kiállítóhely (Mundérba bújt történelem) magánkiállítás 
Tildy utcai múzeum kiállító hely (Nagygazdaház)  
 
Intézményben alkalmazott dolgozók és az általuk végzett tevékenységek: 
 


• A múzeumi szakalkalmazottak szám egy főre csökkent. Hajdu Klára 2017 szept-
embertől szülési szabadságra ment, és  2020 október hónapig lesz gyermekgondo-
zási szabadságon. 


• A múzeum Tildy utcai telephelyén  2 közfoglalkoztatott munkatárs kezdte a 2019-
es évet, számuk lecsökkent márciustól 1 főre, szeptembertől a maradék egy fő is 
kilépett a közfoglalkoztatási státuszból. Szeptembertől, a kiállítóhely  folyamatos 
nyitva tartását nem tudtuk biztosítani alkalmazott eltávozása miatt.  Az általuk el-
látott tevékenységek:  gyűjteményi és közművelődési szakmai feladatokhoz kap-
csolódtak (gyűjteményrendezés, digitalizálás, fotózás, adatrögzítés). 


 
Kiállítások látogatóinak száma résztvevők 


száma 
1. Teljes árú jegyet vásárlók 65 


2. Kedvezményes árú belépődíjat fizető látogatók összesen 205  (11csop.j) 


3. Ingyenes látogatók 3496 


4. Összesen (1.+2.+3.) 3766 


5. Összesből diákok 684 


6. Külföldi látogatók becsült száma 87 


7. Összesből időszaki kiállítások látogatószáma 2390 


 
Szabadidős foglalkozások 


 rendezvények 
száma 


résztvevők 
száma 


Tárlatvezetések szá-
ma 


43 3775 


Egyesület rendezvé-
nye 


  


 
Iskolai oktatást segítő foglalkozások 


 rendezvények 
száma 


résztvevők 
száma 


Óvodás   


Általános 
iskolás 


21 386 


Öszesen 21 386 
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Iskolai múzeumi vetített képes előadások a könyvtárban – Feladatlappal és manuális 
tevékenységgel: 
 


• Március 22-23. 9  alsó tagozatos osztály részére: A víz nyomában a Sárréten 
• Április 11. 2  alsó tagozatos osztály részére: Arany János Szeghalmon, Toldi a Sárré-


ten 
• Május 10 7 alsó tagozatos osztály részére: Madarak-Fák Napja Élőhelyek a Sárréten 
• Május 30.  alsó tagozatos osztály részére:  Ahol élünk, helyismereti óra 
• Június 7. 1 alsó tagozatos osztály részére: Nemzeti Parkok, környezetismeret 


 


Tárgyévben a gyűjteményi tevékenység egy szakalkalmazottra hárult, mert Hajdú Klára nép-
rajzos kollégánk GYESEN volt. Az éves munka fő hangsúlya továbbra is a gyűjteményi reví-
zió folytatása, a leltári számukat vesztett (idők folyamán lekopott, vagy tárgytisztítás során 
vissza nem jelölt tárgyak) műtárgyak visszaazonosítására esett.  
 
Gyűjteményi tevékenység: 


• Gyarapodásként hiánypótló volt, hogy Kardos József a múzeumnak ajándékozott né-
hány ács-alapfelszerelést, közöttük schupper-fűrészt és emelő bakot (hévért). Ezeket 
konzerválás után a néprajzi kiállításban helyeztük el. 


• Július-augusztus hónapban a kollégiumi raktárban tematikus rendezés folyt diákmun-
kások bevonásával. Ennek során tematikus raktárrendet alakítottunk ki, illetve selejte-
zésre elkülönítettük azokat a tárgyakat, melyek súlyosan fertőződtek, hiányosak (néha 
csak egy kis darabjuk volt meg), illetve eleve nem tartoznak a műtárgyak (néprajz, tör-
ténet) fogalma alá, a korábbi „minél több legyen” szemlélet sorolta be őket a gyűjte-
ménybe. Szám szerint 349 tétel. 


• A revízió folytatásaként 402 műtárgy visszaazonosítása történt meg, illetve 496 mű-
tárgyról sikerült megállapítani, hogy az elmúlt tizenöt évben kerültek a gyűjteménybe, 
de azok leltárba vétele nem történt meg (a folytonos költözködés, illetve leltározás 
előtt kiállításba kerültek). 


• Tisztítás és konzerválás, restaurálás: A raktárrendezés és ajándékozás során kiállítás-
ból hiányzó tárgyak estek át ezen. Tisztított 32 néprajzi és 4 történeti, konzervált 6 tör-
ténet és restaurál (ragasztott, összerakott) 14 műtárgy. 


 
Tudományos tevékenység: 


• Terepen töltött munkanapok: Öt nap, mely során adatgyűjtés folyt, valami a magyar 
Hadisír Gondozók és az orosz Második Világháborús Központi Levéltár képviselőivel 
a Szeghalmi és környékbeli katonasírok állapotának felmérése és rendbehozatala tör-
tént meg. 


• Leadott publikációk: Kele József muzeológus a Sárrét értékei című kiadványba három 
ív terjedelemben adott le kéziratot (A Sárrét őskora, Török világ a Sárréten és Neves 
személyek a Sárréten tárgykörökben, 96 oldal terjedelemben) 


• Leadásra került, a Sárréti Múzeum és a Muzeális Gyűjtemény néprajzi tevékenységé-
nek bemutatása a „Néprajz a Magyar Közgyűjteményekben” című összesítő monográ-
fia számára. 


• Ezen kívül negyvenkilenc honismereti (történet, néprajz) cikket publikált a Szegha-
lomHír.hu web-újság számára 
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• Lektorálás: Márciusra a „Füzesgyarmati Kistükör” című helyismereti szemelvény-
gyűjtemény lektori munkái végezte el Kele József. 


 
Közművelődési tevékenység: 
Állandó kiállítások: 


• Petőfi utca: Falusi mesterségek – a revízió során előkerült tárgyakkal kiegészítve 
           Ősmesterségek – a revízió során előkerült tárgyakkal kiegészítve 


• Tildy utca: Mundérba bújt történelem – folyamatos gyarapodás révén állandó részle-
ges átrendezésre szorult 


• Simay Nagygazdaház – az ott tárolt textil-anyag preventív konzerválása történt meg. 
Szeptembertől, az ottani alkalmazott eltávozása miatt a folyamatos nyitva tartását nem 
tudtuk biztosítani 


• Tárlatvezetések: 43 tárlatvezetés folytattunk, ebből két esetben tolmács közvetítésével 
• Látogatók: Az év folyamán a szeghalmi kiállításokat összesen 3775-en tekintették 


meg 
• Ebből: 780 belépővel, 794 fő csoportjeggyel, 680 helyi diáklátogató és 141 külföldi  


látogató 
• Időszaki kiállítások: A „Mundérba bújt történelem” kiállítás az év folyamán négy kül-


ső helyszínes időszaki bemutatkozó kiállítást tartott 
Orosháza: A Kék lámpa napja – 1200 látogatóval 
Gerla: V. Honvéd Hagyományok Őrzőinek találkozója – 900 látogatóval 
Csorvás: A Magyar Ruha Napja – 600 látogatóval 
Vésztő: Nemzetközi Katonadal Találkozó – 300 látogatóval 
 


• Előadások: Iskolásoknak összesen 21 alkalommal, 386 fő részére 
                  Felnőtteknek összesen 9 alkalommal 611 fő részére 
 
Gazdálkodás: 
 


Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kere-
kítve)  2019. év  


Az intézmény működési bevétele 158 


Ebből jegybevétel 158 


– ebből fenntartói támogatás 0 


– ebből felhasznált maradvány 0 


– ebből pályázati támogatás 0 


– a pályázati támogatásból EU-
támogatás 


0 


Egyéb bevétel összesen  0 


Bevétel összesen  158 
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Ellenőrzés:  
Novemberben, mint megyei illetőségű intézmény a Munkácsy Mihály Múzeum szakrestaurá-
tora Szalontai Gabriella mérte fel a muzeális gyűjtemény raktárállapotát. 
 
 
 
Szeghalom, 2020. március 04. 
 
 
 
         Koczó Éva 
                                 igazgató 
 
 
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
           
 
 
 


Kia
dás 


Személyi juttatás 2883 


Munkaadókat terhelő összes járulék 461 


Dologi kiadás     1700 


Egyéb kiadás 0 


Kiadás összesen  5044 








Szeghalom Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési terve 


 
 
Jóváhagyva 10/2020. (III. 30.) 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          


Zöldváros pályázat 
(Szeleskerti szabadidőpark, 
őstermelői piac építése) 


45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2020.06. 12 hónap nem 


Bölcsőde bővítés, felújítás 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2020.04. 12 hónap nem 


       


       


 III. Szolgáltatás-
megrendelés           







       


IV. Építési koncesszió       


       


V. Szolgáltatási koncesszió       


       


 
 
Szeghalom, 2020. március 30. 
 
 
      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 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének civil szervezetek támogatására kiírt 
pályázati felhívásra az alábbi civil szervezetek nyújtották be pályázatukat: 
 
Szeghalmi Tenisz Egyesület 250 000 
Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 98 000 
Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász Egyesület 50 000 
Szeghalmi Kulturális Egyesület 400 000 
Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület 400 000 
Szeghalmi Szociális Egyesület 170 000 
Szeghalmi Hagyományőr Egyesület 200 000 
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 60 000 
Sárrét Népdalköri Egyesület 250 000 
Sárréti Labdarugó Egyesület 100 000 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Szeghalmi Helyi Szervezete 350 000 
Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesülete 50 000 
Szeghalmi Safi Biliárd Klub 200 000 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntött az egyesületek által benyújtott pályázatokról. A 
bizottság 2020. évre támogatási kérelmeket érintő munkájukat lezárták. Továbbiakban a civil 
szervezetek egyéb támogatásért a polgármesterhez fordulhatnak kérelemmel. 
 
A pályázatot benyújtott alapítvány támogatásáról a tisztelt Polgármester felé az alábbi javaslatukat 
teszik: 
 
Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom Olvasáskultúrájáért    200.000 Ft. 
 
 
Kérem a Polgármestert, hogy a mellékelt pályázatot szíveskedjen elbírálni. 
 
 
Határozati javaslat  
 
Szeghalom Város polgármestere a 2011. évi CXXVII. tv. 46. § (4) bek. alapján 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.  
 







 2 
Támogatási szerződés kötésének feltétele, hogy az Egyesület, a tárgyévet megelőző évről 
készített beszámolóját, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről 
kiadott bírósági igazolást becsatolja.  
 
Az Egyesület vállalja, hogy rendezvényeiken Szeghalom Város Önkormányzatot, mint támogatót 
feltüntetik.  
 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2020. március 23.  
 
Az előterjesztést készítette: Bojtor Éva 


 
Macsári József 








________________________________________________________________________________________________ 
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 


 
 


2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján eljáró polgármester részére 
 
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 
Polgármesterhez, hogy a gyermekek beíratási időszakát az alábbi időpontokban szíveskedjen 
jóváhagyni: 
Beíratás időpontja:      2020. április 27-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2020. április 28-án (kedd)                       7,30 – 16,00 óráig 


                                       2020. április 29-én (szerda)                     7,30 - 16,00 óráig 


                                       2020. április 30-án (csütörtök)                  7,30 - 16,00 óráig 


 


Pótbeíratás időpontja: 
                                       2020. május 4-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 
 
Kérem a Polgármestert, hogy az óvodába történő jelentkezés időpontját a megjelölt napokban 
határozza meg, biztosítva ezzel a törvény szerint előírt 30 napos kihirdetési határidőt.  
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Szeghalom Város Polgármestere a 2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bek. alapján 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:      2020. április 27-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2020. április 28-án (kedd)                       7,30 – 16,00 óráig 


                                      2020. április 29-én (szerda)                     7,30 - 16,00 óráig 


                                      2020. április 30-án (csütörtök)                  7,30 - 16,00 óráig 


Pótbeíratás időpontja: 
                                       2020. május 4-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 
 
A vészhelyzetre való tekintettel a beiratkozás időpontja változhat! 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
Szeghalom, 2020. március 23. 
          Macsári József 
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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 


 


Napjainkban már tudományosan elismert tény, hogy az emberiség legnagyobb megoldandó 


kihívása a klímaváltozás. Az éghajlatváltozás és káros hatásainak kockázata növekszik, az 


erre irányuló folyamat elindult és a jelenben is érződik. A megfigyelések és a tudományos 


vizsgálatok megerősítik a globális környezeti változásokat világszerte.  


Mi okozza a klímaváltozást?  


A klímaváltozás létrejöttéért elsősorban az ún. üvegházhatású gázokat teszik felelőssé. 


Ezek a gázok elnyelik a hősugárzást, ami felmelegíti a levegőt. Ugyanakkor az sem jó, ha túl 


sok üvegházhatású gáz van a levegőben, mert e gázok feldúsulása a klíma megváltozásához 


vezet. Jelenleg ez a helyzet. Az üvegházhatású gázok közül –a vízgőzt figyelmen kívül 


hagyva – a szén-dioxid van a legnagyobb koncentrációban jelen a levegőben.  


    


1. ábra: CO2 koncentráció alakulása két időtávlatban (Forrás: IPCC, 2007, NOAA Earth System Research 


Laboratory adatai) 


Az ipari forradalom előtti 275 ppm (ez milliomod térfogatrészt jelent) CO2 koncentráció 400-


ra növekedett napjainkban. Ez azt jelenti, hogy a légkör CO2 tartalmát 40%-kal sikerült 


megemelni, melynek leginkább az emberi tevékenység az oka. Azt, hogy ennek milyen 


következményei lehetnek a kutatók folyamatosan elemzik és figyelik.  


Az IPPC (Kormányközi Panel a Klímaváltozásról) a világ egyik legfontosabb klímakutató 


szervezete. Több tucat szakértő dolgozik benne, akik több ezer tanulmány elemzése alapján 


pár évente készítenek egy jelentést. A legutóbbi 2018 év végén jött ki, és nagyon aggasztó 


számokat hozott. A szakértő becslések szerint a károsanyag-kibocsátás felére csökkentésével 


elérhetnénk, hogy a globális felmelegedés mértéke 2100-ig ne haladja meg a 1,5 Celsius-


fokot, de ez olyan szintű, máig példátlan együttműködést követelne meg a legnagyobb 


kibocsátóktól, hogy abban nem érdemes reménykedni. A 2015-ös párizsi 


klímaegyezményen a résztvevők megállapodtak abban, hogy a globális felmelegedést 1,5 







SZEGHALOM VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA  2020 


5 


 


és 2 Celsius-fok közé szorítják. A lenti ábra alapján megállapítható, hogy ez a fél fok is 


rengeteget számít. 


 


2. ábra: Globális felmelegedés 1,5°C és 2,0°C felmelegedés esetén 


A különböző földrajzi régiók fejlődését eltérően befolyásolhatja a klímaváltozás, illetve annak 


hatásai. A hatások területi differenciálódása mellett az egyes régiók klímaváltozással 


szembeni alkalmazkodási és ellenálló képessége is nagy különbségeket mutat.  


A hatások három egymásra épülő formában jelentkeznek. Elsődleges hatásoknak nevezzük a 


klimatikus tényezők megváltozását (hőmérséklet, csapadékeloszlás megváltozása), 


másodlagos hatásoknak az előzőkből fakadó problémákat (pl. aszály), míg harmadlagosaknak 


az ezek következményeiként megjelenő természeti, társadalmi és gazdasági jelenségeket (pl. 


aszály okozta terméskiesés). 


Magyarországon a klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami 


nemcsak a gazdaságot, hanem közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érinti. Az 


ország éghajlatában a regionális klímamodellek alapján magasabb átlaghőmérséklettel, 
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kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, nagyobb potenciális 


párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események 


(felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és 


intenzitásának növekedése is. Új kártevők és betegségek is meg fognak jelenni, melyek a 


természetes ökoszisztémára, illetve ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási 


lehetőségek változásával fognak együtt járni. A vízgazdálkodás infrastruktúrájára a rendkívüli 


árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. Az utóbbi években tapasztalható 


hőhullámok 15-40%-os többlethalálozást idéztek elő a lakosság körében, mely elsősorban 


az idős, illetve keringési betegséggel élőket sújtja.  


Az éghajlatváltozás várható negatív hatásainak csökkentése kétféle válasz együttes 


alkalmazását igényli: az üvegházhatású kibocsátások csökkentését, és az elkerülhetetlen 


éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése 


más néven mitigáció, az alkalmazkodás pedig adaptáció. 


Hogyan lehetne ezt elérni? A klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység 


Magyarországon belül is igen nagy területi különbségeket mutat. Míg a klímaváltozás 


mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – 


a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága miatt – minél 


alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Emiatt kiemelten fontos a 


helyi és vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az 


éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést 


elősegítő helyi kapacitások megerősítése.1 A helyben jelentkező hatások megismerése és 


lehetőség szerinti kiküszöbölése a legeredményesebben települési szinten lehet 


megvalósítható. A szemléletformálási tevékenységek itt a legsikeresebbek, és a közösségi 


tervezés előnyei a leginkább itt kiaknázhatók.  


Jelen stratégia Szeghalom városára a települési klímastratégia a Klímabarát Települések 


Szövetsége által közzétett Módszertani Útmutató alapján készült, amely a tartalmi elemekre 


vonatkozó elvárásokon kívül excel-formátumú számítási eszközöket is tartalmaz a település 


üvegházhatású gáz kibocsátási és elnyelési leltárának meghatározásához.  


Jelen stratégia legfontosabb megállapításai a következők: 


Szeghalom város üvegházhatású gáz kibocsátása – a Klímabarát Települések Szövetsége által 


közreadott számítási módszertan alapján – évente 49 046 tonna, mely Magyarország teljes 


kibocsátásának mindössze 0,12 %-át teszi ki. Az üvegházhatású gázok legnagyobb része az 


                                                           
1
 Forrás: KEHOP-1.2.1 pályázati felhívás 
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energiafogyasztásból származik – döntően a fosszilis energiahordozók elégetésére vezethető 


vissza. Szeghalom esetében ez az összes kibocsátás 79,12%-a. Ezen belül a közlekedéshez 


köthető kibocsátások értéke közel 20%.  


A nem energiafogyasztáshoz köthető üvegházhatású gázok – a metán és a dinitrogén-oxid 


– döntően a mezőgazdaságban, illetve a szennyvízelvezetést és –kezelést is magában foglaló 


hulladékszektorban keletkeznek, ez a két szektor az összes kibocsátás 20%- a. 


A tanulmány nevesít közép- és hosszú-távú célokat a kibocsátott üvegházhatású gázok 


csökkentésére, ennek elérése pedig intézkedéseket jelöl meg települési szinten. A 


megnevezésre került klímavédelmi/alkalmazkodási/szemléletformálási intézkedések több 


ponton is kapcsolódnak az országos, megyei, illetve helyi fejlesztési stratégiákkal, 


dokumentumokkal. Az elmúlt 10 évben már több olyan beruházás is történt a városban, 


melyek közvetve a kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentését eredményezik, ide 


sorolandók az energiahatékonysági (fűtési korszerűsítések, napelem, napkollektor), illetve a 


kerékpárút fejlesztések is. 


Az előrejelzések szerint a szeghalmi kistérséget a Nemzeti Alkalmazkodási és térinformatikai 


rendszer (NATéR – klímamodelleken alapuló térinformatikai rendszer) szerint elsősorban a 


hőhullámok, árvizek, belvizek, aszály, invazív fajok megjelenése fogja leginkább érinteni.  


Az előrejelzések egyrészt aggasztóak, másrészt elgondolkodtatók, de az mindenképpen 


kijelenthető, hogy hatékony és előremutató települési szintű összefogást igényel a 


klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás.  


2. Stratégiai kapcsolódási pontok 
 


2.1 Kapcsolódás a releváns nemzeti stratégiai dokumentumokhoz 


 


Szeghalom város klímastratégiájának kidolgozásakor valamennyi nemzeti szintű stratégiai 


dokumentum figyelembe lett véve, azokhoz alkalmazkodik. Az alábbi kapcsolódási pontok 


jelennek meg az országos hatáskörű tervdokumentumokkal összevetve. Ez egyfajta 


iránymutatás, hogy mely tervdokumentumok befolyásolták jelen stratégia tartalmának 


kialakítását.  
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2020-ban került elfogadásra a fenti i terv, mely az alábbi célkitűzéseket jelölte ki országos 


szinten: 


- megújuló energia részaránya 20%-os 2030-ra 


- energiafelhasználás csökkenés 8-10%-os 2030-ra 


- ÜHG kibocsátás változás: 40%-kal csökken 2030-ra 


A fenti célkitűzéseket támogató főbb intézkedések: 


- napelemes beruházások, közlekedés zöldítése (E-mobiliálás), hőpiac (távhő) 


korszerűsítése 


- végfelhasználás csökkentése az energiahatékonyság elérésére, ipari 


energiahatékonysági beruházások ösztönzése 


- villamos energia mix klímabarát átalakítása 


 


 


 


A stratégia fő célja az energiafüggőség csökkentése, Magyarország energiafüggetlenségének 


további erősítése. A cél eléréséhez javasolt eszközök: energiatakarékosság, a minél nagyobb 


arányú megújuló energia felhasználása, biztonságos atomenergia, kétpólusú mezőgazdaság 


létrehozása, valamint az európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódás. Az 


Energiastratégia célja Magyarország biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság 


versenyképességének, a környezeti fenntarthatóságnak, és a fogyasztók teherbíró 


képességének a figyelembevételével. Jelen települési klímastratégia intézkedéseiben 


megjelenik az energiatakarékosság növelése is. 


 


 


 


A hazai éghajlatpolitika alapdokumentuma. Két pillérben vetíti előre a jövőképet; a 


dekarbonizációs pillérében a fenntartható fejlődés felé való elmozdulást hangsúlyozza, az 


alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való fokozatos áttéréssel. Az adaptációs láb a 


felkészülést az elkerülhetetlenre, és az elkerülhető megelőzését hangsúlyozza. Külön 


célkitűzés foglalkozik az éghajlatváltozással kapcsolatos tájékoztatás kérdésével is.  


2.1.3. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) 


2.1.1. Magyarország Nemzeti Energia és Klímaterve 


2.1.2. Nemzeti Energiastratégia 
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Ez a legfontosabb alapdokumentum, mely összességében a teljes települési klímastratégia 


dokumentum elkészítésében figyelembe lett véve.  


 


 


A fejlesztéspolitika és a területfejlesztési szakirányítás egyesített alapdokumentuma. 


Következetesen foglalkozik a klímavédelmi és zöldgazdaság-fejlesztési témakörökkel. A 


Koncepció megfogalmazza, hogy „az egyes régiók klímaváltozással szembeni 


alkalmazkodási és ellenálló képessége is markáns különbségeket mutat.”Az 


éghajlatváltozás hatásaival szembeni sérülékenység, és az adaptációs képesség terén mutatják 


be a magyarországi területi különbségeket. Önálló beavatkozási terület a Pest megyei 


klímastratégia kapcsán is kiemelt”klímabiztonság megteremtése, a települési és intézményi 


klímavédelem, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás.  


A Koncepció középtávon megvalósítani szükséges környezetstratégiai feladatként rögzíti a 


klímaadaptációt, negatív hatások csökkentését. Területi prioritásként nevesíti az alábbit: 


„területi és szektorális klíma-alkalmazkodási hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készítése.” 


 


2.2 Kapcsolódás a megye fejlesztési stratégiáihoz, környezetvédelmi és 
fenntarthatósági stratégiai dokumentumaihoz, valamint a település 
vonatkozó stratégiáihoz/terveihez 


 


Szeghalom Békés megyei település, ezáltal Békés megye stratégiai tervdokumentumai az 


irányadók a település területére vonatkozó stratégiai tervek kidolgozása során. Két 


dokumentum került górcső alá: Békés Megye Klímastratégiája és Békés Megye 


területfejlesztési programja 2014-2020 – területi hatásvizsgálat, környezeti értékelés.  


 


 


 


 


Békés megye területfejlesztési programja a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 


program és a területrendezési terv tartalmi követelményei alapján készült el. A stratégia négy 


prioritást fogalmazott meg: gazdasági struktúra megújítása, fenntartható fejlődés feltételeinek 


megteremtése, megye térszerkezetének továbbfejlesztése, emberi erőforrás fejlesztése. A 


megye területfejlesztési program által befolyásolt területi és ágazati tervekben, koncepciókban 


érvényesítendő szempontok közé soroltak többek között az alábbi intézkedések is.  


 


2.1.4. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 


2.2.1. Békés Megye területfejlesztési programja – Környezeti értékelés 2014-2020 
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Klímaváltozással kapcsolatos intézkedések nevesítése Kapcsolódás jelen stratégia 
intézkedéseivel 


A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése, a lakosság és a mezőgazdaság 
felkészítése a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra. 
 


A1, A2, A3, A4, A5, SZ1, 


SZ2, SZ3 


Környezetbarát közlekedési módok támogatása 


 
M5, M6 


A megújuló energiaforrások hasznosítási arányának növelése, a zöldgazdaság, a 
környezetipar kiemelt támogatása szabályozási és pályázati eszközökkel 
 


M4 


Mivel Békés megye erdősültsége a legalacsonyabb, az erdővel borított és 
biológiailag aktív felületek növelése megyei és települési szinten 


 


A7 


A településen élők életminőségének javítását elősegítő zöldterület fejlesztések 
prioritása 


 


A8 


Víztakarékos megoldások előnyben részesítése mind a lakossági mind a 
gazdasági vízigények esetén 


A5 


1.  táblázat: Klímaváltozással kapcsolatos intézkedések nevesítése (Forrás: Békés Megyei 
Területfejlesztési Programja) 


 


 


 


 


Az elkészült stratégia szerint Békés megye klímakitettsége szempontjából elsősorban a 


hőhullámokkal, árvízzel, belvízzel és aszállyal kell számolni, mint elsődleges hatásokkal. A 


Békés Megyei Klímastratégiával az alábbi intézkedési területeken van átfedés.  


 


Klímaváltozással kapcsolatos intézkedések nevesítése Kapcsolódás jelen 
stratégia 
intézkedéseivel 


Az alkalmazkodási tervezésbe a lakosság széles rétegeit be kell vonni –Aá-1. SZ2 


Lokális, városi- kistérségi zöldfelület és erdővagyon védelmére szóló intézkedések a 
városi/kistérségi dokumentumok minimum 80%-ában szerepeljenek (aszállyal, 
erdőtűzzel és egyéb klímakockázati károkkal szemben) – Aá-5 


A6 


A megyében hőségriadó tervvel rendelkező települések arányának 50%-kal való 
növelése –Aá-7 


A1 


A lakossági energiafogyasztásban aktuális állapothoz képest 10% ÜHG kibocsátás 
csökkenés a villamos áram és „egyéb energiahordozók” oldalon, illetve ezen célt 
támogató energiatudatossági kampány létrehozása – Szá-3 


SZ1, SZ2 


Megyei (települési önkormányzati) ingatlanvagyon energiahatékonysági célú 
felújítása – M4 


M1 


Elektromos hajtásláncú közlekedés meghonosításának elősegítése – M5 M6 


Nagyipari ÜHG kibocsátás csökkentését célzó energiahatékonysági beruházások 
megvalósításának támogatása – M6 


SZ3 


2. táblázat: Klímaváltozással kapcsolatos intézkedések nevesítése (Forrás. Békés Megyei Klímastratégia) 


  


2.2.2 Békés Megyei Klímastratégia  
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2.3 Kapcsolódás a település fejlesztési stratégiáihoz, programjaihoz 


 


Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a település jelenleg is rendelkezik olyan 


stratégiákkal/szabályozásokkal, melyekben szereplő intézkedések összhangban lehetnek jelen 


stratégia célkitűzéseivel. Az alábbi táblázat foglalkozik a kapcsolódási pontokkal.  


 


Települési stratégiai 
tervdokumentum 


megnevezése 


A települési stratégiai tervdokumentum jelen 
klímastratégia szempontjából releváns részei 


Klímastratégia 
kapcsolódó 
intézkedései 


Szeghalom Város Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 2015 


Átfogó cél 3: Fenntartható erőforrásgazdálkodás. Az áfotó cél az 
ökológiai fenntarthatósággal, klímaváltozás elleni küzdelemmel, 
környezetvédelemmel összefüggő célokat integrálja, összhangban a 
Szeghalom életminőségére és környezeti állapotára vonatkozó 
jövőképpel. Ezen belül tematikus célok: 


- fenntartható közlekedési infrastruktúra (kerékpáros 
infrastruktúra további fejlesztése, a közösségi közlekedés 
szolgáltatási színvonalának emelése 


- hatékony, környezetbarát energetikai rendszerek – ez a 


tematikus cél a fenntartható fejlődés elősegítésére, az 
energiahatékonyság növelésére, illetve a megújuló energiák 
alkalmazására koncentrál. 


- egyes városrészek zöldfelületi fejlesztése 


valamennyit 


tartalmazza 


Szeghalom Város 
Fenntartható Fejlődés 
Helyi Programja 


 


Társadalmi szemléletformálás – szemléletformáló közösségi fórumok 
szervezése a helyi média bevonásával 
 


Közösségi közlekedés (tömegközlekedés) előnyben részesítése 


 


A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása 


 


Zöldterületek fenntartása 


 


Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet 
kialakítása 


 


Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések 


 


A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális hulladékürítő 
helyek felszámolása 


 


Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása 


 


Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 


 


A kerékpárút bel és külterületi szakaszának felújítása, bővítése 


 


Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata  
 


Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten 


 


Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése 


 


Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi terek 
kialakítása zöldterületeken 


 


 


Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése 


 


 


valamennyit 


tartalmazza 


 Város Építési Szabályzata Építés miatt kivágásra kerülő fát az övezeti előírás mértékéig pótolni 
kell. 


 


valamennyi 
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A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem 
mélyépítési létesítményekkel elépíteni, a fasortelepítés helyét 
megszüntetni nem lehet. 
 


A településrendezés során figyelembe kell venni a környezet-, a 


természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának 
összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a 
klíma és az élővilág védelmére.  
Gondoskodni kell a település igazgatási területén a klimatikus 
viszonyok megőrzése, javítása érdekében 


- a telkek növényzettel fedett részéből, 
- a zöldterületekből és az erdőkből 
álló egységes zöldfelületi rendszer kialakításáról, valamint az 
épített környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó 
elemeinek megőrzéséről.  


Az erdők klímajavító szerepe miatt a meglévő erdőterületek 
megőrzése, védelme mellett a tájrendezés egyik kiemelt feladata új 
erdők telepítése – mely elsősorban védelmi szerepű erdők 
telepítésével érhető el.  


Vízkár elhárítási terv Az önkormányzatnak saját hatáskörben kell gondoskodnia a 
tulajdonukban lévő vízfolyások, belvízcsatornák és belterületi 
vízrendezési művek vízkár-elhárítási, karbantartási és üzemeltetési 
feladatairól.  
 


Felkészül a belvízvédekezésre – a védképes állapot fenntartásához 
gondoskodni kell a csatornákban, árkokban lévő vízfolyást gátló 
akadályok eltávolításáról, a szivattyúk üzemképességéről, a 
záportározók leürítéséről, a védelmi szertár feltöltéséről, a 
feliszapolódott csatornák kotrásáról, műtárgyak, burkolatok 


kijavításáról,  


A4 


3. táblázat:Vonatkozó települési stratégiai dokumentumok összevetése 


3. Klímavédelmi helyzetelemzés és helyzetértékelés 
 


3.1. A település szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és 
hatásviselők 


 


3.1.1. Társadalmi helyzetkép 


 


Szeghalom Békés megye északi 


részén, a Berettyó és a Sebes-


Körös deltájában fekvő, közel 10 


ezer lakosú kisváros, a Szeghalmi 


kistérség központja, járásszékhely. 


Szeghalom lakónépessége az 


elmúlt 20 évben folyamatosan 


csökkent. A város vándorlási 


egyenlege negatív. Az elvándorlás 


főleg a fiatalabb, képzett népességet érinti. Az elvándorlás az országos és a megyei 


tendenciákhoz hasonlóan különösen jelentős a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok 
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körében, akik főiskolai, egyetemi tanulmányaik elvégzését követően az ország fejlettebb 


régióiban vagy külföldön telepednek le 


 


Lakónépesség száma (fő) 
1980 1990 2001 2011 


10704 10462 10198 9290 
4. táblázat: Lakónépesség változása 10 éves bontásban Szeghalmon 


 


A helyi foglalkoztatók körében csak az alsó- és középfokú oktatási, a közigazgatási és 


kulturális intézmények kínálnak munkalehetőséget a magasabb képzettségű lakosság számára. 


A helyi gazdaság magas képzettségűek iránti igénye ágazati adottságai miatt kevéssé jelentős, 


sokkal nagyobb arányban tudja lekötni az alacsonyabb képzettségű betanított és szakmunkás 


réteget.  


A település elöregedő jelleget mutat, különösen magas a 100 gyermekkorúra jutó 160 
időskorú (országos átlag: 128,5).  
 


Korcsoport és nemek szerinti eloszlás (fő) (2011. évben) 
14 év alatti 15-39 éves 40-59 éves 60-69 éves 70 év felett Férfiak 


száma 


Nők száma 


1310 3162 2723 1137 958 4595 4695 


18 évnél fiatalabb népesség kormegoszlása (fő) (2011) 


-2 3-5 6-14 15-


17 


Összesen 100 aktív korúra jutó 100 


gyermekkorúra 
jutó időskorú 


gyerekkorú időskorú gyermek 


és 
időskorú 


222 260 828 335 1645 22 36 58 160 


5. táblázat: Korcsoport és nemek szerinti eloszlás 


A város kistérségi székhelyként valamennyi jelentősebb városi funkciót ellát. A térség 


gazdasági-szervezési központjaként Szeghalmon koncentrálódik a térség lakosságát és 


gazdasági szereplőit kiszolgáló pénzügyi szektor és szolgáltatói kör, de a városi és kistérségi 


közigazgatási feladatkörök (bíróság, ügyészség, munkaügyi központ helyi kirendeltsége stb.) 


is itt összpontosulnak.2 Infrastrukturális szempontból több intézmény is fejlesztésre szorul, 


súlyos hiányosság, hogy a város és térségének betegei a 45-50 perc alatt megközelíthető 


gyulai megyei kórházhoz tartoznak. A város és térsége orvoshiánnyal küzd. A háziorvosok 


statisztikai adatai szerint a felnőtt lakosság megbetegedései között az első helyen a magas 


                                                           
2
 Forrás: Szeghalom Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 
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vérnyomás és a keringési zavarok okozta szívbetegségek állnak. Az országos tendenciák sem 


mutatnak mást, ami azért is aggasztó, mert a jövőben várható nyári hőhullámos napok száma 


előrejelzések szerint folyamatosan nőni fog, ami különösen megterheli és veszélyeztetni a 


keringési betegséggel élőket. 


Szeghalom térségében a rendszerváltást követően számottevő volt az álláskeresők száma, ami 


az elmúlt években jelentős javulást mutat, köszönhetően a fejlesztéseknek és a foglalkoztatási 


politikának. Szabad Vállalkozási Zónák egyikébe sorolt a település, e szerint az itt 


megvalósuló beruházások több kormányzati és uniós pénzalapból is támogatásból 


részesülhetnek, mind a technológia, mint a foglalkoztatás tekintetében.  


 


3.1.2. Természeti és táji környezet, környezet- és katasztrófavédelem 


 


Szeghalom természet földrajzi elhelyezkedése szerint az Alföld nagytájon, Berettyó – Körös-


vidék középtájon, és ezen belül a Dévaványai sík kistájon helyezkedik el. A táj a Hajdúság 


folytatása, mély fekvésű, jelenleg is süllyedő terület. A térség 82-83 m közötti tengerszint 


feletti magasságú, a felszínt zömmel ártéri, mocsári agyag, löszsár, illetve elszikesedett lösz 


fedi.  


 


Felszíni és felszín alatti vizek 


A Berettyó nagy árvizei kora nyáriak, míg a helyi csatornáknál hóolvadáskor jelentkezik. A 


vízminőség II. osztályú, veszélyeztetett a határon túlról érkező időszakos szennyeződések 


miatt. 4 állóvíz található a térségben, természetes jellegűek, négy hektáros vízfelülettel. A 


talajvíz mélyen található. A rétegvíz mennyisége csekély. A felszíni vízkészlet kihasználása 


80%, a felszín alatti 20%. Jelenleg megvalósítási szakaszban van egy KEHOP-os pályázat, 


melyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint kedvezményezett nyújtott be a szeghalmi 


belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója címmel. A tervezett fejlesztés a 


Szeghalmi belvízrendszerben lévő összesen 59,6 km hosszú belvízlevezető főcsatorna meder-


rekonstrukció végrehajtása (mederkotrás, kitermelt anyag elhelyezése). A projekt által érintett 


térség természeti adottságainál fogva fokozottan belvíz veszélyes.  


Az 1990-es évek előtti évtizedekben folytatott túlzott mértékű műtrágya és növényvédőszer-


használat káros hatása a mai napig kimutatható a térség talajvizeiben. Valamivel kedvezőbb 


helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mélyebben elhelyezkedő talajvíz 


feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét visszatartja, a szennyező hatás azonban itt 


is egyértelműen kimutatható. A problémát súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, 
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mélyebben található rétegvizek a felszín felől, a szennyezett talajvízből kapják az 


utánpótlásukat. A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a sekélyebb rétegvizekben is. 


Stratégiai jelentőségű a felszín alatti vízbázisok védelme, a kijelölt védőidomok folyamatos 


monitorozása. 3 


 


Talaj 


A területen jelentős arányban találhatók sérülékeny talajok, melyeket elsősorban a 


talajdegradáció és az elszennyeződés fenyeget. A talajdegradációnak a térségben észlelhető 


formái igen sokrétűek, úgymint a talajerózió, az elsavanyosodás, a szikesedés, a fizikai és a 


biológiai degradáció, a talaj tápanyagforgalmának romlása és a talaj elszennyeződése. A 


belvizes időszakokban megemelkedő talajvíz hatására a talajszerkezet romlása 


következik be, de a sók felszín közeli szintbe emelkedése ún. másodlagos szikesedést 


eredményez. Valamennyi talajtípus talajvízhatás alatt képződött a kistájon, a réti csernozjom 


kivételével, de ez csak 15%-ot teszi ki a kistáj területéből. A szikes talajok kiterjedtek, a 


mezőgazdaságra alkalmatlan réti szolonyecek, szikes sztyeppesedő réti szolonyecek 


jellemzőek. Emellett réti öntéstalajok és lápos rétitalajok vannak, mezőgazdasági jelentőségük 


gyenge.  


 


Természeti környezet 


Kiemelten fontos érzékeny természeti terület Szeghalom igazgatási területén belül nem 


található. Szeghalom területét Ramsari területek nem érintik.  


       


Képek forrása: Kőrös-Maros Nemzeti Park 


Szeghalom igazgatási területén jelentős természeti értékek vannak, elsősorban az élő- és holt 


folyóágak, a régi Sárrét maradványai, valamint nagyszámú kunhalom. Szeghalom külterületén 


a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó, illetve NATURA 2000-es madárvédelmi területek 


                                                           
3
 Forrás: Szeghalom város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 
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és természet-megőrzési területek is szép számmal vannak. A folyószabályozások, valamint a 


mezőgazdasági termelés előretörése a Kis-Sárrétre valaha jellemző nádas területek 


visszaszorulását idézte elő mára. A megmaradt kisebb nádas foltok értékes vizes élőhelyek, 


melyeknek megőrzése fontos feladat. Szeghalmi Kék tó országos jelentőségű 


természetvédelmi terület, kiterjedése 11,2,17 hektár. A magasabb fokozatú védelem alá 


helyezés célja a Kék-tó holtágnak, mint védett madárfajok fészkelő- és táplálkozó a védelme, 


továbbá a környező lösz- és szikes gyepek természetes növény- és állatvilágának, valamint a 


jellegzetes tájképi adottságoknak a megőrzése. 


A Nemzeti Parkhoz tartozó Dévaványa-Ecsegi puszta egy jelentős része Szeghalom 


közigazgatási területének északi részére esik. Kiemelkedő természeti értéket képvisel a túzok, 


a madárfaj közép-európai állományának legéletképesebb populációja él a térségben.  


Levegő 


A legfontosabb légszennyező anyagok – szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, szilárd 


anyagok – kibocsátása megyei szinten jóval alatta marad az országos átlagoknak. Az uralkodó 


tevékenységi köröknek (mezőgazdaság, feldolgozóipar, vegyipar) megfelelően a levegő 


minősége általában a por, illetve esetenként a bűzhatás miatt kedvezőtlen. A lakossági vegyes, 


illetve fatüzelésből származó CO2, SO2és NO2 emisszió telente okoz problémát.  


 


Éghajlat 


A terület, mint hazánk egésze az északi mérsékelt övben fekszik, ahol a kontinentális hatások 


túlsúlya érvényesül. A helyi klíma szempontjából fontos, hogy a Berettyó-Kőrös vidék térsége 


viszonylag közel fekszik az Erdélyi-Sziget-hegységhez. A napsütéses órák száma megközelíti 


a 2000 órát, ebből nyáron 810-820, télen 190-200 óra várható. Szeghalom városban lakossági 


szinten kevés helyen alkalmaznak megújuló energiaforrásokat, holott igen kedvezőek pl. 


a napenergia hasznosítás lehetőségei a magas napsütéses órák száma miatt. Míg az 


önkormányzati intézményhálózatnál és magánvállalkozásoknál ez a folyamat elindult. 


Évi összesítésben a térség uralkodó széliránya É-ÉK-i, a második pedig a D-i. Az átlagos havi 


szélsebesség viszonylag állandó, az év folyamán 2,5 és 3,5 m/s között változik. 


A térség ásványkincsekben szegény. Egyedül csak a kőolaj és földgáz kitermelés a jelentős. A 


MOL kitermelő, szállító, primer feldolgozó és tároló tevékenysége meghatározó a térségben. 
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Az eddigi kutatások közel 20 településen jeleztek 20 °C-nál melegebb termálvíz készletet, a 


kutak felét azonban forráshiány miatt nem tudják hasznosítani, lefojtva várják a sorsukat.4
 


 


Katasztrófavédelem 


A klímaváltozással együtt járó egyre gyakoribb hőhullámok, heves zivatarok, villám-


árvizek, nagy sebességű szélviharok veszélyeztetik a vízellátást, az emberi egészséget, az 


élelmiszerbiztonságot, valamint a lakóépületek, középületek biztonságát. Az éghajlati övek 


várható eltolódása pedig fokozza a betegséget hordozó kórokozók, invazív fajok, rovarok és 


egyéb kártevők elterjedését. Különösen aggasztó és a jövőben kiemelt prioritásként kezelendő 


ez a téma.  


A klímaváltozás kétféleképpen is súlyosbíthatja a fertőző betegségek okozta közegészségügyi 


veszélyeket. Új, korábban csak a trópusokra és a szubtrópusokra jellemző kórok terjedhetnek 


el nálunk is. Másrészt a már itt lévő betegségek is súlyosabb járványokat okozhatnak, hiszen a 


téli melegedés folytán a gazdaszervezetek aktív periódusa meghosszabbodik, és a kórokozók 


is fertőzőképesebbé válhatnak. Már ma is három új, egzotikus szúnyogfaj, és egy új 


kullancsfajt előfordulására számíthatunk, terjedésük nagyon gyorsan krízishelyzetet okozhat.5
  


3.1.3. Településszerkezet 


 


 


Szeghalom látképei, forrás: Békés Megyei Turisztikai Iroda, www.mapeo.net 


Szeghalom közigazgatási területe 21713 hektár, népsűrűsége: 42,50 fő/km2. Háztartások 


száma: 3959. Szeghalom a Kis- és Nagy-Sárrétet elválasztó, ármentes hátságra települt. A 


hátság területének behatároltsága korlátozta terjeszkedését, ami sűrűn beépült, szövevényes 
                                                           
4
 Forrás: fejezet egyes részei: Szeghalom Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 


5
 Forrás: Szathmáry Eörs akadémikus, MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója 
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utcahálózatú halmazos településmag kialakulásához vezetett. Szeghalom városképe igen 


változatos, megtalálhatóak panelházak, lakótömbök, több szintes házak és 1 szintes családi 


házak is. Szeghalom beépített területének jelentős részén a XVIII. század közepétől a XX. 


század közepéig tartó időszakban emelt történeti jellegű épületállomány dominál. Az 


épületeknek ez a tömege alapjaiban határozza meg a jellegzetes városkaraktert. A város épített 


örökségi értékekben dél-alföldi viszonylatban gazdag, az emlékek műszaki állapota széles 


skálán mozog, szép számmal akadnak felújított és pusztuló építmények is. 


Az igazgatási terület Berettyó és a Sebes-Körös közé eső fele árvízi szükségtározó besorolású, 


a város többi része azonban ármentes síkság.  


A zöldfelületek a Déli városrészben, a település központjának térségében koncentrálódnak, 


míg a külső területek egy része ellátatlan. A centrum zöldfelületei javarészt már megújultak. 


A zöldfelületi rendszer jelentős problémája az egységes utcafásítás hiánya. Szeghalom 


központjában találhatók a jelentősebb zöldfelületek, a város többi területének ellátottsága 


azonban még nem mindenben optimális.6  


 
3. számú ábra: Szeghalom közigazgatási területének mérlege -  forrás: Szeghalom város Fenntartható Fejlődés 


Helyi Programja 


  


                                                           
6
 Forrás: Szeghalom Településképi arculati kézikönyv 


3,04% 


6,42% 


89,74% 


0,80% 


Szeghalom közigazgatási területének mérlege 


városias települési térség


erdőgazdálkodási térség


mezőgazdasági térség


vízgazdálkodási térség
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Az éghajlatváltozás hatásai jelentős mértékben befolyásolják a település szerkezetét, 


megfelelő alakításával csökkenhető a lakosságot, az épületállományt és az infrastruktúrát 


érintő negatív hatások mértéke.  


 


3.1.4. Közszolgáltatások és infrastruktúra helyzete 


 


A település infrastrukturális ellátottsága teljesnek mondható. A vízellátás, szennyvízkezelés, 


villamosenergia- és földgázellátás, a hulladékkezelés, valamint távközlési szolgáltatások 


rendelkezésre állnak. Az önkormányzati fenntartású épületek földgázzal fűtenek, 


távhőszolgáltatás nincs a városban.  


 


Vízközművek 


Szeghalom város vízellátását az Alföldvíz ZRt, regionális rendszeren keresztül biztosítja. 


Szeghalom A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya közel 100%-os. A 


település szennyvízhálózatának kiépítése 1969-70-ben kezdődött, a rendszer mára a 100%-os 


kiépítettséget elérte. A szennyvízgyűjtő hálózatba 2001-ben a lakások 37%-át, 2005-ben 75%-


át, 2013-ban pedig 90%-át bekapcsolták. A kommunális szennyvizek kibocsátása a Szeghalmi 


Szennyvíztisztító Telepen történt tisztítást követően a Berettyóba történik, melyre a 


kibocsátott víznek a hatása elhanyagolhatóként lett jelölve a Vízgyűjtőgazdálkodási Tervben. 


Szeghalom belterülete 3 vízgyűjtő területre tagozódik. a csapadékvíz csatornahálózat 


befogadója a Berettyó folyó. Fejlesztési cél a teljes csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, a 


főgyűjtő ágakon zárt rendszer kialakítása. A külterületi csapadékvíz-elvezető árkok állapota 


csak részben megfelelő, a nagy intenzitású csapadékesemények terheléscsökkentése nem 


elégséges. 
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4. ábra: Közműolló (%) – Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya a vezetékes ivóvízhálózatba 
bekapcsolt lakások százalékában 


Szeghalom városa rendelkezik vízkárelhárítási tervvel is. A hatályos jogszabályok szerint a 


vízügyi igazgatóságok szakmai irányítása mellett helyi önkormányzati feladat a helyi 


vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés. Az önkormányzatoknak saját 


hatáskörben kell gondoskodniuk a tulajdonukban lévő vízfolyások, belvízcsatornák és 


belterületi vízrendezési művek vízkár-elhárítási, karbantartási és üzemeltetési feladatairól.  


Szeghalom felszíne a folyók árszintje alatt fekszik, így esetenként előfordulhat, hogy az ár- és 


belvizes időszak egybeesik. Ha az árvízhullám levonulása a „megszokottnál” hosszabb ideig 


tart, abban az esetben fokozott talajvízmennyiséggel is számolni kell. A város belterületén 


belül vannak mélyebben fekvő településrészek, amelyek egyben a leginkább veszélyetetettek 


az elöntés szempontjából. A különösen veszélyeztetett területekre jellemző az igen magas 


vízállás, ami esetenként megegyezik a talajszinttel. A csatornahálózat kiépítettsége megfelelő, 


azonban rendszeres karbantartása hiányosságokat mutat.7 


A klímaváltozás kapcsán a jövőben Szeghalom térségét a villámárvizek következtében 


árvíz/belvíz fokozottabban fenyegetheti. Sokat jelent az egyes ingatlanokon belül a 


csapadékvíz elvezetés megoldása, ugyanis a díszburkolatok és szilárd felületek arányának 


növelésével tovább terhelődik a városi csatornahálózat. Érdemes lehet felhívni a figyelmet a 


helyi építési szabályzatban erre is – magántulajdonú területeken a felület növekedését kövesse 


                                                           
7
 Forrás: Szeghalom város önkormányzat Vízkár-elhárítási terve 2011 
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le az ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés megoldása, hogy ne a közterületi rendszert 


terhelje a lefolyó/átfolyó csapadékvíz. 


 


Energiaközművek – energiagazdálkodás 


Az alábbi táblázatok a villamos- illetve a gázfogyasztást szemléltetik.  


 


5. ábra: Háztartási villamos-energiafogyasztás (1000 kWh/fő): - egy lakosra jutó háztartások részére 
szolgáltatott villamos energia mennyisége (1000 kWh) 


A fenti ábra alapján kivehető, hogy a villamos energia-fogyasztás az utóbbi években 
kismértékű növekedést mutat. 


Év 


Összes Kommunális 
célra 


Lakosság 
részére 


Közvilágítási 
célra 


Ipari 


célra 


Mezőgaz 
dasági 
célra 


Egyéb 
célra 


szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kWh) 
2016 55905 519 10 877 383 37 842 1335 4949 


6. táblázat: Szeghalom város villamosenergia felhasználása (forrás: KSH) 


A villamosenergia legnagyobb felhasználója a településen az ipar, melynek fogyasztása 2016-


ban 37842 kWh volt. Ezt követi a lakosságé valamivel kevesebb, mint fele arányban 10 877 


kWh éves fogyasztással.  


Az elmúlt évek tendenciái szerint a lakosság villamosenergia felhasználása várhatóan nőni fog 


– különösen a nyári időszakokban a klímaberendezések használata miatt. A városban 


fennmaradó további villamosenergia fogyasztók ettől nagyságrenddel elmaradnak.   
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6. ábra: Háztartási gázfogyasztás (1000 m3/fő) – egy lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott gáz 
mennyisége 


A háztartások gázfogyasztása közel kiegyenlített az elmúlt években, kis mértékben nőtt. Az 


értékesített gáz elsődleges felhasználója a lakosság, az összes felhasználás 63%-át képviseli. 


Ezt követi az ipari felhasználás, az egyéb kategória és a kommunális felhasználás. A 


mezőgazdasági gázfogyasztás, illetve a lakóépületek központi kazánjai általi gázfogyasztás 


elenyésző részt képvisel. 


 


Év Értékesített gáz (1000 m3) 
 Közvetlen 


háztartási 
Lakóépületek 
központi 
kazánjai 


Távfűtést 
ellátó 
vállalkozások 


Kommunális  Ipari Mezőgazdasági Egyéb 
kategória 


Összesen 


2017 2 976 3 0 482 723 60 490 4 735 


7. táblázat: Értékesített gáz mennyisége a különböző szektorokban (forrás: KSH) 


 


Hulladékkezelés 


Szeghalom hulladékkezelését a Dareh Bázis Nonprofit Kft látja el 2017. január 1-jétől.  


Szeghalom városában 4 db hulladékgyűjtő sziget található az üveg-, műanyag és 


papírhulladék számára. A Szeghalmi Hulladékgyűjtő udvart a helyi lakosok díjmentesen 


vehetik igénybe. A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék 


szállítható be, amely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és megfelel bizonyos 


követelményeknek. (Például hűtőszekrény/klímaberendezés esetén háztartásonként maximum 


1 db-ot vesznek át évente.) 


Az összes elszállított hulladék mennyisége nagyjából kiegyenlített értékeket mutat az utóbbi 


pár évben.  
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7. ábra: Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna) 


 


3.1.5. Közlekedés 


 


Szeghalmon a gépjárműforgalomból eredő káros hatások elsősorban a 47-es főút települési 


átkelési szakasza mentén éreztetik hatásukat. Ez egyrészről konfliktust teremt a közlekedés 


szereplői (gyalogosok, kerékpárosok, gépjárművet használók) között, másrészt a település 


levegőjét is szennyezi. A fentiek miatt hosszú távon forgalomcsillapított övezetek, a baleseti 


kockázatot csökkentő, gördülékenyen működő úthálózati elemek létrehozása, a közösségi 


közlekedés előtérbe helyezése, valamint megfelelő számú parkolóhely létesítése szükséges. A 


város belterületén összefüggő kerékpárút hálózat épült ki. Szeghalom és Füzesgyarmat 


között kistérségi beruházás keretében megépült 7200 méter kerékpárút, valamint megépült a 


Körösladány – Szeghalom kerékpárút is (pályázati forrásból kiépült 8 km), mely nagy 


népszerűségnek örvend a települések lakossága körében. A közkedvelt, nagy helyi 


hagyományokkal rendelkező kerékpáros közlekedés további fejlesztése a település elemi 


érdeke a nyugodt, kisvárosi hangulat, életminőség megőrzése miatt is. A kerékpáros 


infrastruktúra fejlesztése mindemellett az aktív turizmus érdekeit is szolgálja. A 


közlekedési fejlesztések megvalósulását segíti a projektek összehangolása, a város egészének 


közlekedési rendszerébe történő illesztése.  


A városban találkozó két regionális vasútvonal (127-es és 128-as) műszaki állapota erősen 


leromlott, részben emiatt is inkább a közúti közlekedés a meghatározó. Szeghalom kétszer 


annyi bejáró dolgozót vonz, mint amennyi az innen eljárók száma. A helyben közlekedők 


több mint a fele kerékpározik, ötödük gyalogol, és ötödük személygépkocsit használ. A 
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helyközi közlekedésben az autóbuszos közösségi közlekedés mintegy kétharmadot, a 


személygépkocsis egyéni közlekedés egyharmadot képvisel, a vasút szerepe elenyésző. Az 


1000 főre eső személygépkocsik száma: 245. (Területi összehasonlításban a legalacsonyabb 


mértékű.). A településről személygépkocsival ingázó munkavállalók száma: 469 fő (forrás: 


KSH adatkérés).  


 


8. ábra: Személygépkocsik száma, 1000 lakosra (db) (Forrás: TEIR) 


 


A személygépkocsik száma az országos és megyei tendenciáknak megfelelően folyamatosan 


növekszik Szeghalmon is.  


A meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt cél, hogy a jelenlegi és a 


jövőben várható forgalom a (települési és természeti) környezetet minél kisebb 


mértékben terhelje. Mindezek mellett – tekintettel a város méretére és adottságaira - az aktív 


közlekedési módokat igénybe vevők arányának növelése, ezzel fenntartható közlekedési 


struktúra megteremtése.  


 


3.1.6. Mezőgazdaság 


 


A mezőgazdasági ágazatban működik a helyi vállalkozások 8,7%-a, szerepe azonban 


folyamatosan csökken a térség gazdasági szerkezetében. A város mezőgazdaságát zömmel a 


szántóföldi kultúrák jellemzik. Az állattenyésztés szintén fontos szerepet játszik, jelenleg a 


sertésállomány növekedése mutatja a legfőbb tendenciát.  


Szeghalomban 2018-ban 1123 vállalkozás működött, amelyekből 122 db tevékenykedett az 


agrárszektorban.8 A mezőgazdasági vállalkozások legfőbb tevékenységi körei a gabonafélék 


                                                           
8
 Önkormányzati és KSH adatok alapján,  https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/vallalkozas.html 


(2019.08.28) 
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és további mezőgazdasági növények termesztése, és kisebb mértékben pedig erdőgazdálkodás 


és sertéstenyésztés.9 Szeghalom főbb mezőgazdasági központja a varjasi mezőgazdasági 


telephely, a töviskesi mezőgazdasági telephely, a halasi mezőgazdasági telephely, a Sárrét 


Ipari park területén lévő gazdasági telephely. A varjasi telephelyen régebben a Sárréti 


Mezőgazdasági Szövetkezet központi telephelye üzemelt. A megszűnt szövetkezet helyén 5 


vállalkozás működik, amelyek főleg növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és raktározással 


foglalkoznak, kisebb mértékben pedig erdőgazdálkodási tevékenységgel.10
 A település 


földrészeinek megoszlása művelési áganként az alábbi grafikonon látható. 


 


9. ábra: Földrészlet statisztika műveleti áganként (%) Forrás: Saját szerkesztés Földhivatali adatok alapján, 
2019.08.23 


Az adatok alapján megállapítható, hogy a szántóterületek (54%), a legelők (22%) és az 


erdős területek (9%) a legjelentősebb műveleti ágak. 


 


3.1.7. Ipar, logisztika 


 


A város egyértelműen térségi és megyei munkaerő-piaci központ, elsősorban a szakképzett 


munkaerő iránt jelentkezik kereslet. 


A Szeghalomban  működő vállalkozások 68,6%-a a szolgáltató szektorban, 20,5%-a az 


iparban és 10,9%-a a mezőgazdaságban tevékenykedik a KSH 2015-ös adatai alapján.11
 A 


város legfőbb ipari területe a 32 hektáros Sárréti Ipari Park, amely 11,4 hektár zöldmezős, 


infrastruktúrával ellátott területtel rendelkezik. A park 1998-ban kezdte meg működését és az 


óta is fejlődésben van. Területén található 2.500 m
2
 alapterületű, egyemeletes gyártó-


logisztikai csarnok 6 m-es belső magassággal, további négy kisebb logisztikai- és 


üzemcsarnok, 6000 m
2
 földterület és 50.000 m


2
 infrastruktúrával ellátott zöldterület. Az ipari 


                                                           
9
 https://www.opten.hu/cegtar/cegriport/0409008588 (2019.08.28) 


10
 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019, 2015, 9.o.  


11
 https://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/vallalkozas.html (2019.08.05.) 
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területen és a városban működő vállalkozások profiljukat tekintve többnyire a textil és a 


fémiparban tevékenykednek, a külső részeken, illetve a várostól távolabb pedig a 


mezőgazdasági termelés a meghatározó. A több mint 300 főt foglalkoztató vállalkozások is a 


textil és fémiparban tevékenykednek, úgy, mint a paplangyártó Billerbeck Budapest Kft., a 


jármű és járműalkatrész gyártó Csaba-Metál Kft., a fehérneműgyártó Felina Hungária Kft. 


Jelentős vegyipari szereplő a városban a Novation Tech Hu Műanyagfeldolgozó Kft. Az ipari 


terület alapítója és tulajdonosa a helyi Layer Kft., amely tevékenységét tekintve építőipari 


kivitelezéssel és az építőiparhoz és gépiparhoz kapcsolódó kereskedelemmel foglalkozik.  A 


település Szabad Vállalkozási Zónának számít, amely röviden azt jelenti, hogy az itteni 


vállalkozások könnyebben férhetnek hozzá kormányzati és uniós alapokhoz technológia- és 


foglalkoztatás-fejlesztés céljából.  


Az ipari park a város déli területén helyezkedik el, a 47-es főút – amely nemzetközi 


tranzitút is - és a vasúti iparvágányok közvetlen közelében. A parktól 300 méterre 


található a legközelebbi buszmegálló, ahol helyi és távolsági buszok könnyítik meg a 


munkavállalók napi ingázását. A terület határhoz közeli elhelyezkedése a Magyar- Román 


kereskedelmi kapcsolatok szempontjából előnyös. A legközelebbi nagyobb városok; 


Békéscsaba 50 km-re, Debrecen 81 km-re és Nagyvárad 60 Km-re. A közelebbi autópályák 


közül az M35-ös autópálya 73 km-re, az M44-es pedig 50 km-re található. A főváros, az M0-


ás körgyűrű és a Liszt Ferenc repülőtér 200 Km-re, a debreceni repülőtér 80 km-re, a 


nagyváradi nemzetközi repülőtér pedig szintén 80 km-re találhatóak. A Békés Airport térségi 


magánrepülőtér 50 Km-re található az ipari területtől. A legközelebbi nemzetközi 


kereskedelmi kikötő Dunaújvárosban 240 Km-re található.12
 Ezekből látszik, hogy az ipari 


park autópálya megközelíthetőségén még lehet mit fejleszteni és igény lenne is rá. Szeghalom 


Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015. június) dokumentum szerint a 


városvezetés kiemelt céljai között szerepel az Északi iparterület és a Déli iparterület 


fejlesztése a város gazdaságfejlesztésének céljából.  


 


Mindezek mellett Szeghalom elkötelezett a megújuló energiaforrások fokozottabb használata 


iránt, a gazdaságfejlesztés terén is támogatja a megújuló energia hasznosítására épülő 


vállalkozások megtelepedését.  


 


                                                           
12


 http://sipkft.hu/index.html (2019.08.05) 
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A térségben először Szeghalmon valósult meg egy 2,5 MW teljesítményű napelempark az 


Eurotrade Kft beruházásában, melyhez önkormányzati területet biztosított a városvezetés.  


 


2,5 MW-os napelempark Szeghalmon (forrás: saját fotó) 


3.1.8. Turizmus 


 


Szeghalmon leginkább építészeti és szobrászati látványosságok találhatóak. Az egyik fő 


látványosság a Wenckheim-D'Orsay-kastély. A klasszicista-romantikus kúriát 1800 körül 


építtette a Wenckheim család. D'Orsay Emil romantikus jegyekkel bővítette az épületet. A 


városban található a Sárréti Múzeum és Kiállító terem (Simay János polgárház). További 


építészeti látványosság a Kárász-kastély, amely klasszicista-neoreneszánsz- eklektikus 


stílusban épült 1840 körül és 1890 körül. Az építészet iránt érdeklődőknek a helyi templomok 


is érdekességként szolgálnak. Ilyen a Római katolikus templom, amelyet egy mintegy 2,5 m 


magas mesterséges dombon, barokk stílusban, 1800 körül épült magtárból 1869-ben 


alakították át a templommá. A Református templom a város nevét adó halmon, középkori 


templom alapjára épült 1784-ben, késő barokk stílusban. Tornya csak 1794-ben készült el. 


1827-ben görög kereszt alakúra bővítették. Szószékét 1834-ben helyi mester készítette. 1844-


ben a tető és a torony leégett, 1949-ben építették újjá. A településen különböző emlékművek, 


szobrok és további műemléki épületek is találhatóak. A teljesség igénye nélkül ilyenek pl.: a 


Felszabadulási emlékmű, a Református presbitérium és magtár, a Kossuth Lajos-szobor, a Fa 


harangláb, vagy az Első világháborús emlékmű. A helyi rendezvények közül több ezer fős 


látogatottságú az augusztusi Boszorkányfesztivál és a Majális.  


  







SZEGHALOM VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA  2020 


28 


 


3.1.9. Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek 


 


Szeghalom város épített és természeti értékeit több dokumentum rögzíti (települési értéktár, 


településképi arculati kézikönyv), nyomon követi. Az alábbi táblázatban ezek közül azok 


szerepelnek, amelyek fennmaradását az éghajlatváltozás – megfelelő intézkedés hiányában – 


veszélyeztetheti. A lenti felsorolás olyan elemeket is tartalmaz, melyek nem állnak helyi 


védelem alatt, ugyanakkor a következő évtizedben várható éghajlati változások bizonytalanná 


teszik azok hosszú távú fennmaradását. Általánosságban elmondható, hogy a természetes 


ökoszisztémák regenerációs készsége nagyobb fokú az ember által létrehozott, mesterséges 


növénytársulásoknál (pl. kastélykert).  


 


Megnevezés Védendő érték 


D’Orsay-kastélykert maradványfái (védett természeti terület) Fafajok, növényzet 
Szeghalmi Kórház kert kocsányos tölgyei Fasor 


Sárréti Múzeum Műemlék  
Katolikus templom és Faharangláb Műemlék 


Kárász kastély Műemlék  


Református templom és Kossuth téri műemléki környezet Műemlék 


D’Orsay-kastély Műemlék 


Kunhalmok Természeti környezet 
Tildy u. 28. katolikus plébániaház Műemlék 


Péter András Kripta Műemlék 


8. táblázat: Szeghalom város védendő helyi értékei 


 


3.2. A település üvegházhatású gáz kibocsátási leltára 


 


Egy adott település üvegházgáz kibocsátása és elnyelése fontos kiindulópont és ismerete 


nélkülözhetetlen a klímavonatkozási célok kijelöléséhez. Ennek kapcsán különböző számítási 


eljárások, modellek születtek. Jelen stratégia a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti 


Alkalmazkodási Központja szerkesztett és a Klímabarát Települések Szövetsége által 


közzétett üvegházhatású gáz kibocsátási leltár számítási módszertan alapján készült.  


Az üvegházhatású gáz leltár báziséve a 2016-os év (legtöbb elérhető adat, ebből az évből 


származott, illetve ez a középátlag a 2011-es népszámlálási adatok és a legfrissebb adatok 


között).  


Szeghalom város teljes üvegházhatású gáz kibocsátása – az alkalmazott számítási 


módszertan alapján – évente 49 046 tonna, mely Magyarország teljes kibocsátásának 


mindössze 0,12 %-át teszi ki.  
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Szeghalom Város 
 


SZÉN-DIOXID 


CO2 


METÁN 


CH4 


DINITROGÉN-OXID 


N2O 


ÖSSZESEN 


ÜVEGHÁZGÁZ LELTÁR t CO2 egyenérték 


K
IB


O
C


S
Á


T
Á


S
 


 


1. ENERGIAFOGYASZTÁS 30 373,59      30 373,59  


1.1. Áram 20 125,80      20 125,80 


 1.2. Földgáz 9 032,37      9 032,37 


 1.3. Távhő 0,00      0,00 


 1.4. Szén és tűzifa 1 215,41      1 215,41 


  


2. NAGYIPARI KIBOCSÁTÁS 0,00 0,00 0,00 0,00 


 2.1. Egyéb ipari energiafogyasztás 0,00 0,00 0,00 0,00 


 2.2. Ipari folyamatok 0,00  0,00  0,00  0,00  


  


3. KÖZLEKEDÉS 8 434,57 0,00  0,00  8 434,57 


 3.1. Helyi közlekedés 609,82     609,82 


 3.2. Ingázás 20,96     20,96 


 3.3. Állami utak 7 803,79     7 803,79 


  


4. MEZŐGAZDASÁG   5 288,20 4 426,96 9 715,16 


  4.1. Állatállomány   3 883,33  3 883,33 


  4.2. Hígtrágya   1 404,87 464,53 1 869,41 


  4.3. Szántóföldek    3 962,43 3 962,43 


            


5. HULLADÉK   328,59 194,54 523,13 


 5.1. Szilárd hulladékkezelés   2,23  2,23 


 5.2. Szennyvízkezelés   326,36 194,54 520,89 


  


ÖSSZES KIBOCSÁTÁS 38 808,15 5 616,79 4 621,50 49 046,44 


NAGYIPAR NÉLKÜL 38 808,15 5 616,79 4 621,50 49 046,44 


             


NYELÉS 6. Nyelők -16 761,39   -16 761,39 


              


  VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS 22 046,76 5 616,79 4 621,50 32 285,05 


  NAGYIPAR NÉLKÜL 22 046,76 5 616,79 4 621,50 32 285,05 


9. táblázat: Szeghalom város üvegházhatású gáz kibocsátási leltára 
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Az üvegházhatású gázok legnagyobb része az energiafogyasztásból származik – döntően a 


fosszilis energiahordozók elégetésére vezethető vissza. Szeghalom esetében ez az összes 


kibocsátás 79,12%-a. Ezen belül a közlekedéshez köthető kibocsátások értéke közel 20%.  


 


Megjegyezni érdemes, hogy bizonyos tételek – földgáz, tüzifafelhasználáshoz köthető 


kibocsátások –, ténylegesen Szeghalom területén jelentkeznek, ugyanakkor az 


áramfelhasználáshoz köthető szén-dioxid kibocsátás nem a településen, hanem a 


villamosenergia megtermelésének a helyén jelentkezik (kivéve nukleáris és megújuló 


telephelyek). 


 


A nem energiafogyasztáshoz köthető üvegházhatású gázok – a metán és a dinitrogén-oxid 


– döntően a mezőgazdaságban, illetve a szennyvízelvezetést és –kezelést is magában foglaló 


hulladékszektorban keletkeznek, ez a két szektor az összes kibocsátás 20%- a. 


 


10. ábra: Szeghalom üvegházhatású gázkibocsátás arányszámai (forrás: saját szerkesztés) 


Szeghalom város szén-dioxid elnyelő kapacitása viszonylag jelentős mértékű. Míg a 


Magyarországon kibocsátott összes üvegházhatású gáznak csak 6,6%-át képesek elnyelni a 


hazai erdők, addig Szeghalom esetében az itt kibocsátott szén-dioxid mennyiségének 


mintegy felét képesek megkötni.  


Az energiafogyasztáson belül döntően az épületek üzemeltetése során jelentkező 


áramfelhasználás eredményezi a legnagyobb arányú kibocsátást, közel fele arányban felelős a 


földgázfelhasználás és nagyon kis mértékben a szén- és tűzifa felhasználás kibocsátása.  


Energiafogyasztás; 
61,93% 


Közlekedés; 
17,19% 


Mezőgazdaság; 
19,81% 


Hulladék; 1,07% 
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11. ábra. Energiafelhasználásból származó üvegházhatású gáz kibocsátás energiahordozók szerint, 2016, 


Forrás: a kiadott módszertan alapján saját számítás és szerkesztés 


Míg a fenti táblázatban szereplő áram és földgázfelhasználásból származó adatok mért 


értékekből származnak, addig a szén-és tűzifa felhasználásának mértéke és az ebből származó 


kibocsátások számítása jóval bizonytalanabb, elsősorban a tüzelőanyag egyedi beszerzési 


módjainak, továbbá a felhasznált tüzelőanyagok bizonytalan összetételének következtében. 


Valószínűleg a szén- tűzifa- és egyéb tüzelőanyagok elégetésére visszavezethető kibocsátások 


aránya meghaladja a fent szerepeltetett 1200 tonnát, de olyan mértékben biztosan nem, hogy 


arányaiban a fenti ábra számait befolyásolná. 


Az energiafogyasztás származás szerinti megoszlását vizsgálva a legnagyobb arányú CO2 


kibocsátás az ipar számlájára írható, ezt követi nem sok eltéréssel a lakossági fogyasztás. A 


szolgáltató szektor az energiafogyasztás közel 13%-áért felelős, míg a mezőgazdaság és 


közvilágítás 1% körüli értéket értek el. 


 


12. ábra: Az energiafelhasználásra visszavezethető üvegházhatású gáz kibocsátás megoszlása eredet szerint, 
2016, Forrás: a kiadott módszertan alapján saját számítás és szerkesztés 
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A mezőgazdasági szektor számított üvegházhatású értékeinél a bizonytalansági ráta 


viszonylag magasabb, egyrészt abból adódóan, mivel többségében 2010-es évről származó 


adatok voltak elérhetőek a számítási módszertanhoz. Másrészt a kibocsátásokat befolyásoló 


tényezők nagy időbeli változékonyságára (pl. termesztett növények, talajművelési eljárások 


akár évenkénti változása) is visszavezethető számítási nehézségek, ami miatt a modell 


jelentős egyszerűsítésekkel élt a mezőgazdasági számítások során. Ebben a tekintetben csak 


az állattenyésztésből, valamint a művelt földek tárgyázásából származó kibocsátásokat vette 


figyelembe. Tulajdonképpen a mezőgazdasági eredetű kibocsátások döntően e tényezőkre 


vezethetők vissza, ugyanakkor vannak egyéb beavatkozások is (pl. föld-bolygatás), melyek 


tovább növelik e szektor kibocsátásait, ezáltal Szeghalom mezőgazdasági eredetű kibocsátása 


1%-nál magasabb értékű valójában. 


 


 
13. ábra: A mezőgazdaságból származó üvegházhatású gáz kibocsátás alakulása eredet szerint, forrás: 


módszertan alapján saját szerkesztés 


 


A mezőgazdaságon belül a fenti ábra számításai alapján is látható, hogy a trágyázás szerepel 


nagyobb hangsúllyal a kibocsátott üvegházhatású gáz tekintetében, ezt követi a szarvasmarha-


tartás. A baromfi- és sertéstartás kisebb szeletet képviselnek.  


Ugyanakkor, ha összevetjük a haszonállatok darabszámát az üvegházhatású gáz kibocsátás 


adataival, megállapítható, hogy bár a szarvasmarha darabszáma a legkisebb, mégis ez a 


szektor képviseli a legnagyobb kibocsátást. 
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14. ábra: Haszonállatok száma Szeghalmon, 2010 Forrás: KSH 


 


A közlekedés a harmadik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó szektor Szeghalmon, mely 


az összes ÜHG kibocsátásból 17%-ot képvisel.  


Szeghalom esetében a teherszállítás minősül a legnagyobb arányú közlekedési kibocsátónak, 


ezt követi az egyéni közlekedés, legkisebb arányban pedig a tömegközlekedés.  


 


 


15. ábra: A közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátása alágazatok szerint, 2016 (forrás: kiadott 
módszertan alapján, saját számítás és szerkesztés 


 


3.3. Jövőben várható klimatikus kistérségi változások a klímamodellek 


előrejelzései szerint 


 


Kutatók éghajlatváltozással kapcsolatos megfigyeléseit ún. klímamodellek is segítik. 


Léteznek olyan nagyteljesítményű szuperszámítógépek, melyek folyamatosan számolnak 


numerikus modellek alapján és a földi rendszerek viselkedését tanulmányozzák. Ebből 


elérhetőek globális és regionális modellek is. Magyarországon a regionális modellek közül az 
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ún. Aladdin és REG-CM klímamodelleket használjuk. Ezek a modellek 10-50 km-es 


rácsfelbontásban jelzik előre az egyes éghajlatváltozással kapcsolatos tényezőket.  


 


Magyarországon a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kezelésében is létrehozásra került 


egy térinformatikai rendszer, az ún. NATéR. A NATéR (Nemzeti Alkalmazkodási és 


Térinformatikai Rendszer) egy olyan multifunkciós rendszer, amely elősegíti az 


éghajlatváltozás hatásihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, 


döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.  


 


A Békés Megyei elkészült Klímastratégia nevesíti a megye szempontjából releváns 


éghajlatváltozási problémaköröket és hatásviselőket (érintettség), hivatkozva a KBTSZ 


módszertanra, az IPCC ötödik jelentésre, valamint a VAHAVA kutatásra is, miszerint 


hazánkban tíz kiemelt problémakörben találkozunk a klímaváltozás hatásaival, ezek a 


következők: 


· Árvíz általi veszélyeztetettség 


· Belvíz általi veszélyeztetettség 


· Villámárvizek 


· Aszály 


· Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 


· Természeti értékek veszélyeztetettsége 


· Erdőtüzek 


· Turizmus veszélyeztetettsége 


· Hőhullámok 


· Építmények viharkitettsége 


A hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége, valamint az építmények viharkára 


szempontjából ezek országos jelentőségű hatások, melyek kivétel nélkül minden megyére, 


településre érintettek. A többi hatás már megyei szinten is specifikus, Békés megyére a 


KBTSZ módszertan hármas értékelési szisztémája alapján az alábbi besorolásokba esik az 


egyes tényezők esetében: 


Hőhullámok Épületek Árvíz Belvíz Villám 
árvíz 


Aszály Ivóvíz 
készletek 


Természeti 
értékek 


Erdőtüzek Turizmus 


3 3 3 3 1 3 1 1 1 2 


3 – a probléma kiemelkedő jelentőségű, kezelése az éghajlati alkalmazkodási tevékenység fókuszában 
áll (fokozottan ajánlott beavatkozási elemek) 
2 – a probléma átlagos jelentőségű, az alkalmazkodási tevékenység tervezése javasolt 
1- a probléma relevanciája alacsony a megyében, alkalmazkodási tevékenység tervezése opcionális 


Szeghalom esetében a fent leírtak 1 tényező tekintetében térnek el, a természeti értékek 2-es 


besorolásúak.  
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16. ábra: Vízbázisok klíma érzékenysége (NATéR) 


Vízbázisok esetében a 2021-2050 közötti időszakban nem mutat közvetlen hatást a NATéR 


rendszere.  


 
17. ábra: Hőhullámos napok gyakorisága (NATéR) 


A hőhullámos napok gyakorisága a térségben kiugróan magas lesz a 2021-2050 közötti 


időszakban. Mintegy 86-98%-kal nő meg a hőhullámos napok száma a jelenlegi (évi 10-14) 


hőhullámos napok számához viszonyítva. Ez óriási terhet ró az ott élő lakosságra, a városi 


infrastruktúrára, mezőgazdasági viszonyokra is.  
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3.4. A településen élők klímatudatosságának jellemzői, valamint az itt 
üzemelő vállalkozások szerepvállalása a klímavédelmi tevékenységek 
megvalósításában 


 


A település klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek vizsgálatát az alábbi szinteken külön 


érdemes vizsgálni. 


 


Szeghalom város vezetése 


A város vezetése jelöli ki az irányt a település életében, fejlesztési stratégiákat/szabályokat 


alkot, határokat állapít meg. Az ő szerepük a legfontosabb. Az elmúlt években már több olyan 


projekt is megvalósult sikeresen az önkormányzatnál (lásd következő fejezet), amelyek 


közvetve a klímaváltozásra is jótékony hatással bírnak – ilyenek többek között a 


kerékpárhálózat növelése, középületek energiahatékony beruházásai. Bár általánosan 


elmondható, hogy az önkormányzatok többsége minden létező pályázati lehetőséget 


megragad, és az elérhető, többségében uniós pályázatok is kijelölnek egyfajta útvonalat, de 


ahhoz mindenképpen szükséges az önkormányzat munkája is, hogy az adott projektek 


megfelelően elő legyenek készítve és hosszú távon fenntarthatóak maradjanak.  


 


Itt élő lakosság 


A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat hiánypótló kutatás keretében a kistelepülésektől a 


fővárosig vizsgálta az önkormányzatok viszonyát az éghajlatváltozáshoz, kapcsolódó 


tevékenységeiket a tervezés, felkészülés terén. A kutatás keretében készült egy tanulmány a 


Magyar Természetvédők Szövetsége készítésében. Az eredmények szerint a lakosság 92%-a 


hallott már az éghajlatváltozásról. A várható hatásai között természeti következményeket 


említettek – pl. sarki és magashegyi jég és hó megolvadását, az évszakok összemosódását 


(23%) és az átlaghőmérséklet emelkedését (23%). Kevésbé volt a köztudatban a környezeti 


változások további következménye (fajok kihalása 6%, gazdasági és társadalmi 


következmények 4%).  


Az Energiaklub  2015-ös reprezentatív felmérése szerint Magyarország lakosságának több 


mint 80%-a a mindennapjaiban is érzékeli a klímaváltozás hatásait és aggódik a folyamat 


miatt. A gyakran tapasztalt jelenségek közé tartoznak a hirtelen hőmérséklet-ingadozások 


(69%), egyre forróbb nyarak (72%), egyre gyakoribb heves zivatarok, szélviharok (57%). A 


válaszadók több mint 70%-a védtelennek érzi magát a várható hatásokkal szemben, 64% úgy 


érzi, nem kap elegendő segítséget a védekezéshez. A megkérdezettek fele szerint az 
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önkormányzatnak lépéseket kellene tennie a klímaváltozásra való felkészülés érdekében a 


településen.13
 


Szeghalom városa a nyertes KEHOP-1.2.1 pályázata kapcsán több elemében is nagy 


hangsúlyt fektet a szemléletformáló programokra és tájékoztatásra. A pályázat részeként 


előzetesen a város honlapján megjelent egy kérdőív a klímaváltozás kapcsán, melynek jelen 


tanulmány elkészítésekor összesített aktuális válaszadások alapján az alábbiak jegyezhetők 


meg. A válaszadók 40%-a 25-50 közötti, 45%-uk 50 feletti és 35%-uknak van felsőfokú 


végzettsége. Többségük középfokú végzettséggel rendelkezik. 100%-uk hallott már a 


klímaváltozásról, és 90%-ban elismerik, hogy már jelenleg is hatással van ez az életükre. 


Nagyon sokan közvetlen változóként az időjárást nevezik meg, a gyerekek jövőjéért történő 


aggódás is jelentős mértékű. 100%-uk szerint szükséges az önkormányzatnak helyi szinten is 


lépéseket tennie a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz. Elsősorban lakóterületi 


zöldítésekkel, helyi megújuló energiaforrások alkalmazásával, helyi szabályok alkalmazásával 


tudna hatni az önkormányzat a többség véleménye szerint.  


 


Vállalkozások 


A vállalkozás/ok a település motorja, egy olyan gazdasági potenciál, amire építeni lehet, és 


ami meghatározza az adott térség foglalkoztatási lehetőségeit/életszínvonalát is. Jelentős 


szerepük van az energiafelhasználáson keresztül kibocsátott városi üvegházgáz 


mennyiségében. A vállalkozások általában elsősorban költségmegtakarítás eszközeként 


tekintenek az energiahatékonyságra, ugyanakkor a nagy és komolyabb cégek esetében ez már 


egyre többször egyfajta presztízskérdés is, multi cégeknél a környezetvédelmi szemléletmód 


beépítésre került az adott menedzsmentbe is. Foglalkozásokat tartanak munkavállalóik 


számára (általában belépéskor) a céges folyamatokról, aminek része a környezetvédelmi 


előadás/ismeretterjesztés is. Általában azon cégeknél alkalmazzák, ahol külön 


környezetvédelmi megbízott is dolgozik. Az emberek gondolkodásába az épül be, amivel 


többször találkoznak, szemléletük ez alapján alakul. Legtöbb időt a munkahelyen töltjük, 


ezért is van kiemelkedő jelentősége a cégeknek is a szemléletformálásban, a klímaváltozással 


kapcsolatos alkalmazkodási lehetőségekben. Be kell vonni őket is az önkormányzati 


klímavédelmi célkitűzések megvalósításába. 
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 Forrás: Pest Megyei Klímastratégia 
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Helyi civil szervezetek 


A legjobb társadalmi szervezőerők a civil szervezetek, az ő aktív együttműködésük 


mindenképpen szükséges a klímastratégiai célok megvalósításához. A helyi civil szervezetek 


aktívak, sokszínű tevékenységeikkel hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Az önkormányzat 


pályázati lehetőség biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos párbeszéd 


fenntartásával segíti munkájukat. Az önkormányzat, az intézmények és civil szervezetek 


rendezvényeit bárki látogathatja érdeklődésnek megfelelően. Az önkormányzat évi 


rendszerességgel pályázati felhívást tesz közzé civil szervezetek számára, a támogatott célok 


között szerepel többek között a természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem is. 14
 


 


5. Az elmúlt 10 évben megvalósult, a klímaváltozás mérséklésével, vagy 
ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatban releváns projektek bemutatása 


 


Projekt 


megnevezése 


Környezetvédelmi 
tématerület 


A projekt releváns 
tartalma 


Megvalósítási 
időszaka 


A projekt 


összköltsége 
(Ft, bruttó) 


Támogatás 
mértéke 


(%) 


Megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló EU-s projektek 


Fenntarthatósági 
rendezvények a Péter 
András Gimnázium 
és Szigeti Endre 
Szakképző Iskolában 


KEOP 6.1.0/A/11 


Fenntarthatóság Fenntartható életmódot és 
az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat 
ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, 
informálás, képzés) 
 


2012.05.02-


2014.09.30  


5 062 000 Ft 95% 


Szeghalom „Sárrét 
Fővárosa” 
városközpont 
integrált fejlesztése 


DAOP-5.1.2/A-2F-


2009-0005 


Közterek, parkok, 
játszóterek, 
közösségi terek, 
települési 
zöldfelületek 
felújítása, bővítése, 
kialakítása, minőségi 
utcabútorok 
elhelyezése 


Szabadság tér felújítása: 
Komplett zöldfelület 
rendezése és egységes 
utcabútorok kihelyezése. 
A parkban megépült egy 
szökőkút is, mely 
összességében fokozza a 
terület rekreációt értékét. 
A park felújítási 
munkálatainál különös 
figyelem lett fordítva a 
védett fákra, fasorokra.. 
Kossuth tér és környezete 
felújítása: Zöldterületek 
felújítása, egységes 
utcabútorok  kihelyezése 
műemléki környezetben. 
D’Orsay kastély 
Sétakertjének felújítása: 
A parkban a zöldfelületek 
rekonstrukciója, egységes 
utcabútorok kihelyezése 
és sétány közvilágítással 
való kialakítása valósult 
meg. 


2019.08.21 – 


2011.06.30 


1 014 396 Ft 81% 


Körösladány - 
Szeghalom 


kerékpárút kiépítése 


Közlekedés-


kerékpárút 
A kerékpárút kiépítése 
Körösladány és 
Szeghalom Városok 


2011.10.01-


2014.09.09 


361 879 719 


Ft 


100% 
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 Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Szeghalom 
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KÖZOP 3.2.0/c-08-


11 


 


között a 47-es számú 
közlekedési főútvonallal 
párhuzamosan 7km-es 


szakaszon. Összeköttetés 
kiépül az eddig megépült 
települési kerékpáros 
szakaszokkal, 


közlekedési 
csomópontokkal 


(vasútállomás), turisztikai 
látnivalókkal.  


Kerékpárút kapcsolat 
kiépítése Szeghalom 
és Füzesgyarmat 
Városok között 
DAOP 3.1.2 


Közlekedés-


kerékpárút 
Szeghalmot 


Füzesgyarmattal 
összekötő  4212. sz, 7,7 


km hosszúságú útszakasz 
kerékpárút kiépítése. A 
fejlesztés eredményeként 
7,7 km kerékpárút épül, 
melyet előreláthatólag 5-


700-an használnának 
naponta.  


2008.04.18-


2010.11.16 


230 445 000 


Ft 


90% 


Szeghalmi 


Gondozási Központ 
Energetikai 


korszerűsítése 


TOP-3.2.1-16 


Energiahatékonyság Az alábbi fejlesztési 
elemek szerepelnek a 


pályázatban: hőszigetelés, 
nyílászárók csere, 
fűtéskorszerűsítés, 
napkollektoros és 
napelemes rendszer 


2017.12.31 – 


2019.12.30 


71 725 255 Ft 100% 


Szeghalmi 


Polgármesteri 
Hivatal Energetikai 


korszerűsítése 


TOP-3.2.1-15-BS1 -


2016-00022 


Energiahatékonyság Napelemes rendszer 


telepítése 


2017.05.31-


2017.10.29. 


25 078 216 Ft 100% 


A hálózathoz 
kapcsolódó 
Szeghalom belterület 
Dózsa utcai 
kerékpárút építése, 
valamint a Békés-


Békéscsaba-


Füzesgyarmat 
kerékpárút 
hálózathoz 
csatlakozó Széchenyi 
és Kinizsi úti szakasz 
kerékpárút felújítása 


TOP-3.1.1-15 


Közlekedés - 
Kerékpárút 


Megvalósult fejlesztések:  
- a városközpontba 
vezető Dózsa Gy. utcán 
kerékpárút és kerékpáros 
nyom létesítése 


- a belvárosi egyirányú 
utcák megnyitása 
ellenirányban a 
kerékpáros forgalom 
számára 


- Széchenyi és Kinizsi úti 
kerékpárút egyes 
szakaszainak felújítása, 
korszerűsítése 


- kerékpárforgalmi 
hálózati terv elkészítése 


2017.05.31 – 


2018.12.30 


128 627 861Ft 100% 


„Szeghalom, 
Szeleskerti 


főgyűjtőcsatorna  
rekonstrukciója I. 
ütem 


DAOP-5.2.1/A-09-


2009-0039 


Infrastruktúra-


csapadékvíz 
elvezetés 


A pályázattal az 
Önkormányzat a 
Szeleskerti csapadékvíz 
csatorna I. ütemét 
valósította meg. A 
beruházásra azért volt 
szükség, mert a település 
évek óta küszködik a 
belvízzel, a település 
életében visszatérő 
problémaként mindig 
jelen van. A projekt 


megvalósítása esetén a 
belvízkárok csökkentek 
és a terület csapadékvíz 
mentesítése részben 
megoldott. 


2010.08.27 – 


2012.02.11 


91 966 170 Ft 88% 







SZEGHALOM VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA  2020 


40 


 


Szeleskerti főgyűjtő 
csatorna 


rekonstrukciójának 
II. üteme, valamint 
az Árpád utcai 
főgyűjtő csatorna 
rekonstrukciója 
Szeghalmon 


TOP-2.1.3-16 


Infrastruktúra – 


csapadékvíz 
elvezetés 


A tervezett fejlesztések 
eredményeként a jelenleg 
30%-os hatékonysággal 
működő főgyűjtő 
csatornák hatékonysága 
közel 100%-ra nő 
megszűnik a gyűjtők 
visszaduzzasztása, így 
nagy esőzések (30-50 


mm) gyors leesése, illetve 
a belvizes időszakok alatt 


a már megépült 
szivattyútelepekkel 
gyorsan lehet mentesíteni 
a belterületet 


2017.12.31 – 


2019.12.30 


232 257 512 


Ft 


100% 


„A szeghalmi 
Művelődési, Sport- 
és Szabadidő 
Központ épületének 
energetikai 


korszerűsítése” 


VP-6-7.4.1.1-16 


Energiahatékonyság A projekt keretében 
megvalósult Szeghalmon 
a Művelődési, Sport – és 
Szabadidő Központ 
önkormányzati intézmény 
üzemeltetésében lévő 
Művelődési Központ 
épületének nyílászáró 
cseréje valamint födém 
szigetelése, az épület 
fűtési rendszerének 
korszerűsítése valamint 


az energia ellátás 
korszerűsítése. 
Napelemes rendszer 


telepítése: az épület 
tetőterén 17,5 kWp 
névleges teljesítményű 
naperőmű létesült. Fűtési 
rendszer korszerűsítése: 
az elavult gázkazánok 
elbontásra kerültek, 
magas hatásfokú 
kondenzációs gázkazánok 
kerültek beépítésre. 


2018.07.13 – 


2018.11.12 


60 018 187 Ft 77% 


Sportcsarnok 


energetikai 


korszerűsítése  
MKSZ pályázat 


Energiahatékonyság A szeghalmi Városi 
Sportcsarnok 2003-ban 


épület, kihasználtsága 
szinte 100%-os. A 


csarnok tetőszerkezete a 
nagyobb esőzések során 
beázik, az esővíz a 
küzdőtérre csöpög 
veszélyeztetve a 
sportolók testi 
egészségét. Az építészeti 
felújítási munkák 
elsősorban a beázási 
javításokat, a nyugati 
homlokzat nyílászáró 
cseréjét, az északi 
homlokzatok nyílászáró 
festését, tető felülvilágító 
törött üvegeinek cseréjét 
tartalmazzák. 
Szükségessé vált a 
megújuló energiát 
(napkollektor, napelem) 


felhasználó 
fűtéskorszerűsítés, ami a 


kézilabda foglalkozások 
körülményeinek javulását 


2017.07.04 – 


2017.12.29 


72 421 392 Ft 70% 







SZEGHALOM VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA  2020 


41 


 


célozza meg, valamint a 
fenntartási és működési 
költségek csökkentésére 
is irányul. A napkollektor 
a melegvízellátást 
biztosítja, a napelem 
pedig az elektromos áram 
kiváltását szolgálja. A 
fűtéskorszerűsítés során 
magasabb hatékonysági 
fokú sugárzók kerülnek 
elhelyezésre, mely a 
jelenlegi gáz energia 
felhasználás kb 30%-os 


csökkenését eredményezi. 
1/2010 ÖM rend. 
Közoktatási 
intézmények 
felújítása (bölcsőde) 


Energiahatékonyság Bölcsődei épület külső-


belső felújítása, 
épületgépészeti és 
villanyszerelési 
munkálatok elvégzése. 
Nyílászárók cseréje, új 
vízvezeték és 
szennyvízelvezető 
rendszer kiépítése, 
radiátorok 
hőfokszabályozó 
szelepének kialakítása, 
villamoshálózat 
felújítása, új vezetékek 
kiépítése 


2010.04.08 – 


2011.04.29 


22 734 441 Ft 80% 


Várhelyi Ifjúsági 
Tábor fejlesztése, 
korszerűsítése 


104/2013. (XI.14.) 


VM rnedelet alapján 
LEADER Helyi 


Akciócsoportok 
közreműködésével 
2013-an nyújtandó 
támogatások 
részletes feltételeiről 
támogatás 
igénybevételére  


Energiahatékonyság A pályázat magában 
foglalta az épület 
felújítását (nyílászáró 
csere, homlokzati 


felújítás, 
fűtéskorszerűsítés, 
vizesblokk kialakítás, 
akadálymentesítés),a 


tábor villamos 
energiaellátásának 
kiváltását napenergiával, 
3 db fedett kerti ülőke 
telepítését, 1 db 
kajaktároló építését, 1 db 
kerékpártároló építését, 
10 db kerékpár 
beszerzését (láthatósági 
mellénnyel), valamint 3 
kajak és kenu beszerzését 
(kiegészítőkkel) 


2014.07.01 – 


2014.12.04 


34 312375 Ft 51% 


Várhelyi Ifjúsági 
Tábor felújítása 


144/2009 FMV 


rendelet NDP 


program 


Energiahatékonyság A felújítás tartalmazta a 
tábor területén működő 3 
épület felújítását, a kültéri 
zuhanyzó és WC épület 
felújítását, vízvételi hely 
fedett kialakítását, 3 db 
játszótéri eszköz 
elhelyezését. 


2011.02.01 – 


2011.10.28 


36 425 239 Ft 70% 


Petőfi és Fáy úti 
óvoda energetikai 
korszerűsítése 


BM pályázat – 


8/2009 (II.26.) korm. 


rendelet „A 
bölcsődék és 
közoktatási 
intézmények 


Energiahatékonyság Petőfi u. óvoda felújítása: 
fűtéskorszerűsítés, 
kazánok cseréje, 
radiátorok lecserélése, 
melegvíz ellátó rendszer 
kiváltása (napkollektor) 


2009.12.28 – 


2010.06.03 


24 569 758 Ft 80% 
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infrastrukturális 
fejlesztése, részletes 
feltételeiről”  
 


10. táblázat: Az elmúlt 10 évben megvalósult klímaváltozással kapcsolatos releváns projektek  


Szeghalom településen az elmúlt 10 évben számos környezetvédelmi témájú beruházás 
valósult meg. A fenti táblázat alapján is látható, hogy a megvalósult fejlesztések többségében 
az energiahatékonyságot támogatták – a legtöbb közintézményben hőszigetelés, nyílászáró-


csere, fűtéskorszerűsítés és napelemes beruházások valósultak meg, mellyel az önkormányzat 
jelentős költségeket is megtakarít.  


A város kerékpárút hálózatban élenjáró a térségben, a belterületi kerékpárút-hálózat hossza 
eléri a 10 km-t. A hálózat úgy lett kialakítva, hogy bekapcsolja a lakóterületekhez az ipari 
övezeteket és így sokan kerékpárt vesznek igénybe a közlekedéshez, nem pedig autót.  


A település belterületén a város főgyűjtőcsatornájának a felújítására is sor került 2 db puffer 
tározó kialakításával. A nagy vízfelületek mellé zöldövezet illetve több ezer m2


 füvesített, 
fásított terület jött létre. A csatornák a Berettyó folyóba torkollanak, de a vízvisszaforgatást is 
megoldották. Több ezer m3


 vizet tudnak cserélni, forgatni, ezáltal jó minőségű vizet 
előállítani.  


Szeghalom város környezetvédelmi témájú beruházásai a közel 3 milliárd Ft beruházási 
költséget is elérik. 
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4. Klímaközpontú tematikus SWOT elemzés 


4.1. Természeti, táji és épített környezet, környezet- és katasztrófa védelem 


 


Erősségek Gyengeségek 


· Kertvárosias jelleg. 
· A térség természeti és táji 


értékekben gazdag terület. 


· Jelentős arányban találhatók sérülékeny 
talajok, melyeket elsősorban a talajdegradáció 
és az elszennyeződés fenyeget. 


· Belföldi vándorlás egyenlege negatív, sok 
képzett fiatal nem marad a településen. 


Lehetőségek Veszélyek 


· Közintézmények komplex 
energetikai felújítása 


· Térinformatikai alapú 
városüzemeltetés jelző rendszer 
kidolgozása 


· Mezőgazdaság fejlesztése, 
klimatikus hatásokhoz való 
alkalmazkodása 


· Heves zivatarok, viharokat kísérő nagy 
mennyiségű csapadék elvezetéséből adódó 
települési elöntések számának növekedése. 


· A belvízi elöntések tartóssága és száma nő. 
· Magasabb költségigény zöldterület rendezésre. 
· Egyes fafajok/őshonos növénytársulások 


klimatikus változásokkal szembeni 
gyengesége, érzékenysége 


4.2. Társadalom és emberi egészség 


 


Erősségek Gyengeségek 


· Erős helyi identitás, 
összetartás. 


· Orvosi, gyermekorvosi, 


védőnői pozíciók betöltöttek 


· Az idősek ellátására házi 
segítségnyújtás keretében 
nyílik lehetőség 


 


· Átlagjövedelmek az országos átlag alatt. 
· Romló korfa 


· Vándorlási egyenleg negatív 


· Orvoshiány bizonyos szakterületeken 


 


Lehetőségek Veszélyek 


· Egészségvédelmi akciók (pl. 
ivóvízosztás, párakapu, 
klimatizált helységek 
biztosítása) 


· Az időskorúak, krónikus 
betegséggel élők nappali 
ellátásának megerősítése. 


 


· A klímaváltozással együtt járó egyre gyakoribb 


hőhullámok, heves zivatarok, villám-árvizek, nagy 
sebességű szélviharok veszélyeztetik a vízellátást, az 
emberi egészséget, az élelmiszerbiztonságot, 
valamint a lakóépületek, középületek biztonságát. 
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4.3. Gazdaság 


 


Erősségek Gyengeségek 


· Jelentős megújuló energia termelési 
kapacitás (napsütéses órák száma 
kiemelkedően magas) 


· Ipari park 


· Jó turisztikai potenciál 


· Épülő új lakások alacsony száma, 
elöregedő lakásállomány – viharok 


szembeni kitettsége hangsúlyosabb 


Lehetőségek Veszélyek 


· Smart rendszerek telepítése 


· Klímavédelemhez kapcsolódó 
munkahelyteremtés 


· Uniós támogatások hozzáférése a jövőben 


· Városlátogató turizmus versenyképessége 
a hőhullámok gyakorisága miatt romlik. 


· Települési értékek (épített környezet) 
veszélyeztetettsége 


4.4. Közüzemi ellátás (víziközmű, energiaellátás, hulladékgazdálkodás) 


 


Erősségek Gyengeségek 


· Közműolló értéke kedvezőbb az 
országos átlagnál. 


· A belvízelvezetéssel külön 
munkacsoport foglalkozik az 


önkormányzat koordinálásával. 
 


· Energiahatékonysági beruházások drágák 


· Sérülékeny ivóvízminőség 


 


Lehetőségek Veszélyek 


· Megújuló potenciál vizsgálata 


· Energiamegtakarítási potenciál a 
köz- és lakóépületekben 


· Közmű infrastruktúra megerősítése a 
klímaváltozáshoz való ellenálláshoz 


· Víztakarékos épületüzemeltetési 
technológiák alkalmazása. 


· A város helyzetéből adódóan (mély fekvésú) 
vízkár-elhárítási szempontból a szélsőséges 
időjárási eseményeknek van fokozott 
jelentősége. 


· Belvíz veszélyeztetettség 


· Árvíz veszélyeztetettség 


4.5. Közlekedés 


Erősségek Gyengeségek 


· Helyiek által preferált kerékpáros 
közlekedés – az ezzel kapcsolatos 


infrastruktúra folyamatosan fejlődik 


· Vasúthálózat felújításra szorul. 
· Alternatív hajtásmódok szerviz és 


töltőellátottsága hiányzik (országos 
tendencia) 


 


Lehetőségek Veszélyek 


· Állami támogatási lehetőségek az 
alternatív hajtásláncok iránt 


· Kerékpáros infrastruktúra további 
fejlesztése 


 


· Növekvő személygépkocsi szám. 
· Hőhullámok eredményeként fokozódó 


balesetveszély a közúti közlekedésben, 
fennakadások a közösségi közlekedésben. 







SZEGHALOM VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA  2020 


45 


 


5. Klímaszempontú problématérkép 


 


 Szeghalom város sérülékeny a 


klímaváltozás hatásaival szemben 


Üvegházhatású gázok 


kibocsátásának növekedése 


prognosztizálható  


Épületek 


üzemeltetéséhez 


kapcsolódó ÜHG 


kibocsátás magas 


Nagyipari 


kibocsátások magas 


jelenléte 


Magas közlekedés 


eredetű kibocsátások 


Települési 


infrastruktúrát érintő 


károk bekövetkezési 


valószínűsége nő 


Természetközeli és telepített 


növényzet veszélyeztetettsége 


magas 


Klímaváltozás 


közegészségügyi 


kockázatai jelentősek 


Nyaranta nő a 


veszélyeztetettek 


körében a 


halálozások, 


megbetegedések 


száma 


Sérülékeny vízbázis 


Belvíz veszélyeztetettség 


Éves és nyári 


középhőmérséklet 


emelkedése 


A település közlekedési 


szempontból frekventált, 


térségi központ 


Tűzveszélyes napok 


számának növekedése 


Egyes fafajok 


klimatikus 


változásokkal 


szembeni 


gyengesége, 


érzékenysége 


Ingázás miatt jelentős a 


személygépjárművek 


használata 


Átlagos életszínvonal 


várható emelkedése 


Ipari parkkal ellátott település, sok 


vállalkozás, jelentős nagyipari ÜHG 


kibocsátások 


Forráshiány az energetikai 


beruházásokra 


Csapadék eloszlása 


szélsőségessé válik 


Nyári hőhullámok 


gyakorisága nő 


Új kórokozók, invazív 


fajok megjelenése 


Több aszályos 


időszak 


Egyes növényfajok 


eltűnése 


Síkvidéki 


terület 


Nagy intenzitású 


záporok, viharok 


gyakorisága nő 


Fenntartható 


szemlélet még 


kevésbé elterjedt 


Jelentős forgalom 


Épületekben, 


infrastruktúrában 


károk keletkeznek 


Csapadékvíz 


elvezetés 


problémái 


Több hulladék, több nem 


megfelelő építési beruházás 


Rossz hőszigetelésű 


épületek, megújulók 


nem elterjedtek 
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6. Klímavédelmi jövőkép 


 


Mi a cél? 


A várható klimatikus változások hatásainak mérséklése, az alkalmazkodási lehetőségek 


feltérképezése és a szemléletformálási feladatok kiterjesztése. 


 


Hogy érhető el? 


Tudományos helyzetfeltáró munkákkal, az érdekelt felek/szakemberek bevonásával, a város 


vezetésének, meghatározó szereplőinek és lakosságának érzékenyítésével, a városban 


telephellyel rendelkező vállalkozásokkal együttműködésben, és annak tudatosításával, hogy 


egyéni szinten is van felelősségünk. 


 


Középtávú – 2030-ig – és hosszú távú – 2050-ig – jövőkép kerül külön meghatározásra 


Szeghalom városára.  


 


Középtávú klímavédelmi jövőkép 


 


Kiemelve a szemléletformálás fontosságát, azzal egyidejűleg a klímaváltozással kapcsolatos 
hiteles információk átadása, és a alkalmazkodáshoz leginkább szükséges és időszerű projektek 
előkészítésének és kivitelezésének megkezdése. Ide sorolhatók az energiahatékonysággal 
kapcsolatos beruházások, a stratégiai szintű dokumentumok összehangolása és a 
klímavédelmi intézkedések végrehajtása.  


Hosszú távú klímavédelmi jövőkép  
 


Szeghalom városa az éghajlati változásokra hatékonyan felkészült várossá válik, 
eredményesen alkalmazkodik az éghajlatváltozási hatásokra, ugyanakkor példát mutat az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának az önkormányzatot és a lakosságot érintő 
csökkentésében is.  


 


A jövőkép elérésnek alapja az önkormányzat és intézményei, a lakosság, a helyi civil 


szervezetek valamint a helyi vállalkozások sikeres klímavédelmi együttműködése, a 


klímavédelmi információk széles körű elérhetősége.  
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7. Klímastratégiai célrendszer 


7.1. Dekarbonizációs és mitigációs célkitűzések 


 


Az alábbiakban részletezett számszerű dekarbonizációs célok a 3.2. fejezetben bemutatott 


üvegházhatású gázok kibocsátási és elnyelési leltárjának összeállítása során alkalmazott 


számítási módszertanon alapulnak. Ezek értékelésére úgy lesz lehetőség, hogy ugyanezen, 


illetve ilyen metódussal készült módszertan alapján kerülnek megvizsgálásra az adatok 2030, 


illetve 2050. évben.  


Szeghalom város a következő évtizedekre az alábbi üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését 


tűzi ki célul:   


 


Bázisév (2016) 2030 2050 


kibocsátott ÜHG mennyisége (t/év CO2 egyenérték) 
49 046 41 689 29 428 


csökkenés mértéke a bázisévhez képest (%) 
 15% 40% 


 


A dekarbonizációs célok figyelembevételekor szem előtt kell tartani a település teherbíró-


képességét, az itt élők és itt működő vállalkozások megélhetését, fennmaradásához fűződő 


értékeket is. Ugyanakkor az innováció, a technológiai fejlődés ténye önmagában is 


hozzátesz a minél hatékonyabb és környezet-barátiabb műszaki megoldások elterjedéséhez. 


A dekarbonizációs célok tekintetében két idősáv került megjelenítésre, 2030 és 2050. 


Szeghalom városa 2030-ra a 2016-os érték 15%-ának, míg 2050-re annak 40%-ának 


megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás megtakarítását tűzi ki célul.  


A korábban részletezettek szerint a város ÜHG kibocsátásának legnagyobb része az 


energiafogyasztásból adódik. Az ebben a szektorban várható piaci és szolgáltatási 


átalakulások, valamint energiahatékonysági beruházások elterjedése (bár e tendencia 2030-is 


begyűrűzik) következményeként kialakult ÜHG csökkenés leginkább 2050-re vállalható. Az 


energiafelhasználáson belül az épületek hozzájárulása az üvegházhatású gázok globális 


kibocsátásához világviszonylatban is magas. Folyamatosak a kutatások és technológiai 


innovációk a témában, többek között a World Green Building Council 2019 szeptemberében 


kiadott jelentése is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy bemutatja azon lépéseket, melyek az 


épületek és az építőipar forradalmasításához a nettó nulla kibocsátású jövő irányába – az 


életciklusra vetített összevont karbonkibocsátás megszüntetése révén – szükségesek. Leírták, 


hogy hogyan érhetnek el az épületek és az infrastruktúra 2030-ra 40%-kal kevesebb szén-


dioxid kibocsátást világszerte, illetve hogyan produkálhatnak az épületek 100% nettó nulla 
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karbonkibocsátást 2050-re. Ehhez természetesen az ágazat egészének összehangolt fellépése 


szükséges, hogy drasztikus változásokat vezessenek be az épületek tervezésének, építésének, 


használatának és bontásának módjára vonatkozóan. 15
 


 


2030-ig leginkább a megújuló energia felhasználásra irányuló beruházásoktól várható 


az üvegházhatású gázok legnagyobb arányú csökkenése. Szeghalmon már több 


közintézmény megújult. Az épületállomány felújítása – megújuló energiafelhasználással 


kombinálva – rövid idő alatt nagymennyiségű üvegházgáz kibocsátás mérséklését 


eredményezi.  


 


Az energiafelhasználáson belül a lakosság és az ipar szerepe a legnagyobb. A mezőgazdaság 


és a szolgáltató szektor részaránya elhanyagolható. Nyilvánvaló, hogy elérhetővé kell, hogy 


váljon egy fokozottabb tudatosság, innováció, az ipar önkéntesen vállalt csökkentési 


céljainak megvalósítása és az új jogszabályok városi, nemzeti és regionális szinten 


történő bevezetése.  


 


A közlekedés ÜHG kibocsátás csökkenés egyrészről lakossági szinten a jobb elérhető vonalas 


létesítmények és kerékpáros közlekedés népszerűsítésén, illetve többségi szinten a jövőben 


begyűrűző elektromos meghajtású gépjárművek elterjedésével várható. A hulladék és 


mezőgazdasági ÜHG kibocsátás elenyésző mértékű a településen, ezen területek mérséklésére 


jelen stratégia nem számol. 


A fentiek alapján Szeghalom városa az alábbi fő célt tűzi ki: 


 


Dá-1. célkitűzés: Szeghalom város üvegházhatású gáz kibocsátása 2030-ra 15%-kal 


csökkenjen 2016-hoz képest. 


Dá-2. célkitűzés: Szeghalom üvegházhatású gáz kibocsátása 2050-re 40%-kal 


csökkenjen 2016-hoz képest.  


  


                                                           
15


 Forrás: https://www.hugbc.hu/hirek/uj-jelentes-az-epuletek-es-az-epitoipar-2050-re-elerheti-a-netto-nulla-


karbonkibocsatast/3949  
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7.2. Adaptációs és felkészülési célkitűzések 


 


Az általános adaptációs célok kijelölése a stratégia 5. fejezetében található problémafa 


alapján történt. Az ott látható „Szeghalom város sérülékeny a klímaváltozás hatásaival 


szemben” alatt található fő problémát előidéző második sorban megfogalmazottak mindegyike 


önálló célként jelenik meg. 


A fentieknek megfelelően Szeghalom városa az alábbi átfogó adaptációs célt fogalmazta meg: 


„A különböző sérülékeny városi hatásviselők és ágazatok klímaváltozási hatásokkal 


szembeni alkalmazkodó-képességének erősítése”. 


Ennek megvalósítása érdekében Szeghalom városa az alábbi általános adaptációs 


célkitűzéseket jelöli ki a 2030-ig tartó időszakra: 


 


Aá-1. célkitűzés: A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak mérséklése 


településtervezési eszközökkel, valamint a szociális és egészségügyi intézményrendszer 


célirányos fejlesztése, megerősítése 2030-ig 


A közegészségügyi kockázatok elsősorban a nyári időszakokban jelentkeznek a hőhullámos 


napok alkalmával. A várható előrejelzések szerinti megnövekedő hőhullámos időszakok 


megkövetelik az erre való tudatos felkészülést, és a leginkább kitett népességcsoportok 


(idősek, keringési betegek, kisgyermekek) hatékony védelmét, alkalmazkodóképességük 


fejlesztését. Ennek hatékony elérésére a zöldfelületek további fejlesztése, illetve 


egészségügyi-szociális intézményrendszer felkészítése a veszélyeztetett lakosságcsoportok 


irányába.  


 


Aá-2. célkitűzés: Szeghalom város közigazgatási területén található zöldfelületek, 


természetközeli élőhelyek állapota 2030-ra ne romoljon a 2019-es állapothoz képest. 


A jövőre előrevetített klimatikus viszonyok komolyan veszélyeztetik a növénytársulások 


állapotát. Lesznek fajok, melyek nem bírják az előrevetített változásokat – és lesznek invazív 


fajok is, melyek az őshonos fajtákat szeretnék kiszorítani. Közös cél, hogy ezt lehetőleg 


megelőzzük, és hatékonyan fellépő eszközökkel visszaszorítsuk.  


 


Aá-3. célkitűzés: Az épületek, közcélú infrastruktúrahálózatok (utak, belterületi 


csapadékvíz elvezető rendszerek, közüzemi hálózatok) állagának megóvása, 


felújításukkor a klimatikus viszonyoknak megfelelő tervezés és végrehajtás. Az időjárási 
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okokra visszavezethető meghibásodásról, károsodásból származó esetek száma ne nőjön 


2030-ra a 2019-hez képest. 


A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék komoly károkat tud okozni a település 


életében –akár bizonyos időszakokra meg is bénítják a közlekedést, veszélyeztetik a 


lakosságot. Tekintettel arra, hogy a klímamodellek egyre gyakoribb időjárási szélsőségekkel 


és heves zivatarokkal számolnak, fel kell készülni rájuk. Figyelemmel kell kísérni az épületek 


és építmények állapotát, a karbantartásokat mindig időben és hatékonyan kell elvégezni. Ez 


nemcsak a település vezetésének a feladata, ha nem a közüzemi szolgáltatóké, vállalkozásoké, 


lakosságé is.  


 


Aá-4. célkitűzés: Az éghajlatváltozás által veszélyeztetett helyi értékek állapota nem 


romoljon 2030-ra. 


Mind a növény együttesek, mind pedig az építmény együttesek esetében az időjárási 


változások hatásaira fel kell készülni, azokat tudni kell kezelni, hogy Szeghalom helyi értékei 


fennmaradhassanak az utókor számára is.  


 


7.3. Szemléletformálási, klímatudatossági célkitűzések 


 


Átfogó szemléletformálási cél: „A klímaváltozás hatásaira való felkészülést és 


alkalmazkodást szolgáló egyéni és közösségi cselekvési lehetőségek megismerését 


biztosító feltételek megteremtése”. 


 


Magában a mitigációban és alkalmazkodási célokban ott van a szemléletformálás is, azokkal 


együtt jár, akkor is, ha például azok elsősorban adott beruházásra irányulnak. A 


szemléletformálás egyfajta fontos mellékvágány, a korábban megfogalmazott fejlesztési 


irányok megvalósítását szolgáló fő beavatkozási területnek is tekinthető. 


 


Szá-1 célkitűzés: A lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, az 


éghajlatváltozás megelőzését és ahhoz való alkalmazkodást szolgáló cselekvési 


lehetőségek széles körben ismertté váljanak 2030-ig 


 


A klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez való hozzájárulásnak a településen belül 


kulcsszerep jut a lakosságnak, tekintettel arra, hogy a lakosok életvitele, fogyasztási szokásai 


befolyásolják a település területéről a légkörbe jutó üvegházhatású gázok mennyiségét. 
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Elsősorban megfelelő információ, és ezzel együtt kapcsolt motiváció is szükséges – hogy a 


lakosok életvitele/szokásai a klímabarát megoldásokat vegyék előre. 


 


Szá-2 célkitűzés: A klímaváltozással kapcsolatos feladatok eredményes és hatékony 


végrehajtása érdekében együttműködési rendszereket kell kialakítani és fenntartani a 


helyi civil és gazdasági szereplőkkel 


Önmagában az önkormányzat nem képes rá, hogy helyi szinten a klímaváltozás 


mérsékléséhez szükséges feladatokat végrehajtsa. A civil és gazdasági szervezetekkel 


kialakítandó együttműködési formák, emberi erőforrások, pénzforrások bevonásán túl az 


összefogásnak önmagában szemléletformáló hatása is van. Minél többen elkötelezettek egy 


adott cél irányába, annál többen ismerik el tevékenységüket. 


 


8. Klímastratégiai intézkedések 


8.1. Dekarbonizációs és mitigációs intézkedések 


8.1.1. Energiagazdálkodás, ipar 


 


Közintézmények épületenergetikai korszerűsítése, megújuló-


energia felhasználással kombinálva, közvilágítás korszerűsítése 


M1 


Az ÜHG-kibocsátás elleni küzdelem egyik fontos bázisa a középületek energetikai megújítása, valamint a 
megújuló energia felhasználás és a közvilágítás korszerűsítés. Ennek keretében önkormányzati épületek, 
költségvetési szervek, alapítványok, egyházak tulajdonában álló oktatási, egészségügyi, szociális épületek és 
sportlétesítmények energetikai korszerűsítése van előirányozva. A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia 
középület-tipizálása szerint a közel nulla energia szint elérése javasolt, ahol erre műszaki lehetőség van. Ahol ez 
nem lehetséges, ott a költségoptimalizált szint a mérvadó. A középületek felújítása példamutatáson keresztül 
szemléletformáló hatással bír. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1  Szá-1 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Fenntartó intézmények 


Célcsoport: Fenntartó intézmények, munkatársak, lakosság 


Finanszírozási igény: 100 – 400 millió Ft  


Lehetséges forrás: Uniós és hazai források 
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A megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysággal 
kapcsolatos lakossági mintaprojektek kialakításának ösztönzése 


M2 


Ez az ösztönzés a „tiszta udvar rendes ház” elképzelésen alapul, csak ebben a konstrukcióban megújuló 
energiaforrással és/vagy energiahatékonysággal korszerűsített családi, illetve társasházakat ösztönöznének a 
kialakított rendszer szerint. Külön elismerésben részesülnek azok, akik a természetes alapú építőanyagokat (pl. 
szalma, kender, vályog) részesítenék előnyben, hozzájárulva az építőanyag-gyártás során felszabaduló 
üvegházhatású gázkibocsátás mérsékléséhez.   
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1  Szá-1 
Határidő/időtáv: elismerő rendszer kidolgozása: 2021 


elismerő rendszer működtetése: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: lakosság, közintézmények, egyéb felhasználók 


Finanszírozási igény: 1 – 3 millió Ft  
Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzat saját forrása az elérhető keretek függvényében, 


nemzetközi, uniós és hazai források 


 


Vállalkozások energiahatékonyságának növelése M3 
Szeghalmon az ipari szereplők energiafelhasználásából származó ÜHG kibocsátása is jelentős mértékű. Az 


energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése nem csak a klímaváltozásra jelentene pozitív hatást, 
hanem az érintett üzemek megtakarítását is jelentősen növelhetné. Az energiahatékonyságot mind a gyártási 
technológiák és a szolgáltató folyamatok javításával, mind az ipari épületek korszerűsítésével lehet növelni. A 
folyamat ösztönzésére az intézkedés keretében jó gyakorlatok elterjesztése, környezetbarát, fenntartható 
gyártási technológiákról és szolgáltatási folyamatokról szóló információk átadása, pályázati lehetőségek 
ismertetése, együttműködési lehetőségek kialakítása történik.   
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1  Szá-2 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzati forrás az elérhető keretek függvényében, 


vállalkozások 


Célcsoport: vállalkozások 


Finanszírozási igény: 2 -3 millió Ft  


Lehetséges forrás: nemzetközi, uniós és hazai források 


 


Hálózatra termelő zöldáram-termelő kapacitások M4 
Szeghalom város és térsége kiváló adottságokkal rendelkezik elsősorban a napelemes beruházások/ naperőmű 
parkok terén. A felhasználás célú beruházások mellett a jövőben az épületek üzemeltetéséhez, az ipari termelési 
folyamatok, szolgáltatások technológiai folyamataihoz, a kertészeti célú felhasználáshoz kapcsolódó megújuló-


energiafelhasználás mellett a hálózatra termelő zöldáram-termelés kapacitásának bővítését is szem előtt kell 
tartani.  


Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1   
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata, vállalkozások 


Célcsoport: vállalkozások, település lakossága 


Finanszírozási igény: 500 millió Ft   


Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzat saját forrása az elérhető keretek függvényében, 


nemzetközi, uniós és hazai források 
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8.1.2. Közlekedés, szállítás 


 


Kerékpárút hálózat további bővítése M5 
Szeghalom továbbra is folytatni kívánja az eddig kialakított kerékpáros infrastruktúra további bővítését, új 
kerékpárutak és hozzá tartozó infrastrukturális elemek kialakításával. A kerékpáros közlekedés előmozdítását 
csak az erre irányuló biztonságos közlekedési feltételek elérésével lehet ösztönözni.  
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1 Aá-1 Szá-1 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: településen élők, idelátogatók (turisztika részeként) 
Finanszírozási igény: 450 millió Ft  
Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzat saját forrása az elérhető keretek függvényében, 


hazai és uniós pályázatok 


 


Elektromos töltőhálózat folyamatos kialakítása és bővítése M6 
A jövőbeni tendenciák alapján az elektromos meghajtású gépjárművel elterjedése várható. Ennek fontos 
feltétele a kiszolgáló- és töltő infrastruktúra kiépítése.  
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


Dá-1  Szá-1, Szá-2 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: elektromos autó tulajdonosok 


Finanszírozási igény: 5 - 50 millió Ft  
Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzat saját forrása az elérhető keretek függvényében, 


hazai és uniós pályázatok, magyar állam finanszírozása 


 


8.2. Adaptációs és felkészülési intézkedések 


8.2.1. Emberi egészség védelme 


 


Települési hőség és UV riadó tervek készítése A1 
Tekintettel arra, hogy a nyári hőhullámos időszakok további növekedése várható a jövőben, mindenképpen 
szükséges az önkormányzatnak helyi hőség- és UV riadó terv készítése. Az intézkedés keretében Szeghalom 


Város Önkormányzata ajánlást készít az egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, időseket ellátó 
intézmények számára intézkedési terv összeállítására, amit minden szereplő számára elektronikusan megküld. 
Az ajánlás tartalmazza az intézkedési terv elkészítésének fontosságát, a beavatkozási lehetőségeket, esetleg a 
témáról készült cikkeket, követendő példákat. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-1 Szá-1 
Határidő/időtáv: 2021 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata által megbízott 
Célcsoport: települési intézmények, közintézmények, lakosság 


Finanszírozási igény: 150 ezer Ft  


Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzati forrás 
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A tartós hőség hatásait enyhítő berendezések telepítése, 
megoldások alkalmazása kül- és beltéren egyaránt 


A2 


A nyári hőhullámok az idősek, csecsemők, kisgyermekek és krónikus betegséggel élők mellett az egészséges 
emberek szervezetét is megviseli, ezért olyan megoldásokra kell törekedni, ami a itt élő lakosság, az itt dolgozó 
emberek, és az idelátogató turisták széles rétegei számára is hozzáférhetek lesznek. Ilyenek például a 
párakapuk, ivóvízosztás, hűsítő helyiségek kialakítása és ezen helyek listájának közzététele. Árnyékolt felületek 
növelése közterületeken, parkolókban, épületeken 


 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-1  
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata  
Célcsoport: lakosság, munkavállalók, turisták 


Finanszírozási igény: 5 - 10 millió Ft/év  


Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzati forrás az elérhető keretek függvényében, egyéb 
pályázati lehetőségek 


 


Allergén növények terjedésének monitorozása és visszaszorítása A3 
A lakosság körében az utóbbi években folyamatosan nőtt az allergiás megbetegedések száma – különösen a 
gyerekek körében. A következő évtizedekre jelzett éghajlati adottságok várhatóan egyre kedvezőbb feltételeket 
teremtenek majd a már jelenleg is megtalálható allergén növények további terjedéséhez, de egyben új 
allergének megtelepedését is előidézheti. Az intézkedés magában foglalja a közterületeken, illetve a bolygatott, 
művelés alatt nem álló területeken az allergén növények jelenlétének vizsgálatát, azok irtását, illetve az érintett 


ingatlanok tulajdonosainak értesítését az irtásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-1  
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata  
Célcsoport: lakosság, ingatlantulajdonosok 


Finanszírozási igény: 1 millió Ft/év  


Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzati forrás  


 


8.2.2. Vízgazdálkodás 


 


A belvíz eseményekre való sikeres felkészülés és a vízmennyiség 
hasznosítása 


A4 


A belvíz elleni védelem hangsúlyos a településen, tekintve, hogy térség természeti adottságainál fogva 
fokozottabban belvíz veszélyes. Szeghalom több projektet is megvalósított ennek kiküszöbölésére, de a jövőben 
is szükséges a folyamatos kontroll és védelem a klímaváltozás miatti időszakos és kiszámíthatatlan csapadékos 
események miatt. A klimatikus viszonyoknak megfelelő infrastrukturális tervezés és végrehajtás. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-3  
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: lakosság, infrastrukturális beruházók/kivitelezők 


Finanszírozási igény: 3 - 15 millió Ft  


Lehetséges forrás: Szeghalom város önkormányzatának saját forrása a keretek függvényében, 


pályázati lehetőségek 
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Víztakarékos technológiák meghonosítása a közintézményekben, 
azok széles körű megismertetése 


A5 


A víz szerepe a következő években/évtizedekben fel fog értékelődni. A víztakarékos technológiák 
elterjesztésére jelen intézkedésben az Önkormányzat lehetőségeihez mérten mintajellegű fejlesztéseket hajt 
végre. Az intézkedés valamennyi olyan beruházás, fejlesztés megvalósítását ösztönzi, amely az épületen belül, 
vagy az azokat körülvevő kertek művelése során felhasznált ivóvíz mennyiségének csökkentésére irányul, pl. 
víztakarékos szerelvények alkalmazása, csapadékvíz gyűjtés, csapadékvíz felhasználása öntözési célra, 
szürkevíz-hasznosítás. A csapadékvíz-gyűjtést valamennyi önkormányzati intézményben célszerű megoldani 
2030-ig. A beruházásokat, alkalmazott módszereket célszerű széles körben ismertté tenni. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-3 Szá-1 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: közintézmények munkatársai, lakosság 


Finanszírozási igény: 5-50 millió Ft  


Lehetséges forrás: Szeghalom város önkormányzatának saját forrása a keretek függvényében, 


pályázati lehetőségek 


 


8.2.3. Természeti, táji környezet, települési zöldfelületi rendszer 


 


Települési zöldfelületi rendszerek létesítésének ösztönzése A6 
Az intézkedés magában foglalja a klímaszempontok településrendezési tervekben való érvényre juttatásának, 
azon belül a településszerkezet alakításának, a települési zöldfelületek létesítésének és fenntartásának 
jelentőségére való figyelemfelhívást, annak lehetőségeiről való tájékoztatást. Ennek keretében kiemelt 
hangsúlyt kell szentelni a települési zöldfelületek jövőbeli klimatikus feltételekhez való illeszkedésének 
fontosságára (pl. viharoknak minél inkább ellenálló törzs- és ágszerkezetű díszfák, belterületi mikroklímát 
javító kúszónövények telepítése) 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-2  
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: lakosság 


Finanszírozási igény: 1,5 millió Ft/év  
Lehetséges forrás: Szeghalom város önkormányzati forrás 


 


8.2.4. Épített környezet, települési infrastruktúra 


 


Helyi védett értékek és infrastruktúra sérülékenységének 
felmérése 


A7 


Az intézkedés Szeghalom közigazgatási területén lévő természeti és táji értékek, épített értékek (műemlékek és 
védett épületek) részletes klímaspecifikus sérülékenységi vizsgálatának elkészítését, a klímaváltozás negatív 
hatásainak enyhítéséhez szükséges beavatkozásokat, azok priorizálását, ütemezését tartalmazza.  
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


 Aá-4  
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzat kijelölt felelőse 


Célcsoport: lakosság, civil szervezetek 


Finanszírozási igény: 1 millió Ft/év  


Lehetséges forrás: Szeghalom Város Önkormányzata 
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8.3. Szemléletformálási, klímatudatossági intézkedések 


 


Települési, intézményi szereplők klímatudatos szemléletének 
erősítése 


SZ1 


A klímastratégia szemléletformálási intézkedései elsősorban a lakosságra irányulnak, azonban e célcsoport 
eredményes megszólításának alapfeltétele az annak tagjaival közvetlen, napi kapcsolatban álló intézmények 
munkatársainak szemléletformálása a megfelelő ismeretekkel –ez adja a motivációt és a példaképet is a 
lakosság irányába. Az intézkedés különösen a pedagógusok, szociális intézményhálózatban dolgozók, 
önkormányzati alkalmazottak ismereteinek bővítésére terjed ki. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


  Szá-1 
Határidő/időtáv: 2023 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata 


Célcsoport: közintézmények munkatársai 
Finanszírozási igény: 0,1 - 1 millió Ft  


Lehetséges forrás: Szeghalom város saját forrásai az elérhető keretek függvényében, hazai és uniós 
pályázati források 


 


Lakossági klímavédelmi szemléletformálási tevékenységek 
megszervezése és lebonyolítása 


SZ2 


Az intézkedés döntően figyelemfelhívó akciók, közösségi alapú klímabarát kezdeményezések szervezésére és 
lebonyolítására irányul, elsősorban a hagyományos, népszerű helyi rendezvényekhez kapcsolódva – ezzel 


társulva a helyi médiában is klímavédelemmel kapcsolatos információk megjelenítése 


Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


  Szá-1 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata, helyi rendezvények szervezői 
Célcsoport: lakosság 


Finanszírozási igény: 1 – 1,5 millió Ft/év  


Lehetséges forrás: Szeghalom város saját forrása az elérhető keretek függvényében, hazai, uniós 
pályázati források 


 


Helyi szolgáltató és termelő cégek, valamint civil szervezetek 
bevonása a klímavédelmi tevékenységekbe 


SZ3 


Az intézkedés kiterjed a civil és gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttműködési gyakorlatok 
lehetőségeinek feltérképezésére, amely magában foglalja azoknak a klímavédelmi intézkedéseknek a 
felmérését, amelyek esetében az önkormányzat önállóan nem, vagy kevésbé hatékonyan tud megjelenni, mint a 
civil vagy gazdasági szervezetekkel együttműködve. Ilyenek például a közösségi faültetési akciók, 
klímaváltozással kapcsolatos díjak, versenyek meghirdetése, lebonyolítása stb. 
Kapcsolódás a települési 
klímastratégia 
célkitűzéseihez: 


Mitigációs célkitűzés 
kódja 


Adaptációs célkitűzés 
kódja 


Szemléletformálási 
célkitűzés kódja 


  Szá-1 
Határidő/időtáv: folyamatos 


Felelős: Szeghalom Város Önkormányzata, 
Célcsoport: lakosság 


Finanszírozási igény: 1 – 1,5 millió Ft/év  


Lehetséges forrás: Szeghalom város saját forrása az elérhető keretek függvényében, hazai, uniós 
pályázati források 
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9. A megvalósítás pénzügyi és intézményi feltételei és eszközei 


9.1. Intézményrendszer, partnerségi terv 


 


Szeghalom város klímastratégiájának végrehajtásáért elsősorban az Önkormányzati Hivatal a 
felelős. A feladatok az alábbiakra terjednek ki: 
- a klímastratégiában kijelölt intézkedések közül az Önkormányzati Hivatal hatáskörébe 
utaltak teljes körű kivizsgálása 


- a klímastratégiában foglalt intézkedések végrehajtását szolgáló pénzügyi források, 
elsősorban pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok összeállítása, projekt lebonyolítása 


- a klímastratégia végrehajtásához szükséges egyeztetések végrehajtása 


- a klímastratégia végrehajtásában részt vállaló civil szervezetek, gazdasági szervezetek 
felkutatása, együttműködések kialakítása 


- a klímastratégia végrehajtásának nyomon követése. 


Kiemelendő, hogy a klímastratégia végrehajtása a teljes lakosság, valamint a civil, 


intézményei és vállalkozói kör együttműködését is igényli, önmagában egyik szektor sem 


képes a fent vázolt célok elérésére. Csak akkor lehet sikeres a stratégia végrehajtása, ha minél 


többen és minél nagyobb együttműködő keretek között tudják azt végrehajtani. Szeghalom 


város önkormányzatának célja, hogy a település lakosságának és a vállalkozói rétegnek minél 


nagyobb arányát legyen képes megszólítani – a szemléletformálási akciók és klímavédelmi 


projektek lebonyolítása révén. 


 


9.2. Finanszírozás 


 


A klímastratégiában foglalt feladatok végrehajtása jelentős költségigénnyel bír, annak 


mértékére vonatkozóan tartalmaz – hangsúlyozottan becsült – értékeket a következő táblázat.  


Az intézkedések megfogalmazása során az elsődleges cél a kívánt beavatkozási irányok 


azonosítása volt, és nem konkrét beruházások, akciók nevesítése. A pontos költségigénnyel 


leírt intézkedések a cselekvési/megvalósítási tervek részét képezhetik majd. 


Az intézkedések döntő része nem egy konkrét objektum fejlesztésére, illetve tevékenység 


lebonyolítására vonatkozik, hanem azok típusait jeleníti meg (pl. nem konkrét épület, 


hanem általában az épületek energiahatékonysági korszerűsítése). 


A fentiek következtében a klímastratégia az egyes intézkedések megvalósításának 


forrásigényére vonatkozóan elnagyolt – minimum és maximum értékek által behatárolt 


– becslést nyújt.  
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Intézkedés kódja/címe Tématerület összköltség Finanszírozás forrása Ütemezés 


M1 


Közintézmények 
épületenergetikai 
korszerűsítése, megújuló-


energia felhasználással 
kombinálva, közvilágítás 
korszerűsítése 


mitigáció 100 – 400 


millió Ft 
Uniós és hazai források folyamatos 


M2 


A megújuló energiaforrásokkal 
és energiahatékonysággal 
kapcsolatos lakossági 
mintaprojektek kialakításának 
ösztönzése  


mitigáció 1 – 3 millió 
Ft 


Uniós és hazai források folyamatos 


M3  


Vállalkozások 
energiahatékonyságának 
növelése 


mitigáció 2 – 3 millió 
Ft 


uniós és hazai források folyamatos 


M4 


Hálózatra termelő zöldáram-


termelő kapacitások 


mitigáció 500 millió 
Ft 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzat saját 
forrása a keretek 


függvényében, 


nemzetközi, uniós és 
hazai források 


folyamatos 


M5 


Kerékpárút hálózat további 
bővítése 


mitigáció 450 millió  
Ft 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzat saját 
forrása a keretek 


függvényében, 


nemzetközi, uniós és 
hazai források 


folyamatos 


M6 


Elektromos töltőhálózat 
folyamatos kialakítása és 
bővítése 


mitigáció 5 - 50 


millió Ft 
 


Szeghalom Város 
Önkormányzat saját 
forrása a keretek 


függvényében, hazai és 
uniós pályázatok, magyar 
állam finanszírozása 


folyamatos 


A1 


Települési hőség és UV riadó 
tervek készítése 


adaptáció 150 ezer Ft 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzati forrás 


2021 


A2 


A tartós hőség hatásait enyhítő 
berendezések telepítése, 
megoldások alkalmazása kül- és 
beltéren egyaránt 


adaptáció 5 - 10 


millió Ft/év 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzati forrás 


folyamatos 


 


A3 


Allergén növények terjedésének 
monitorozása és visszaszorítása 


adaptáció 1 millió 
Ft/év 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzati forrás 


 


folyamatos 


A4 


A belvíz eseményekre való 
sikeres felkészülés és a 
vízmennyiség hasznosítása 


adaptáció 3 – 15 


millió Ft 
Szeghalom város 
önkormányzatának saját 
forrása a keretek 


függvényében, pályázati 
lehetőségek 


 


folyamatos 


 


A5 


Víztakarékos technológiák 
meghonosítása a 
közintézményekben, azok széles 
körű megismertetése 


adaptáció 5 – 50 


millió Ft 
 


Szeghalom város 


önkormányzatának saját 
forrása a keretek 


függvényében, pályázati 
lehetőségek 


folyamatos 
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A6 


Települési zöldfelületi 
rendszerek létesítésének 
ösztönzése 


adaptáció 1,5 millió 
Ft/év 


 


Szeghalom város 
önkormányzati forrás 


 


folyamatos 


A7 


Helyi védett értékek és 
infrastruktúra 
sérülékenységének felmérése 


adaptáció 1 millió 
Ft/év 


 


Szeghalom Város 
Önkormányzata a keretek 


függvényében 


 


folyamatos 


SZ1 


Települési, intézményi 
szereplők klímatudatos 
szemléletének erősítése 


szemléletformálás 0,1 – 1 


millió Ft 
 


Szeghalom város saját 
forrásai a keretek 


függvényében, hazai és 
uniós pályázati források 


2023 


SZ2 


Lakossági klímavédelmi 
szemléletformálási 
tevékenységek megszervezése és 
lebonyolítása 


szemléletformálás 1 – 1,5 


millió Ft/év 


Szeghalom város saját 
forrása a keretek 


függvényében, hazai, 


uniós pályázati források 


folyamatos 


SZ3 


Helyi szolgáltató és termelő 
cégek, valamint civil 
szervezetek bevonása a 
klímavédelmi tevékenységekbe 


szemléletformálás 1 – 1,5 


millió Ft/év 


 


Szeghalom város saját 
forrása a keretek 


függvényében, hazai, 


uniós pályázati források 


 


folyamatos 


11. táblázat: Az intézkedések megvalósításának előzetesen becsült forrásigénye 
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10. Stratégiai monitoring és értékelés 


10.1. Monitoring és felülvizsgálat 


 


Szeghalom város jelen stratégiájában foglaltak nyomon követése elengedhetetlen a 


végrehajtás során felmerülő nehézségek, hiányosságok mielőbbi korrekciójának érdekében. A 


klímastratégia végrehajtásának nyomon követése két szinten valósul meg, egyrészt a kijelölt 


célok, másrészt a konkrét intézkedések szintjén. Az alábbi két táblázat az egyes célokhoz, 


illetve az intézkedésekhez rendelt indikátoroknak azokat a fő jellemzőit tartalmazza, amelyek 


alapján azok meghatározott időközönként történő gyűjtése gördülékenyen elvégezhető. Az 


indikátorok gyűjtéséért az Önkormányzat a felelős, amely azonban a feladat elvégzésébe 


minden esetben be kell, hogy vonja az adott indikátor tekintetében releváns információval 


bíró egyéb helyi, illetve térségi intézményeket. A stratégiát első körben 5 év múlva, 2025-


bencélszerű felülvizsgálni.  


 


Célrendszeri elem indikátor neve Mérték- 


egység 


Adat forrása Bázisév Bázis 
évi érték 


Célév Célérték 


Dekarbonizációs cél 1, 
Dá-1: Szeghalom város 
üvegházhatású gáz 
kibocsátása 2030-ra 


15%-kal csökkenjen 
2016-hoz képest. 


kibocsátott ÜHG 
mennyisége 


t/év CO2 
egyenérték 


KSH adatok 


alapján, 
Szeghalom 


önkormányzata 


2016 
49 046 


 
2030 41 689 


Dekarbonizációs cél 2, 
Dá-2: Szeghalom 


üvegházhatású gáz 
kibocsátása 2050-re 


40%-kal csökkenjen 
2016-hoz képest. 


kibocsátott ÜHG 
mennyisége 


t/év CO2 
egyenérték 


KSH adatok 
alapján, 


Szeghalom 


önkormányzata 


2016 
49 046 


 
2050 29 428 


ált. adaptációs cél 4: Az 


éghajlatváltozás által 
veszélyeztetett helyi 


értékek állapota ne 
romoljon 2030-ra. 


helyi értékek 
állagromlása 


igen/nem 


kivédés 
megléte 


Szeghalom 


önkormányzata 
2019 n.a. 2030 0 


12. táblázat: A stratégia célrendszeréhez tartozó eredményindikátorok 
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Intézkedés Indikátor neve Mértékegysé


g 


Adatforrás Gyűjtési 
gyakoris


ág 


Célé
v 


Célérték Gyűjtés 
felelőse 


M1 


Közintézmények 
épületenergetikai 
korszerűsítése, 
megújuló-energia 


felhasználással 
kombinálva, 
közvilágítás 
korszerűsítése 


Energetikai 


korszerűsítésen 
átesett középületek 


db 
Szeghalom 


Önkormányzata 
5 éves 2030 3 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


M2 


A megújuló 
energiaforrásokkal és 
energiahatékonysággal 
kapcsolatos lakossági 
mintaprojektek 


kialakításának 
ösztönzése  


A témakörben 
megvalósult 
mintaprojektek 
száma 


db 
Szeghalom 


Önkormányzata 
5 éves 2030 3 


Szeghalom 
Önkormányzat


a 


M3 


Vállalkozások 
energiahatékonyságán
ak növelése 


 


Vállalkozások 
energiahatékonysá
gi beruházásai 


db 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 5 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


M4 


Hálózatra termelő 
zöldáram-termelő 
kapacitások 


Megújuló 
energiaforrások 
aránya 


% 
Szeghalom 


Önkormányzata 
5 éves 2030 5% 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


M5 


Kerékpárút hálózat 
további bővítése 


Kiépült új 
kerékpárutak 
hossza 


km 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 4 
Szeghalom 


Önkormányzat
a 


M6 


Elektromos 


töltőhálózat folyamatos 


kialakítása és bővítése 


Elektromos 


töltőállomások 
száma, 
töltőállomások 
átlagos kapacitása 


db 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 1 
Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A1 


Települési hőség és UV 
riadó tervek készítése 


Hőség és UV riadó 
terv létrejötte 


igen/nem 
Szeghalom 


Önkormányzata NR 2021 igen 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A2 


A tartós hőség hatásait 
enyhítő berendezések 
telepítése, megoldások 
alkalmazása kül- és 
beltéren egyaránt 


Frekventált 
helyeken 


alkalmazott 


árnyékolási, 
klimatizálási 
megoldások 
megléte 


igen/nem 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 igen 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A3 


Allergén növények 
terjedésének 
monitorozása és 
visszaszorítása 


Parlagfű által 
lefedett terület 


m2 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 közel 0 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A4 


A belvíz eseményekre 
való sikeres felkészülés 
és a vízmennyiség 
hasznosítása 


Kivédés mértéke % 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 90-100 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A5 


Víztakarékos 
technológiák 
meghonosítása a 
közintézményekben, 
azok széles körű 
megismertetése 


Meghonosított 
víztakarékos 
technológiák 


db 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 
minden 


közintézmén
y 


Szeghalom 
Önkormányzat


a 


A6 


Települési zöldfelületi 
rendszerek 


létesítésének 
ösztönzése 


Települési 
zöldfelületek 
arányának 
növelése 


igen/nem 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 igen 
Szeghalom 


Önkormányzat
a 


A7 


Helyi védett értékek és 
infrastruktúra 
sérülékenységének 


Sérülékenységek 
felmérése 


igen/nem 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 igen 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 
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felmérése 


SZ1Települési, 
intézményi szereplők 
klímatudatos 
szemléletének erősítése 


Szemléletformáló 
előadásokkal, 
kampányokkal 
elért lakosság 
aránya 


% 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 100% 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


SZ2 


Lakossági 
klímavédelmi 
szemléletformálási 
tevékenységek 
megszervezése és 
lebonyolítása 


Szemléletformáló 
rendezvények, 
kampányok száma 


db/év 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 1 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


SZ3 


Helyi szolgáltató és 
termelő cégek, 
valamint civil 


szervezetek bevonása a 
klímavédelmi 
tevékenységekbe 


Helyi 
klímavédelemmel 
kapcsolatos 


konzorciumi 
formában 
megvalósított 
projektek száma 


db/év 
Szeghalom 


Önkormányzata 5 éves 2030 1 


Szeghalom 


Önkormányzat
a 


13. táblázat: Intézkedések teljesülését mérő indikátorok 


 


10.2. A jövőbeni stratégiai tervezési és felülvizsgálati tevékenység 
harmonizálása a klímastratégiával  
 


Az előző fejezetekben rögzített adatok rendszeres gyűjtése és elemzése szolgáltatja az 


információt a klímastratégiában foglalt célok teljesüléséhez, illetve az egyes intézkedések 


aktuális állapotának értékeléséhez. A klímastratégáról annak elfogadását követően igény 


szerint, de legfeljebb ötévente előrehaladási és felülvizsgálati jelentést készít Szeghalom 


Város Önkormányzata.  


A jelentések az indikátorértékek alakulásának bemutatása mellett szöveges értékelést is 


tartalmaznak a végrehajtás tapasztalatairól, körülményeiről, az azt segítő, illetve akadályozó 


legfontosabb tényezőkről. Ide sorolandó például a stratégia megvalósításához kapcsolódó 


anyagi források alakulása, a stratégia tartalmához kapcsolódóan újonnan megjelent kutatási 


eredmények, technológiai eljárások, illetve minden olyan körülmény, amelyek érdemi hatást 


gyakorolhatnak a kitűzött célok elérésére. Mindezek alapján az előrehaladási és felülvizsgálati 


jelentés – indoklással alátámasztott – javaslatot kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan, 


hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett változások indokolttá teszik-e a települési 


klímastratégia módosítását.  


Az éghajlatváltozás az élet szinte valamennyi területét érinti, ennek megfelelően a 


klímastratégia számos ágazat számára jelöl ki feladatokat, amelyeknek integrálódniuk kell az 


adott fejlesztési terület, ágazat stratégiai dokumentumaiba. Ennek eléréséhez Szeghalom 


képviselőtestületének a város stratégiai tervdokumentumainak soron következő és azt követő 


mindenkori felülvizsgálata során érvényesíteni kell azokban a klímastratégia szemléletét, 


amennyiben lehetséges konkrét beavatkozási irányait, intézkedéseit.  





