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Okirat száma:      . 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a, és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Szeghalmi Tündérkert 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


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


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


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


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.03.01. 


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


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


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







2 


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


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


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


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


1 851020 óvodai nevelés 


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


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


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


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladata 


4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 


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


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján – 
pályáztatás útján – határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett a magasabb 
vezetői beosztás határozott időre 5 évre szól. Felette egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 


 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


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


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


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 


6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 


6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés a többi 


gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi, gazdasági 


feladatait a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság 
tér 4-8.) látja el. 


6.2.A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 


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


 
 


6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 


 feladatellátási hely 
megnevezése 


alapfeladat 
megnevezése 


munkarend 
megjelölése 


maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 
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1 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde (5520 Szeghalom, 
Petőfi utca 1.) 


óvodai nevelés  125 


2 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde (5520 Szeghalom, 
Petőfi utca 1.) 


sajátos nevelési 
igényű  11 


3 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


óvodai nevelés  75 


4 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


sajátos nevelési 
igényű  3 


5 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) óvodai nevelés  100 


6 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) 


sajátos nevelési 
igényű  6 


7 Lurkó Bölcsőde (5520 
Szeghalom, Kossuth utca 5.) bölcsődei ellátás  64 


 
 


6.4.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 


 


ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 


vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 


az ingatlan 
funkciója, célja 


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


2 5520 Szeghalom, Újtelep III. utca 
15. 


2416 használati jog óvoda 


3 5520 Szeghalom, Fáy utca 12. 489/5. használati jog óvoda 
4 5520 Szeghalom, Kossuth utca 5. 2001/2. használati jog bölcsőde 
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M E G Á L L A P O D Á S  
 
 
amely létrejött egyrészről  
 


Szeghalom Önkormányzata (székhely:Szeghalom Szabadság tér 4-8.; PIR azonosító: 
……………….; képv.: Macsári Józsf polgármester), mint átruházó (a továbbiakban 
együttesen: Átruházó vagy Átadó) 


 
másrészről 
 


a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (székhely: 1118 
Budapest, Homonna utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-10-141112; adószám: 28950334-
2-43; képv.: Volencsik Zsolt Mihály), mint átvevő (a továbbiakban: NV Zrt. vagy 
Átvevő) 
 


 
továbbiakban Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételek szerint, Szeghalom Város 
Önkormányzata …………………. számú határozata alapján. 


 
A Felek megállapítják, hogy az Átadó és az Átvevő mindketten tagjegyzék szerinti tagjai a 
Gyulai Törvényszék Cégbíróságán 04-10-001580 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.). Átadó a 
társaságban............................................................%-os tulajdoni hányadot megtestesítő 
………….. db részvény tulajdonosa. A Magyar Állam 2021.11.17. napján 28,3436% 
tulajdoni hányaddal rendelkezik az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben. 


 
 


I. Preambulum – előzmények 
 


 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete az alaptőke leszállítását, valamint az 
ázsiós tőkeemelést követően sem volt kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. 
félévében felszámolási helyzetbe került volna, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. 
A Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére irányuló 
jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, akár csekély 
mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások finanszírozását, így a működést 
lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének ismeretében az alaptőke további 
leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási helyzet elkerülésére és a fizetőképesség 
helyreállítására nem alkalmas. 2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai 
célkitűzésekkel összhangban létrejött a 100%-os állami tulajdonban álló NV Zrt., amely cég 
arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, valamint az állami tulajdoni 
részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorolja. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. helyzetét felismerve a társaságban részvényes 
önkormányzatok egy része integrációs megkereséssel fordult az NV Zrt.-hez. Ennek alapján 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. együttműködési megállapodást kötött 
annak érdekében, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. ellátási területén a víziközmű szolgáltatás 
működtetésére megoldási javaslatot dolgozzanak ki. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban. Vksztv.) 
2021.06.13. napján hatályba lépett módosítása értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a 
víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát 
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térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a 
víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.  
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. és az NV Zrt. között létrejött Együttműködési megállapodás célja az 
volt, hogy rögzítésre kerüljenek benne azok a keretek, amelyeken belül a Felek 
együttműködnek az integrációs célok előkészítése során, azok elérése érdekében, az alábbi 
területeken: 


a) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítása (a továbbiakban 
összefoglalóan: Átvilágítás), valamint az Átvilágítás feltételeinek, menetének és az 
azzal kapcsolatosan felmerülő költségek viselésének meghatározása. 


b) Az Átvilágítás eredményeként létrejövő jelentés észrevételezése, jóváhagyása 
módjának meghatározása. 


c) Az átvilágítási jelentés alapján a Feleknek az integráció további folyamatára 
vonatkozó közös javaslatának, az integráció feltételeit is tartalmazó megállapodások 
tervezetének összeállítása (a továbbiakban: Integrációs Javaslat). 


 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. jogi, pénzügyi-vagyoni és műszaki szempontú átvilágítása megtörtént, 
mely az alábbi területeket ölelte fel: 
 


a) a Társaság jogi átvilágítása; 
b) a Társaság pénzügyi átvilágítása; 
c) a Társaság tagjainak tulajdonában, de az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében 


(különösen vagyonkezelésében, bérletében) álló víziközművek műszaki átvilágítása; 
d) a Társaság tagjainak tulajdonában álló víziközműveket működtető vagyon átvilágítása; 
e) a Társaság tulajdonában álló működtető eszközök műszaki átvilágítása. 


 
A Projekt Irányító Bizottság az általa elfogadott Átvilágítási Jelentésről, az önkormányzatok 
részére tájékoztatást ad. Az Átadó önkormányzat a kapott tájékoztatások ismeretében úgy 
döntött, hogy részt vesz az integráció további folyamatában, a jelen megállapodás aláírásához 
így mind az Átadó, mind az Átvevő támogató döntése a Felek rendelkezésére áll. 


 
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer 
 
Ellátásért Felelősök, köztük jelen szerződésben Átadóként megjelölt önkormányzat 2012. 
december 28. napján, majd 2013. május 10. napján, majd 2018.06.27. napján módosított 
megállapodást kötöttek a Közép-Békési Regionális Víziközmú-rendszer tulajdonviszonyainak 
rendezésére, annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítsák, hogy minden, a Közép-Békési 
Regionális víziközmú-rendszer által ellátott vagy ellátásra kerülő Ellátásért Felelősök körébe 
tartozó Önkormányzatot arányos jogok és kötelezettségek illessék és terheljék a viziközmú-
rendszer használatával és működtetésével kapcsolatban. A Békés Megyei Regionális Vízellátó 
Rendszerben Átadónak ……/10.000 arányú osztatlan közös tulajdonosi részesedése áll fenn. 


 
 
 


II. Részvény-átruházás 
 
1. Felek rögzítik, hogy az Átruházó kizárólagos tulajdonát képezi az ALFÖLDVÍZ Zrt. 


(székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által kibocsátott, 4600 Ft, azaz négyezer-
hatszáz Forint névértékű, névre szóló, … db, …… sorszámú, nyomdai úton előállított, 
általános jogokat biztosító törzsrészvény (a jelen fejezetben a továbbiakban: Részvény). 
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A jelen szerződéssel Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza a ……db …… 
sorszámú, nyomdai úton előállított, általános jogokat biztosító törzsrészvényeket. Átvevő 
pedig megszerzi a Részvényt, amelynek az átruházással az Átvevő egyedüli tulajdonosa 
lesz. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépésének napjától az Átadó 
tulajdonosi jogai az átadásra kerülő résvények tekintetében megszűnnek és a részvények a 
Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A Magyar Állam tulajdonosi jogait a Vksztv. 87/D. § 
értelmében 2021. január 1. napjától a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja. 


Átadó kijelenti, hogy az átadott részvények per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik 
személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását 
korlátozná, vagy akadályozná. 


 


2. Felek rögzítik, hogy Átvevő az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek jelenleg is részvényese, így a 
Részvény átruházásához az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabályának 19. §-ában foglaltakra 
tekintettel a részvénytársaság beleegyezése nem szükséges. 
 
A Részvény átruházásával az ahhoz tartozó valamennyi tulajdonosi jog és kötelezettség az 
Átvevőre száll át, aki jogait akkortól gyakorolhatja, amikor a részvénykönyvbe 
tulajdonosként bejegyzésre kerül. 
Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését 
követően haladéktalanul jogosult és köteles értesíteni az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t a jelen 
részvényátruházásról, és kéri az Átadónak a részvénykönyvből való törlését, illetőleg az 
Átvevő részvénykönyvbe történő bevezetését. Átadó a részvénykönyvből való törléséhez 
és Átvevő részvénykönyvbe történő bejegyzéséhez jelen megállapodással kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul. 
 
Átvevő jogosult jelen megállapodás hatálybalépését követően kezdeményezni az illetékes 
cégbíróságnál a részesedéssel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlója személyében 
beállt változás átvezetését a cégjegyzékben. 


 


Átadó jelen Szerződés hatálybalépésekor haladéktalanul Átvevő részére, az Átvevő 
nevére szóló forgatmánnyal ellátva, átadja a Részvényeket. 


 


 


III. Víziközművek és víziközmű működtető eszközök átruházása, valamint az 
ellátásért való felelősség 


 
3. Felek rögzítik, hogy az ott megjelölt tulajdoni hányadban és könyv szerinti értéken az 


Átruházó tulajdonát képezik a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt 
víziközművek (a jelen fejezetben a továbbiakban: Víziközművek) és a jelen megállapodás 
4. sz. mellékletében felsorolt víziközmű működtető eszközök (a jelen fejezetben a 
továbbiakban: Működtető Eszközök). 


 


4. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával Átruházó az Átvevőre ingyenesen 
átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Víziközművek és a Működtető Eszközök 
tulajdonjogát. Átadó kijelenti, hogy az átadott Víziközművek és Működtető Eszközök a 
jelen megállapodásban rögzítetteken túlmenően per-, teher- és igénymentesek, illetve 
harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi 
joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná. 
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5. Felek vállalják, hogy amennyiben a Víziközművek vagy a Működtető Eszközök 


bármelyike tulajdonjogának átruházáshoz valamely további nyilatkozat megtétele 
szükséges, azt egymás felhívására haladéktalanul megteszik. 
 


6. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján a 
Víziközművek tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti 
Vízművek Zrt. ugyanezen § (3) bekezdése alapján jár el. 
 


7. Felek rögzítik, hogy a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogának az 
Átvevőre történő átszállásával, az azt követő napon, a Vszktv. 5/H. § (6) bekezdése 
alapján ellátásért felelősként az Átvevő lép az Átruházó helyébe. Átvevő kijelenti, hogy az 
ellátásért felelős jogait és kötelezettségeit ismeri, azok gyakorlását vállalja. 
 


8. Az Átadó, mint korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását 
követően haladéktalanul átadja az Átvevő, mint új ellátásért felelős részére a Vksztv. 61. § 
(1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adatot, amely az érintett 
víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan az ellátásért felelős kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges. 


 
 


 


IV. Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer, valamint az ahhoz kapcsolódó 
ellátásért való felelősség átruházása 


 
9. Átruházó a jelen szerződés 2. sz. mellékletében részletezett Békés Megyei Regionális 
Vízellátó Rendszerben fennálló víziközmű rendszerelemeket ruházza át Átvevőre, a I. 
részben megjelölt tulajdoni hányadban és a mellékletben megjelölt könyv szerinti értéken. 
 


10. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával, Átruházó az Átvevőre ingyenesen 
átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben 
fennálló …………/10.000 arányú, 2. sz. mellékletében részletezett víziközmű 
rendszerelemek tulajdonjogát. Átadó kijelenti, hogy az átadott tulajdoni részesedés a jelen 
megállapodásban rögzítetteken túlmenően per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik 
személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi 
joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná. 
 


A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdoni részesedés 
átruházására a továbbiakban a III. rész rendelkezései az irányadóak. 


 
V. Járulékos kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések 


 
11. Az ellátásért való felelősség átszállására, valamint Vksztv. 18.§-ban foglaltakra tekintettel, 


a Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel 
nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelős Átadótól nyilvántartási 
értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az Átvevőre száll. Az Átadó a jelen 
szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint 
víziközmű-szolgáltató az általa beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az Átvevő felé számoljon el és az esetleges 
maradványt az Átvevő részére adja át. 
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12. Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 


források nyilvántartási értéke 5. sz. mellékletében szereplő összeggel azonos. 
 


13. Felek rögzítik, hogy az Átadó a 6. sz. mellékletében feltüntetett (lejárt) bérleti díj-
követelést tartja nyilván az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben, amit arra tekintettel nem 
érvényesített eddig, hogy az Átadó maga az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese. Tekintettel 
arra, hogy a díj kizárólag víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására fordítható, az 
Átadó az itt körülírt bérleti díj-követelésének általános forgalmi adót nem tartalmazó, 
nettó értékét a jelen megállapodás aláírásával az Átvevőre engedményezi 
 


14. Felek rögzítik, hogy a 3., 7. sz. mellékletében megjelölt víziközművek pályázati 
támogatásból valósultak meg, amely projekt(ek) megvalósítása során az Átvevő az Átadó 
szerződéses jogutódjává válik, a pályázat(ok)ban és a kapcsolódó szerződésekben vállalt 
kötelezettségek Átvevőt terhelik, a jogosultságok őt illetik. Felek az ehhez szükséges 
jognyilatkozatokat kellő időben megteszik, a szükséges jóváhagyásokat beszerzik. 


 
VI. Az átadás ellentételezése 


 


15. Felek rögzítik, hogy a II., III. és IV. fejezetben rögzített átruházásokra a jelen fejezetben 
foglaltakra tekintettel ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor. Szintén ingyenesen, 
ellenérték nélkül valósul meg az IV. fejezetben említett engedményezés és jogutódlás. 
A Szeghalom Város Önkormányzata vízmű és szennyvízrendszer rekonstrukciós 
számláján szereplő, Szeghalom Város Önkormányzatot megillető, Átvevő részére 
átadott 149.879.250 Ft felhasználása kizárólag Szeghalom Város Önkormányzat 
közigazgatási területén lehetséges. Jelen megállapodás elengedhetetlen melléklete az 
ezen összeg felhasználását ütemező Gördülő fejlesztési terv. 


 
16. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatályba lép, az ellátásért való 


felelősség terhének átszállásával, az ellátásbiztonság alapelvét szem előtt tartva megkezdi 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. konszolidálását. 
 


17. Az Átadó kijelenti, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az Átadó részvényesi tulajdonlása 
idején kialakult, a Preambulumban körülírt helyzetére tekintettel a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesülése esetén az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben a jelen megállapodás 
hatályba lépésig a bérleti üzemeltetési szerződésből fakadóan, a közmű használatáért járó 
bérleti díj-követelésének általános forgalmi adó tartalmán és a vagyonhasznosítási 
jutalékon felül új követelést nem támaszt. 


 
VII. Költségviselés 


 
18. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése körében 


felmerült költségeiket maguk viselik. 
 
19. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező részvény-, valamint víziközmű 


és a víziközmű működtető vagyon átruházása az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak minősül. 


 


VIII. Szavatosság 
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20. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és mellékletei az Átvilágítás alapján készültek. 


 
21. Felek rögzítik, hogy az Átadó az Átvilágítási foglaltakat a jelen megállapodás aláírását 


megelőzően kellő időben megismerte és lehetőséget kapott arra, hogy feltáró 
nyilatkozatban tájékoztassa Átvevőt a jelen megállapodás tárgyait érintő esetleges 
hibákról. 
 


22. Az Átadó – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel – a legjobb tudomása és 
meggyőződése szerint kijelenti és megerősíti, hogy a jelen megállapodás mellékleteiben 
hiánytalanul és megfelelő jellemzőkkel, teljeskörűen került feltüntetésre minden, a jelen 
megállapodás tárgyát képező releváns adat, információ, ami szükséges a jelen 
megállapodás céljának teljesítéséhez, így különösen, de nem kizárólagosan az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. által kibocsátott, az Átadó tulajdonában álló részvényekre vonatkozó 
információk, az Átruházó tulajdonát képező víziközművek és víziközmű működtető 
eszközök, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források, bérleti díj-követelések, 
pályázati projekt(ek). 
 
Az Átadó kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodás kapcsán átadott vagy átadandóként 
megjelölt dokumentumok, a megállapodásban és mellékleteiben, továbbá az átadott vagy 
átadandóként megjelölt dokumentumokban szereplő adatok megbízható, teljes körű 
információt tartalmaznak. 
  
Az Átadó szavatol azért, hogy könyveiben a jelen megállapodással átruházott vagyon 
helyes értékkel szerepel. 
 


23. Amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az 
Átruházó illetékességi területén olyan elmaradt szolgalmi jog alapítás (bejegyzés) 
szükségessége merül fel, ami kártalanítás alapját képezi harmadik személy javára, illetve 
amelyre harmadik személy kártalanítási igényt nyújt be, az Átadó vállalja az ezzel 
szükséges eljárást lefolytatni és a saját költségén a kártalanítási összeget és az ezzel járó 
költségeket a jogosultnak megfizetni, akkor is, ha a szolgalmi jog a Magyar Állam javára, 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. joggyakorlásának feltüntetése mellett, kerül bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba. 
 


24. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése 
során vagy azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett 
ingatlan vagy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létezéséről 
tudomást szerez, úgy vállalja, hogy ezen ingatlan(ok) és más vagyonelemek tulajdonjogát 
saját költségén rendezi, és az ingatlan(ok)ra vonatkozóan ezt követően külön ingatlan-
nyilvántartási átvezetésre alkalmas megállapodást, az egyéb vagyonelemekre pedig a 
vagyonelem jellegéhez igazodó ingyenes tulajdon-átruházó megállapodást kötnek. 
 
 


25. A jelen fejezetben foglaltak megsértéséből adódóan felmerült felelősség az Átadót a 
szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig, a jelen jogügylettel érintett ingatlanok 
kapcsán 5 évig terheli. 


 


IX. Titoktartás 
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26. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi 
részletét, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt 
megtett bármely nyilatkozatot. 
 


27. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet – a jelen 
megállapodásban foglalt eltérésekkel – titokban tartani. 
 


28. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél 
igazolása alapján már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát 


a. nyilvánosságra hozták, 
b. általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy 
c. már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak. 


 
29. A hatályba lépéshez szükséges tájékoztatást az Átvevő jogosult az ALFÖLDVÍZ Zrt. 


további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött megállapodásai 
alapján ezen további részvényesek számára megadni. 
 


30. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásra a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (2) bekezdése, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése és 32. §-a vonatkozik. 
 


31. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos 
megőrzésére. A szerződés teljesülésével az írásos információkat, illetve a titoktartási 
kötelezettség tárgyát képező információkat, dokumentumokat teljes egészében vissza kell 
szolgáltatni, illetve át kell adni a másik fél részére, vagy a megegyezés alapján meg kell 
semmisíteni, vagy olyan módon kell megőrizni, hogy illetéktelen harmadik személy 
részére hozzáférhetetlen legyen. 
 


32. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti.  
 


33. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró 
valamennyi személy titoksértéséért.  
 


34. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek 
korlátozás nélkül felelősséget vállalnak. 
  


X. Kapcsolódó eljárások 
 


35. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében szükséges 
hatósági és más bejelentéseket, nyilatkozatokat a megállapodás hatályba lépésétől 
számított 3 hónapon belül kölcsönösen megteszik és az érintett hatóságok, szolgáltatók és 
más harmadik személyek előtt közösen – vagy ha ez nem szükséges önállóan – eljárnak. 
 
 


36. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó ingatlanok kapcsán a tulajdonjog 
átruházásának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 8. számú 
mellékletében adják meg. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követően jogosult 
ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot tulajdonjog bejegyzési kérelemmel az illetékes 
földhivatalhoz benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két 
hónapon belül lép az átruházott ingatlanok birtokába.  
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37. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Átadó javára bejegyzett 
szolgalmi jogokra vonatkozóan külön megállapodást kötnek, mely szerint a szolgalmi 
jogok jogosultjaként az ellátásért felelős Magyar Állam kerül bejegyzésre, az 
ALFÖLDVÍZ Zrt., mint szolgalmi joggyakorló feltüntetése mellett. 
 


38. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó gépjárművek kapcsán a tulajdonjog 
átruházásának a közúti közlekedési nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 9. 
számú mellékletében adják meg. Felek a jelen megállapodás hatályba lépését követően 
jogosultak és kötelesek ezen mellékletben szereplő nyilatkozatot az illetékes hatósághoz 
benyújtani. Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követő két hónapon belül veszi 
birtokba az átruházott gépjárműveket. 
 


39. Felek a birtokátruházásokról külön jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyekben rögzítik a 
releváns körülményeket. A birtokátruházástól kezdődően az Átvevő jogosult a birtokába 
került dolgok hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt. 


 
XI. Kapcsolattartás 


 
40. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályát érintő kommunikációjukat 


kizárólag hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus úton 
történő megküldésével (ideértve az ezen pontban megjelölt e-mail-címre, valamint 
Hivatali Kapun keresztül küldött leveleket) bonyolítják le egymás között. 
 


41. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun keresztül küldött, tértivevénnyel ellátott 
küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy 
amennyiben a küldemény Hivatali Kapun keresztül kerül elküldésre, úgy a küldeményben 
foglalt jognyilatkozatot a Hivatali Kapun keresztül való megküldéstől számított öt napon 
belül kézbesítettnek tekintik, attól függetlenül, hogy azt a Fél átvette vagy sem. A Hivatali 
Kapu szolgáltatás – Felektől független – legalább 24 órán keresztül való folyamatos 
elérhetetlenné válása esetén a jelen pontban foglalt határidő az elérhetetlenség idejével 
meghosszabbodik.  
 


42. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél 
levelező rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett 
számítógépén történő megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-
mail üzenetet küldő Fél kezdeményezte. A kézbesítés időpontja e-mail üzenet esetén az 
automatikus visszaigazolás időpontja, egyéb esetben a továbbítást követő munkanap 8.00 
óra. 
 


43. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére 
kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 


Átadó részéről 


kapcsolattartó: dr. Pénzely Erika 
Hivatali Kapu azonosító: 206087374 
telefonszám: 20/622-99-93 
e-mail: jegyzo@szeghalom.hu 
 


Átvevő részéről 
 


kapcsolattartó: dr. Schieszl Ferenc 
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Hivatali Kapu azonosító: 28950334#cegkapu 
telefonszám: +36 30 119 8221 
e-mail: drschieszl.ferenc@nvmzrt.hu 


44. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a 
kapcsolattartói adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik.  
 


45. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket 
jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal 
korábban írásban értesíteni kötelesek. 
 


46. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 
értesíteni a másik felet a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és 
emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 
Felet terheli. 
 


47. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli a Tranzakciós szerződés módosítását. 
 


48. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar.  
 


49. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett 
nyilatkozat alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett 
nyilatkozatokat egymás vonatkozásában a jelen Tranzakciós szerződéssel kapcsolatban 
joghatás kiváltására alkalmatlannak minősítik. 


 
XII. Kommunikáció 


 
50. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban szükségessé váló 


nyilvános nyilatkozattételre az Átvevő jogosult. 
 


XIII. Együttműködési kötelezettség 
 


51. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a 
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban 
közölni, figyelemmel arra, hogy a másik fél jogait és kötelezettségeit 
fennakadásmentesen, késedelem nélkül jogszerűen gyakorolhassa. 
 


52. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy 
értelmezésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 


 
53. A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és 


megtesznek bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, 
amely a jelen szerződés előírásainak teljesítéséhez szükséges. 


 
54. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, 


tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy 
más forrásból megismerhető. 
 


55. Az Átadó jelen okirattal vállalja, hogy a Tranzakciós szerződésben foglaltak 
teljesüléséhez szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára 
hozzáférhetővé teszi akkor is, amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, más 
hasonló titoknak vagy védett ismeretnek minősül.  
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56. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a IX. fejezet 5. 


pontjában foglalt titoktartási kötelezettségének megfelelően kezeli. 
 


57. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 
vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. 


 
XIV. A nyilatkozatok értelmezése 


 
58. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó 


feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 
jelentése szerint értenie kellett. 
 


59. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó 
feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott 
jelentése szerint érteni kell. 
 


60. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból 
engedni csak kifejezett jognyilatkozattal lehet.  
 


61. A Tranzakciós szerződés egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell 
értelmezni.  
 


62. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti.  
 


63. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett 
indokra egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten 
kizárják.  
 


64. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni.  
 


65. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja 
valamely jogát, úgy az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való 
lemondásnak, sem szerződésszegés elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig 
továbbra is gyakorolhatók maradnak. 


 
XV. Adatkezelés, adatvédelem 


 
 
66. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 


kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseit. 
 


67. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatokat csak 
és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél 
munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 
segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. 
Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik 
hozzáférhetővé. A Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan 
szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a 
személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
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68. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek 
megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) alpontja alapján kifejezetten 
jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely 
célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek 
szükséges. 
 


69. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Szerződés hatálya alatt 
kerül sor. A Felek vállalják, hogy a Szerződésben rögzítettek teljesítését követően 
valamennyi általuk kezelt adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a meglévő másolatot 
törlik, vagy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi személyes adatot 
törlik. 
 


70. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, 
mely biztosítja az adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy elkerüljék az adatvesztést, valamint harmadik fél jogosulatlan 
hozzáférését. Ezen intézkedéseket olyan megfelelő szinten kell meghozni, amely 
figyelembe veszi a kezelt személyes adatok körét, az egyes fennálló kockázatokat, a 
meglévő technikai lehetőségeket és az intézkedések meghozatalának költségeit. 
 


71. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve 
szabályzatban foglalt rendelkezések is irányadóak. 


 
XVI. A szerződés hatálya 


 
72. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Átvevő az 


ALFÖLDVÍZ Zrt. további részvényeseivel megkötött tranzakciós szerződések alapján az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényei legalább 75%-a tulajdonának tulajdonosává válhat, továbbá 
amikor a Békés Megyei Regionális Vízellátó rendszerben Átvevő 100%-os 
részesedésének tulajdonosává válhat. 
 


73. Az Átvevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átadót a hatálybalépés feltételének 
teljesüléséről. 
 


74. Jelen szerződés hatályát veszíti, ha 
a) a szerződést a Felek közös akaratukkal megszüntetik, 
b) az arra jogosult Fél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, 
c) bármelyik Fél jogutód nélkül megszűnik. 
 


75. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely a 
szerződés hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné 
tenné.  
 


76. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan 
körülmény bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés hatályát, illetve célja szerinti 
teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesítés késedelméből eredő 
károkért felelősek.  


 
XVII. A megállapodás módosítása 


 
77. A Felek a jelen szerződést írásbeli formában közös megállapodással módosíthatják. 
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78. A szerződés módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem 
látható ok miatt beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet 
a kezdeményező Félnek kétséget kizáróan bizonyítania kell. 


 
XVIII. A szerződés megszűnése 


 
 


79. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani a szerződést.  
 


XIX. Lehetetlenülés 
 


80. A szerződés lehetetlenülése esetén a Tranzakciós szerződés megszűnik. 
 


81. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni. 
 


82. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a 
Tranzakciós szerződés vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új 
szerződés megkötésével hatályban maradhasson. 
  


83. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél 
felelős. 
  


84. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen szerződésből fakadó tájékoztatási, 
együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli. 


 
XX. Vis maior 


 
85. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, 


elháríthatatlan, kivételes esemény, mely a Felek működésétől független, az adott 
körülmények között nem elhárítható, nem meggátolható, és amely a jelen Tranzakciós 
szerződés teljesítését valamely szerződő Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen 
lehetetlenné teszi. 
 


86. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye.  
 


87. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, 
illetve, ha a Vis Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé 
válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia 
kell az esemény jellemzőit és annak a szerződéses kötelezettségek teljesítésére gyakorolt 
hatását, valamint a késedelem miatt a kötelezettség teljesítésének várható időpontját. 
 


88. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior 
következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból 
nem tartotta be, Felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek megkísérelni 
a vita rendezését, amelynek eredménytelensége esetén Felek jogosultak – az arra irányadó 
szabályok szerint - bírósághoz fordulni. 


 
XXI. Részleges érvénytelenség, részleges hatálytalanság 


 
 


89. Felek rögzítik, hogy a III., IV. V. ésVI.. fejezetben rögzítettek bármelyikének hiányában 
az Átvevő a jelen megállapodást nem kötötte volna meg. Az ezen fejezetekben foglalt 
feltételek teljesülésének hiánya vagy érvénytelensége, hatálytalansága vagy 
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végrehajthatatlansága az egész szerződés érvénytelenségét, hatálytalanságát eredményezi. 
Ezen kívül, ha a jelen szerződés bármely további rendelkezése érvénytelen, hatálytalan 
vagy végrehajthatatlan, akkor az csak arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem 
jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, 
hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát, a szerződés egyéb rendelkezései teljes 
mértékben érvényben és hatályban maradnak.  
 


90. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan 
érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az 
érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfelel. 
 


91. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles 
arról késlekedés nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az 
érthetetlennek vagy ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmezni, szükség 
esetén külön írásbeli, közös nyilatkozattal vagy a megállapodás módosításával az 
értelmezési vitát feloldani. 
 


92. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített 
feltétel csak abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták 
vagy nem kívánták feloldani. 


 
XXII. Felelősség 


 
93. Aki a jelen szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 


Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül 
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt 
elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
 


94. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését 
a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti. 
 


95. A Felek bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetére kikötik, hogy kifejezetten el 
kívánnak térni a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltaktól, és a súlyos szerződésszegés 
esetén a jogosult Fél a teljes kárának megtérítését követelheti a kötelezetttől 
 


96. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel. 
 


97. Felek rögzítik, hogy a VII. (Szavatosság) fejezetben foglalt kötelezettségek bármelyikének 
megsértését súlyos szerződésszegésnek tekintik. 


 
 


XXIII. Jogképességi nyilatkozat 
 


98. Az NV Zrt. kijelenti, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a 
jogszabályoknak megfelelően működő, a Magyar Állam képviseletére a Vksztv. 6. § (3) 
bekezdése alapján jogosult gazdasági társaság.  
 


99. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény alapján működő közjogi testület. Az Önkormányzat a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint 
átlátható szervezet. 
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100. Az Önkormányzat hitelt érdemlően, az 10. számú mellékletként csatolt határozattal 
igazolja, hogy a képviselő testület az irányadó szabályok szerinti szavazati arányban a 
jelen szerződés megkötése mellett döntött a szerződés tervezetének megismerését 
követően.  
 


101. A Felek kijelentik, hogy a Tranzakciós szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a szerződés aláírása nem eredményezi 
más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnyel járó 
szerződést nem kötnek, ezt eredményező jognyilatkozatot nem tesznek. 


 
XXIV. Vegyes rendelkezések 


 
102. A Felek a jelen szerződésben a Vksztv., a Ptk., a Vagyontv. és az egyéb vonatkozó 


jogszabályok rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik.  
 


103. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez 
az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet 
eredményre, akkor fordulnak az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. 
 


104. A jelen szerződés mellékletek nélkül  .. oldalból áll. Készült ………….. eredeti, 
egymással mindenben megegyező példányban.  
 


A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és 
szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után, a kellő felhatalmazások 
birtokában aláírták. 
 
 
Kelt ……………, 202…. ………………. napján. 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 … Önkormányzata Magyar Állam 
 Átadó Átvevő 
 képv.: Képv.: 
 … polgármester NV. Zrt. 
  Volencsik Zsolt vezérigazgató 
 
 
 
 
 


 
Mellékletek: 


 
1. Víziközmű vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási érték megjelölésével 
2. Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló rendszerelemek részletezése  
3. Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer pályázatból megvalósult rendszerelemei  
4. Víziközmű működtető vagyonelemek tételes listája számviteli nyilvántartási érték 


megjelölésével 
5. Víziközmű fejlesztésre fel nem használt források kimutatása 
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6. …………… Megyei Jogú Város önkormányzat ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben fennálló 
bérletidíj tartozásból eredő követeléseinek listája/kimutatása 


7. Pályázati támogatásból megvalósuló/megvalósult víziközmű fejlesztési projektek 
listája/kimutatása 


8. Ingatlan-nyilvántartási változásbejegyzéshez szükséges nyilatkozat minta 
9. Közúti közlekedési nyilvántartásban történő változásbejegyzéshez szükséges nyilatkozat 


minta 
10. ……… önkormányzat …… sz. közgyűlési határozata 
 


 





		1. Felek rögzítik, hogy az Átruházó kizárólagos tulajdonát képezi az Alföldvíz Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) által kibocsátott, 4600 Ft, azaz négyezer-hatszáz Forint névértékű, névre szóló, … db, …… sorszámú, nyomdai úton előállított,...

		Átadó kijelenti, hogy az átadott részvények per-, teher- és igénymentesek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná.

		2. Felek rögzítik, hogy Átvevő az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek jelenleg is részvényese, így a Részvény átruházásához az ALFÖLDVÍZ Zrt. Alapszabályának 19. §-ában foglaltakra tekintettel a részvénytársaság beleegyezése nem szükséges.

		A Részvény átruházásával az ahhoz tartozó valamennyi tulajdonosi jog és kötelezettség az Átvevőre száll át, aki jogait akkortól gyakorolhatja, amikor a részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyzésre kerül.

		Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a jelen megállapodás hatályba lépését követően haladéktalanul jogosult és köteles értesíteni az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t a jelen részvényátruházásról, és kéri az Átadónak a részvénykönyvből való törlését, illetőleg az...

		Átvevő jogosult jelen megállapodás hatálybalépését követően kezdeményezni az illetékes cégbíróságnál a részesedéssel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlója személyében beállt változás átvezetését a cégjegyzékben.

		Átadó jelen Szerződés hatálybalépésekor haladéktalanul Átvevő részére, az Átvevő nevére szóló forgatmánnyal ellátva, átadja a Részvényeket.

		3. Felek rögzítik, hogy az ott megjelölt tulajdoni hányadban és könyv szerinti értéken az Átruházó tulajdonát képezik a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt víziközművek (a jelen fejezetben a továbbiakban: Víziközművek) és a jelen megálla...

		4. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogát. Átadó kijelenti, hogy az átadott Víziközművek és Működtető Eszközök a jelen megáll...

		5. Felek vállalják, hogy amennyiben a Víziközművek vagy a Működtető Eszközök bármelyike tulajdonjogának átruházáshoz valamely további nyilatkozat megtétele szükséges, azt egymás felhívására haladéktalanul megteszik.

		6. Felek rögzítik, hogy Átvevő a Magyar Állam, így a Vksztv. 6. § (1) bekezdése alapján a Víziközművek tulajdonjogának megszerzése a számára megengedett, a Nemzeti Vízművek Zrt. ugyanezen § (3) bekezdése alapján jár el.

		7. Felek rögzítik, hogy a Víziközművek és a Működtető Eszközök tulajdonjogának az Átvevőre történő átszállásával, az azt követő napon, a Vszktv. 5/H. § (6) bekezdése alapján ellátásért felelősként az Átvevő lép az Átruházó helyébe. Átvevő kijelenti, h...

		8. Az Átadó, mint korábbi ellátásért felelős a víziközmű-vagyon tulajdonjogának átszállását követően haladéktalanul átadja az Átvevő, mint új ellátásért felelős részére a Vksztv. 61. § (1) bekezdése szerinti adatokat, valamint minden egyéb olyan adato...

		9. Átruházó a jelen szerződés 2. sz. mellékletében részletezett Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló víziközmű rendszerelemeket ruházza át Átvevőre, a I. részben megjelölt tulajdoni hányadban és a mellékletben megjelölt könyv szerint...

		10. A jelen szerződés hatályba lépésének napjával, Átruházó az Átvevőre ingyenesen átruházza, Átvevő pedig megszerzi a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló …………/10.000 arányú, 2. sz. mellékletében részletezett víziközmű rendszereleme...

		11. Az ellátásért való felelősség átszállására, valamint Vksztv. 18.§-ban foglaltakra tekintettel, a Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján a Felek rögzítik, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felel...

		12. Az Átadó kijelenti és szavatol azért, hogy a víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források nyilvántartási értéke 5. sz. mellékletében szereplő összeggel azonos.

		13. Felek rögzítik, hogy az Átadó a 6. sz. mellékletében feltüntetett (lejárt) bérleti díj-követelést tartja nyilván az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben, amit arra tekintettel nem érvényesített eddig, hogy az Átadó maga az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényese. Tekint...

		14. Felek rögzítik, hogy a 3., 7. sz. mellékletében megjelölt víziközművek pályázati támogatásból valósultak meg, amely projekt(ek) megvalósítása során az Átvevő az Átadó szerződéses jogutódjává válik, a pályázat(ok)ban és a kapcsolódó szerződésekben ...

		15. Felek rögzítik, hogy a II., III. és IV. fejezetben rögzített átruházásokra a jelen fejezetben foglaltakra tekintettel ingyenesen, ellenérték nélkül kerül sor. Szintén ingyenesen, ellenérték nélkül valósul meg az IV. fejezetben említett engedményez...

		16. Átvevő vállalja, hogy amennyiben a jelen megállapodás hatályba lép, az ellátásért való felelősség terhének átszállásával, az ellátásbiztonság alapelvét szem előtt tartva megkezdi az ALFÖLDVÍZ Zrt. konszolidálását.

		17. Az Átadó kijelenti, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek az Átadó részvényesi tulajdonlása idején kialakult, a Preambulumban körülírt helyzetére tekintettel a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése esetén az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szemben a jelen megállapo...

		18. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése körében felmerült költségeiket maguk viselik.

		19. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgyát képező részvény-, valamint víziközmű és a víziközmű működtető vagyon átruházása az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.

		20. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás és mellékletei az Átvilágítás alapján készültek.

		21. Felek rögzítik, hogy az Átadó az Átvilágítási foglaltakat a jelen megállapodás aláírását megelőzően kellő időben megismerte és lehetőséget kapott arra, hogy feltáró nyilatkozatban tájékoztassa Átvevőt a jelen megállapodás tárgyait érintő esetleges...

		22. Az Átadó – az előző pontban foglaltakra is figyelemmel – a legjobb tudomása és meggyőződése szerint kijelenti és megerősíti, hogy a jelen megállapodás mellékleteiben hiánytalanul és megfelelő jellemzőkkel, teljeskörűen került feltüntetésre minden,...

		Az Átadó kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodás kapcsán átadott vagy átadandóként megjelölt dokumentumok, a megállapodásban és mellékleteiben, továbbá az átadott vagy átadandóként megjelölt dokumentumokban szereplő adatok megbízható, teljes körű...

		Az Átadó szavatol azért, hogy könyveiben a jelen megállapodással átruházott vagyon helyes értékkel szerepel.

		23. Amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az Átruházó illetékességi területén olyan elmaradt szolgalmi jog alapítás (bejegyzés) szükségessége merül fel, ami kártalanítás alapját képezi harmadik személy javára...

		24. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során vagy azt követően az Átvevő további, rendezetlen jogállású víziközművel érintett ingatlan vagy a víziközmű-szolgáltatás ellátásához szükséges vagyonelem létez...

		25. A jelen fejezetben foglaltak megsértéséből adódóan felmerült felelősség az Átadót a szerződés hatályba lépésétől számított 1 évig, a jelen jogügylettel érintett ingatlanok kapcsán 5 évig terheli.

		26. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősítik az egymás közötti tárgyalások valamennyi részletét, ideértve a szerződés megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt megtett bármely nyilatkozatot.

		27. A Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot és védett ismeretet – a jelen megállapodásban foglalt eltérésekkel – titokban tartani.

		28. Nem vonatkozik titoktartási kötelezettség olyan információkra, amelyek a másik Fél igazolása alapján már az információk átadásakor köztudomásúvá váltak, tehát

		a. nyilvánosságra hozták,

		b. általánosan hozzáférhetővé tették őket, vagy

		c. már az átadás pillanatában általánosan ismertek voltak.

		29. A hatályba lépéshez szükséges tájékoztatást az Átvevő jogosult az ALFÖLDVÍZ Zrt. további részvényeseivel a jelen szerződéssel azonos tárgyban kötött megállapodásai alapján ezen további részvényesek számára megadni.

		30. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásra a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/I. § (2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2...

		31. A Felek kötelezettséget vállalnak a bizalmasan kezelendő információk biztonságos megőrzésére. A szerződés teljesülésével az írásos információkat, illetve a titoktartási kötelezettség tárgyát képező információkat, dokumentumokat teljes egészében vi...

		32. A Feleket a titoktartási kötelezettség véghatáridő nélkül köti.

		33. A Fél sajátjaként felel minden munkavállalója, megbízottja és az érdekében eljáró valamennyi személy titoksértéséért.

		34. Az e kötelezettség megszegéséből eredő, teljes közvetett vagy közvetlen kárért a Felek korlátozás nélkül felelősséget vállalnak.

		35. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesülése érdekében szükséges hatósági és más bejelentéseket, nyilatkozatokat a megállapodás hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül kölcsönösen megteszik és az érintett hatóságok, szol...

		36. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó ingatlanok kapcsán a tulajdonjog átruházásának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 8. számú mel...

		37. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Átadó javára bejegyzett szolgalmi jogokra vonatkozóan külön megállapodást kötnek, mely szerint a szolgalmi jogok jogosultjaként az ellátásért felelős Magyar Állam kerül bejegyzésre, az ALFÖ...

		38. Felek a jelen megállapodás alapján átadandó gépjárművek kapcsán a tulajdonjog átruházásának a közúti közlekedési nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges tartalmi és formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatukat a jelen megállapodás 9....

		39. Felek a birtokátruházásokról külön jegyzőkönyveket vesznek fel, amelyekben rögzítik a releváns körülményeket. A birtokátruházástól kezdődően az Átvevő jogosult a birtokába került dolgok hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket ...

		40. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályát érintő kommunikációjukat kizárólag hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldésével (ideértve az ezen pontban megjelölt e-mail-címr...

		41. A kézbesítés időpontja a Hivatali Kapun keresztül küldött, tértivevénnyel ellátott küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a küldemény Hivatali Kapun keresztül kerül elküldésre, úgy a küldeménybe...

		42. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél levelező rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett számítógépén történő megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben...

		43. A Felek a jelen megállapodás teljesítésével egymáshoz intézett nyilatkozataik megtételére kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

		44. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik Felet haladéktalanul, de legalább a kapcsolattartói adatok változásának napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően értesítik.

		45. A Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző 2 (kettő) munkanappal korábban írásban értesíteni kötelesek.

		46. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik felet a kapcsolattartó személy és kapcsolattartási adatok változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értes...

		47. A kapcsolattartói adatok változása nem igényli a Tranzakciós szerződés módosítását.

		48. A Felek között a kapcsolattartás kizárólagos nyelve a magyar.

		49. A Felek rögzítik, hogy joghatás kiváltására csak a fentiekben meghatározott formában tett nyilatkozat alkalmas, erre tekintettel a szóban, illetve ráutaló magatartással megtett nyilatkozatokat egymás vonatkozásában a jelen Tranzakciós szerződéssel...

		50. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban szükségessé váló nyilvános nyilatkozattételre az Átvevő jogosult.

		51. A Felek kötelesek a szerződés teljes hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban ...

		52. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.

		53. A Felek ezennel kifejezetten vállalják, hogy aláírnak bármely olyan okmányt és megtesznek bármely olyan jogi intézkedést és megadnak minden olyan nyilatkozatot, amely a jelen szerződés előírásainak teljesítéséhez szükséges.

		54. A Fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból megismerhető.

		55. Az Átadó jelen okirattal vállalja, hogy a Tranzakciós szerződésben foglaltak teljesüléséhez szükséges valamennyi információt ésszerű időn belül az NV Zrt. számára hozzáférhetővé teszi akkor is, amennyiben az bank-, adó-, üzleti, ügyvédi, ipari, má...

		56. Az NV Zrt. kötelezi magát, hogy az így tudomására jutott információt a IX. fejezet 5. pontjában foglalt titoktartási kötelezettségének megfelelően kezeli.

		57. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék.

		58. A jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

		59. A nem címzett jognyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint érteni kell.

		60. A Felek rögzítik, hogy a jogviszonyból fakadó valamely jogról lemondani vagy abból engedni csak kifejezett jognyilatkozattal lehet.

		61. A Tranzakciós szerződés egyes feltételeit a megállapodás egészével összhangban kell értelmezni.

		62. A Fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényességét nem érinti.

		63. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban titkos fenntartásra vagy rejtett indokra egymással szemben nem hivatkoznak, az ilyenre való jogalapítást kifejezetten kizárják.

		64. A Felek nyilatkozatait nem lehet kiterjesztően értelmezni.

		65. Ha valamelyik Fél bármilyen esetben késedelmesen vagy egyáltalán nem gyakorolja valamely jogát, úgy az nem tekintendő az adott feltételről, jogról vagy igényről való lemondásnak, sem szerződésszegés elfogadásának, az adott jogok vagy igények pedig...

		66. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezés...

		67. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítése során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. E...

		68. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését, am...

		69. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésére csak a jelen Szerződés hatálya alatt kerül sor. A Felek vállalják, hogy a Szerződésben rögzítettek teljesítését követően valamennyi általuk kezelt adatot visszajuttatnak a másik Félnek és a megl...

		70. A Felek vállalják, hogy megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely biztosítja az adatkezelés biztonságát, integritását, valamint megtesznek mindent annak érdekében, hogy elkerüljék az adatvesztést, valamint harmadik fél jogo...

		71. A Felek általi adatkezelés során az általuk elfogadott adatvédelmi tájékoztatóban, illetve szabályzatban foglalt rendelkezések is irányadóak.

		72. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az Átvevő az ALFÖLDVÍZ Zrt. további részvényeseivel megkötött tranzakciós szerződések alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. részvényei legalább 75%-a tulajdonának tulajdonosává válhat...

		73. Az Átvevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átadót a hatálybalépés feltételének teljesüléséről.

		74. Jelen szerződés hatályát veszíti, ha

		75. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan külső körülményről, amely a szerződés hatályát és a céljának megfelelő teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné.

		76. A Felek kötelezik magukat, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, amennyiben olyan körülmény bekövetkezése fenyeget, amely a jelen szerződés hatályát, illetve célja szerinti teljesülését akadályozná vagy lehetetlenné tenné. A Felek az értesí...

		77. A Felek a jelen szerződést írásbeli formában közös megállapodással módosíthatják.

		78. A szerződés módosítását bármely Fél kezdeményezheti. A szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt beállott körülményt és az ebből származó lényeges és jogos érdeksérelmet a kezdeményező Félnek kétséget kizáróan bizonyítania kell.

		79. A Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak felmondani a szerződést.

		80. A szerződés lehetetlenülése esetén a Tranzakciós szerződés megszűnik.

		81. A lehetetlenülést észlelő fél köteles a másik Felet késedelem nélkül értesíteni.

		82. Lehetetlenülés esetén felek kötelesek egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a Tranzakciós szerződés vagy annak bármely részlete a szerződés módosításával vagy új szerződés megkötésével hatályban maradhasson.

		83. A lehetetlenülés tényének késedelmes értesítéséből eredő költségekért a mulasztó fél felelős.

		84. A lehetetlenüléstől függetlenül a feleket a jelen szerződésből fakadó tájékoztatási, együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeik változás nélkül terheli.

		85. Vis Maiornak minősül a Felek felelősségi, illetve hatáskörén kívüli, olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény, mely a Felek működésétől független, az adott körülmények között nem elhárítható, nem meggátolható, és amely a jelen Tranzakciós s...

		86. A mulasztó Fél nem felelős a mulasztásáért, ha az vis maior eredménye.

		87. A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet a vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a Vis Maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesí...

		88. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben Vis Maior következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést Vis Maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, Felek elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kötelesek ...

		89. Felek rögzítik, hogy a III., IV. V. ésVI.. fejezetben rögzítettek bármelyikének hiányában az Átvevő a jelen megállapodást nem kötötte volna meg. Az ezen fejezetekben foglalt feltételek teljesülésének hiánya vagy érvénytelensége, hatálytalansága va...

		90. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodnak meg, amely az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább megfe...

		91. Ha valamely kikötést az egyik Fél érthetetlennek vagy ellentmondónak tekint, köteles arról késlekedés nélkül a másik Felet tájékoztatni. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érthetetlennek vagy ellentmondónak minősített feltételt közösen értelmez...

		92. Felek kikötik, hogy a valamely Fél által értelmetlennek vagy ellentmondónak minősített feltétel csak abban az esetben válik semmissé, ha a felek az értelmezési vitát nem tudták vagy nem kívánták feloldani.

		93. Aki a jelen szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta...

		94. A Fél a vagyonában a szerződés teljesítése során a másik Fél által okozott kár megtérítését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti.

		95. A Felek bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetére kikötik, hogy kifejezetten el kívánnak térni a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltaktól, és a súlyos szerződésszegés esetén a jogosult Fél a teljes kárának megtérítését követelheti a kötelez...

		96. A Fél a közreműködője magatartásáért sajátjaként felel.

		97. Felek rögzítik, hogy a VII. (Szavatosság) fejezetben foglalt kötelezettségek bármelyikének megsértését súlyos szerződésszegésnek tekintik.

		98. Az NV Zrt. kijelenti, hogy a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és a jogszabályoknak megfelelően működő, a Magyar Állam képviseletére a Vksztv. 6. § (3) bekezdése alapján jogosult gazdasági társaság.

		99. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján működő közjogi testület. Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szeri...

		100. Az Önkormányzat hitelt érdemlően, az 10. számú mellékletként csatolt határozattal igazolja, hogy a képviselő testület az irányadó szabályok szerinti szavazati arányban a jelen szerződés megkötése mellett döntött a szerződés tervezetének megismeré...

		101. A Felek kijelentik, hogy a Tranzakciós szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését, továbbá ilyen eredménnye...

		102. A Felek a jelen szerződésben a Vksztv., a Ptk., a Vagyontv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően irányadónak tekintik.

		103. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem...

		104. A jelen szerződés mellékletek nélkül  .. oldalból áll. Készült ………….. eredeti, egymással mindenben megegyező példányban.

		A Felek a jelen szerződés valamennyi pontját egyedileg megtárgyalták, s mint akaratuknak és szándékuknak mindenben megfelelőt, elolvasás és értelmezés után, a kellő felhatalmazások birtokában aláírták.






 


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont 
közösségi célú fejlesztése 
  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
Postacím: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 
Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 342009 


Adószám: 15342005-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Horváth Mihály, jegyző  


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 
lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2022. január 12- ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani „Szeghalmi 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja 9 önkormányzati épület energetikai felújítását.  
Petőfi úti óvoda: napelem + födém hőszigetelés+ homlokzati hőszigetelés, belső világítás 
korszerűsítés 
Fáy úti óvoda: napelem+födém hőszigetelés+ homlokzati hőszigetelés, belső világítás 
felülvizsgálata 
Újtelepi óvoda: napelem+födém hőszigetelés+ belső világítás korszerűsítése  
Bölcsőde: napelem+födém hőszigetelés+homlokzati hőszigetelés+ lábazati hőszigetelés 
Ady konyha: napelem 
Sportpálya régi épület: homlokzati hőszigetelés + födém szigetelés+ tető hőszigetelés 
Egészségügyi alapellátás épülete: napelem 
D’Orsay kastély: napelem (mely a Petőfi u.-ai óvoda tetőszerkezetére kerül felszerelésre) 
Idősek napközi otthona nappali ellátás épület: napelem+ belső világítás 
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés- Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 200.000.000 Ft  
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mailto:hivatal@szeghalom.hu





Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a TOP- Plusz 2.1.1-
21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra támogatási 
kérelmet nyújt be „Szeghalmi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés- Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.01.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.01.05. 
         Macsári József 
          polgármester 
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  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2022. január 12- ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 1.2.1.-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívás A.I. Belterületi klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat 
fejlesztése, rekonstrukciója az integrált- csapadékvíz- gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és 
a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítése 
alpontjára támogatási kérelmet kíván benyújtani „Belterületi csapadékvíz rendszer 
rekonstrukciója” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja az Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Dózsa utca egy részének 
csapadékvíz rendszerének rekonstrukcióját, részben zárttá tételét, részben burkolt csatorna 
kialakítását. A Dózsa u.-i terhelt, zárt csatorna (felhőszakadás jellegű záporoknál a felszíni 
elöntések megszüntetése) részbeni tehermentesítése, a rekonstrukcióra szoruló Bajcsy-Zsilinszky és 
Árpád utcai csatornán keresztül az érintett szakasz átkerülne a lényegesen jobb befogadó és tározási  
szabad kapacitással rendelkező II. sz. belvízi öblözet Árpád. utcai főcsatornájára.  Így jelentősen 
tudjuk növelni a vizek helyben tartását településen belül, mivel jobb arányok alakulnak ki a 
túlterhelt Szeleskerti főgyűjtő csatorna és a lényegesen kevésbé terhelt Árpád utcai csatorna között. 
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 85.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP- Plusz 1.2.1.-21 
„Élhető települések” című pályázati felhívás A.I. Belterületi klimatikus és fizikai védelmét szolgáló 
vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integrált- csapadékvíz- 
gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta 
negatív hatások mérséklésének elősegítése alpontjára támogatási kérelmet nyújt be „Belterületi 
csapadékvíz rendszer rekonstrukciója” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.01.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.01.06. 
         Macsári József 
          polgármester 
 








 


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú, 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) 
támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt 
célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Szeghalmi önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. 
Postacím: 5700 Gyula, Béke sugárút 14. 
Székhely: 5700 Gyula, Béke sugárút 14. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 04 09 015845 


Adószám: 29250565-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Beleznai Róbert, ügyvezető 


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. a megvalósítás során projektmenedzsmenti 
feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 







Konzorcium vezetője 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Szeghalom Város Önkormányzata 


 
 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


konzorciumi tag 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit 


Kft. 
 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 196-1/2022. 
 


M E G H Í V Ó 


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


ülését 


2022. január 12-én (szerda) 08:00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirendek: 


1./Víziközmű vagyon átadása (Meghívott vendég az Alföldvíz Zrt. részéről: Nagy László vezérigazgató)  


2./ Rendeletalkotás a Képviselők és Bizottsági tagok tiszteletdíjáról  
3./ Polgármester és Alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása 
4./ SZMSZ módosítások 
5./ TOP pályázatok, projektmenedzseri megállapodás 
6./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2022. január 6. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








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


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület 2022. január 12-i rendkívüli ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem az az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
11/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és annak 


indokolását. 


Az előterjesztés a képviselői tiszteletdíjak emeléséről szól. 


2022. január 1. napjától emelkednek a nyugdíjak. Jelentősen emelkedik a minimálbér és a garantált 
bérminimum. Mintegy 20 %-kal emelkedik a szociális ágazati, a közművelődési dolgozók, 
rendvédelmi alkalmazottak bére. Jelentős és folyamatos a védőnők béremelkedése. A polgármesteri 
és ebből következően az alpolgármesteri illetmény is emelkedik 


Mindezekre tekintettel javaslom a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának emelését, 
elismerve a felelősségteljes, szabadidő terhére önként vállalt munkát. 


HATÁSVIZSGÁLAT: 
A város költségvetésére természetesen kihat az emelés. Ugyanakkor a szigorú gazdálkodás, 
takarékos működés lehetővé teszi az emelkedés összegének kigazdálkodását a város kötelező 
feladatainak ellátása mellett. 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi 
következménye nincsen. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. Kérem, hogy a tervezet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! 
 
Szeghalom, 2022. 01. 05. 
 
 
                                                                                                    Macsári József 
Az előterjesztést készítette: 
 
dr. Pénzely Erika jegyző 
 
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






 
 
 
 
  
   
 
 


 


 


 


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 


 


A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatában a 
következő módosítások lettek végrehajtva: 


- a költségvetési szerv Alapító okiratának keltének, számának és az alapítás 
időpontjának feltüntetése 


- a „telephely” megnevezés „tagintézmény”-re, illetve a „telephely-vezetők” 
„tagintézmény-vezetők” elnevezésre történő módosítása 


- a kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 
- a vezetők helyettesítési rendje 


 


Tisztelettel kérem Polgármester Úr és a Képviselő Testület tagjainak jóváhagyását Szervezeti 
és Működési Szabályzatunk elfogadásához! 


 


Tisztelettel: 


                                                                                             


                                                                                              Mikéné Erdei Erika 


                                                                                                Intézményvezető 


 


 


 


 


Szeghalom, 2022. január 7.  


 








Okirat száma: 51-1/2021. 


Módosító okirat 


 
 A  Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2021.12.10. napján kiadott, 51-2/2021. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján az 51/2021(XI.29.) számú 
Képviselő-testület határozatának figyelembevételével a következők szerint módosítom: 
 
 


   1. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 


 feladatellátási hely 
megnevezése 


alapfeladat 
megnevezése 


munkarend 
megjelölése 


maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 


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


óvodai nevelés  125 


2 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde (5520 Szeghalom, 
Petőfi utca 1.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 11 


3 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


óvodai nevelés  75 


4 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 3 


5 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) óvodai nevelés  100 


6 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 6 


7 Lurkó Bölcsőde (5520 
Szeghalom, Kossuth utca 5.) bölcsődei ellátás  64 


 
 
 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 


Kelt: Szeghalom, időbélyegző szerint 








________________________________________________________________________________________________ 
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 Képviselő-testület 2022. január 12-ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 1.2.1.-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívás B.I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 
tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése, 
valamint a C.II. Közösségi célú tevékenységek alpontokra támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont közösségi célú fejlesztése” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja egy részben térköves, részben zúzalékos szórt sétány kialakítását a 
csatorna teljes hosszúságában végig, amellett még egy  rekortán futó pálya kialakítását, 1 db extrém 
pálya kialakítását bringásoknak a sportpálya mellett a Berettyó I. szivattyútelepnél, 1 db streetball 
kosárlabda pálya kialakítását a Penny áruház mögötti területen a csatorna zöld övezetében, fasorok 
és cserjék telepítését mindkét oldalon, zöldterület rendezéseket, utcabútorok kihelyezését (kiülő 
felületek kialakítása), a Purcsi védett halomnál tájékoztató tábla kihelyezését, kerékpártárolók és 
hulladékgyűjtő edények kihelyezését, a sétány egy szakaszán közvilágítás kialakítását, illetve 
térfigyelő kamerák telepítését.  
Továbbá a Tildy utca, Ady utca egy szakaszának fejlesztése, illetve Fáy lakótelep járdakapcsolat 
fejlesztése (zárt csapadékvíz csatorna rekonstrukció, járdburkolatok rekonstrukciója, új parkolók 
építése, zöldterület rendezés, utcabútorok kihelyezése, okos település keretén belül ingyenes WIFI 
elérhetőség kialakítása 2 ponton (Ady utca és Tildy utca)) valósul meg. Lehetőség nyílik 
elektronikus tájékoztatók kialakítására turisták részére pl. városban található nevezetességekről, 
szálláshelyekről, vendéglátó egységekről stb. 
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 320.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
 
 
 
 
 
 



mailto:hivatal@szeghalom.hu





 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP- Plusz 1.2.1.-21 
„Élhető települések” című pályázati felhívás B.I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek 
rekonstrukciója, kialakítása, építése, valamint a C.II. Közösségi célú tevékenységek alpontokra 
támogatási kérelmet nyújt be „Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont 
közösségi célú fejlesztése” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.01.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.01.06. 
         Macsári József 
          polgármester 
 








________________________________________________________________________________________________ 
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 Képviselő-testület 2022. január 12 -ei rendkívüli  testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 1.2.1.-21 „Élhető települések” című pályázati 
felhívás D. Fenntartható közlekedésfejlesztés alpontjára támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali kerékpáros sáv kialakítása” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja az Érmelléki kerékpárút építését és a Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítását, valamint a Kossuth utcai buszmegálló sáv felújítását. 
A kerékpárút és kerékpársáv a rendezési terv alapján tervezett és hiányzó kerékpáros létesítmények, 
melyek a városközpontot összekötik az érmelléki lakóterülettel, illetve a városi kerékpárút hálózat 
utolsó szakasza, mellyel összezár a teljes kerékpárút hálózat.  
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 190.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mailto:hivatal@szeghalom.hu





 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy TOP- Plusz 1.2.1.-21 
„Élhető települések” című pályázati felhívás D. Fenntartható közlekedésfejlesztés alpontjára 
támogatási kérelmet nyújt be „Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítása” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.01.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.01.06. 
         Macsári József 
          polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Tárgy: Szeghalom tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 
és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási 
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a 
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló 
tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben 
fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő 
átruházásáról 


Melléklet: Szeghalom Önkormányzat és a Magyar Állam közötti 
átruházási megállapodás tervezete a Szeghalom tulajdonát 
képező víziközművagyonról és azt működtető vagyonról 


Előterjesztő: Macsári József polgármester 


 


 


Az előterjesztés a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel: 


 


A napirend zárt ülésen 
tárgyalandó 


Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján 


A döntéshez minősített többség szükséges. (Mötv. 42.§ 16. pont) 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 


 
A. AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 


 
1. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetése 


tárgyában létrejött víziközmű-üzemeltetési jogviszony rövid bemutatása 
(vagyonkezelési vagy bérleti üzemeltetési jogviszonyban történik-e, a jogviszony 
mikor jött létre, mekkora a települési önkormányzat tulajdoni részesedése az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeiből), különös figyelemmel a Békés Megyei 
Regionális Vízellátó Rendszer aktuális helyzetére. 


2. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozóan 
aktuális vagyon értéke…………………. Ft., melyből a Békés Megyei Regionális 
Vízellátó Rendszer értéke …….. Ft-ot képvisel. 


3. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági helyzete a Társaság által rendelkezésre 
bocsátott információk alapján az alaptőke leszállítását, valamint az ázsiós tőkeemelést 
követően sem kielégítő, a számítások szerint a Társaság 2021. II. félévében 
felszámolási helyzetbe kerül, ellehetetlenítve a hitelezői igények kielégítését. A 
Társaság jelenlegi helyzetében egy esetleges, lejárt kötelezettségek érvényesítésére 
irányuló jogi eljárás, vagy a pénzmozgásokban a tervezetthez képest bekövetkező, 
akár csekély mértékű eltérés más, a működéshez elengedhetetlen kiadások 
finanszírozását, így a működést lehetetlenítik el. A Társaság gazdasági helyzetének 
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ismeretében az alaptőke további leszállítása önmagában nem megoldás a felszámolási 
helyzet elkerülésére és a fizetőképesség helyreállítására nem alkalmas. 


4. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. június 21-én 
VKEFFO/2144-5/2021. számon hivatalból vizsgálatot indított közérdekű üzemeltető 
kijelölését megelőző hatósági ellenőrzés lefolytatása – ALFÖLDVÍZ Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. tárgyában. A VKEFFO/2144-16/2021. számú hatósági 
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvben a Hivatal megállapította, hogy a Vksztv. 32. § (1) 
bekezdésében foglalt közérdekű üzemeltető kijelölésére irányuló eljárás hivatalbóli 
megindításának feltételei jelenleg nem állnak fenn. 


5. A többségi tulajdonos önkormányzatok kezdeményezése megindult az egyeztetés az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. integrációjáról. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2021. augusztus 10-i 
Közgyűlésén hozott döntések eredményeképpen, még aznap aláírásra került az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között az Integrációs Programot 
megalapozó és megindító Együttműködési Megállapodás.  


6. 2021.augusztus 16. napján létrejött a Projekt Irányító Bizottság (továbbiakban: PIB) az 
ALFÖLDVÍZ Zrt, a Nemzeti Vízművek Zrt., továbbá az NVTNM és az 
önkormányzatok delegált tagjaiból. A PIB legfőbb feladatai az Integrációs Program 
részletes feladat- és ütemtervének kidolgozása és végrehajtása, a szükséges 
tranzakciós szerződések előkészítése. 


7. A PIB feladat és hatáskörében eljárva megbízást adott a Pons Válságkezelő Kft.-nek 
az ALFÖLDVÍZ Zrt. pénzügyi-gazdasági, jogi és műszaki átvilágítására. A 
cégértékelési gyorsjelentés 2021.október 29. napjára elkészült, azt a Pons Kft. a PIB 
elé terjesztette. 


8. A PIB a cégértékelési gyorsjelentés nyomán előkészített az integrációs javaslatot, 
valamint az önkormányzati víziközmű ellátási kötelezettség és az ahhoz szükséges, azt 
működtető vagyon Magyar Államra történő átruházásáról szóló megállapodás 
tervezetét elfogadta. 


B. A JOGI HÁTTÉR BEMUTATÁSA: 
 


A víziközmű vagyon jogi helyzete és e vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek: 
 
1. A víziközmű fogalma:  
 
Olyan közcélú vízilétesítmény, amely 


a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az 
ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -
elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a 
tűzivíz biztosítását vagy 


b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-
elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, 
elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz 
hasznosítását, elhelyezését szolgálja. 


[ld.: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 
20. pont] 
 
2. A víziközművek tulajdoni helyzete 
 
Víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. 
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Az állami tulajdonú víziközmű felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
gyakorolja. 
 
A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök (állam vagy települési 
önkormányzat) egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel 
átruházhatják. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából 
közcélú adománynak minősül. 
[ld.: Vksztv. 5/H. § (2) bekezdés és a 6. § (1) és (3) bekezdései] 
 
3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma: 
 
A közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos 
víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzésének kötelezettsége, amely az államot vagy a helyi 
önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terheli. 
[ld.: Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pont] 
 
Víziközmű-szolgáltatási feladatok tartalma: 
- víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel 


kapcsolatos tevékenységek összessége, 
- víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási 


tevékenység, mely célja szerint: 
 új víziközmű létesítését,  
 a meglévő víziközmű bővítését,  
 rekonstrukcióját és  
 pótlását is magába foglalhatja, 


A fentieken túl az ellátásért felelős kötelezettsége a víziközműhöz kapcsolódóan az alábbi 
feladatok elvégzése is: 
 
 köteles megteremteni a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit, ennek 


keretében pedig: 
− víziközművet létesít és tart fenn,  
− a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi,  
− nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, 
− víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt 


minőségi paraméterekkel történő biztosításáról, 
− végrehajtja a jogszabályokból és a hatósági határozatokból a rá háramló feladatokat. 


 az ellátási területen köteles gondoskodni arról, hogy a felhasználók a víziközmű-
szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe 
tudják venni; 


 kiválasztja a víziközmű üzemeltetését ellátó víziközmű-szolgáltatót, és a víziközmű 
vagyon üzemeltetésére üzemeltetési jogviszonyt létesít 


 a víziközmű-szolgáltató útján gondoskodik a közműves ivóvízigények kielégítéséről, a 
szennyvíz törzshálózatba bocsátott szennyvizek elvezetéséről, tisztításáról és 
környezetvédelmi követelmények szerinti elhelyezéséről, 


 figyelemmel kíséri a víziközmű-szolgáltató üzemeltetési szerződésből és jogszabályból 
fakadó víziközmű-üzemeltetési tevékenységét és az e célra rendelt pénzeszközök 
felhasználását 


[ld.: Vksztv. 2. § 21. és 22. pontok továbbá a Vksztv. 5/F. § (1)-(3) bekezdései] 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 21. pont szerint a helyi önkormányzat feladatát 
képezi víziközmű-szolgáltatás biztosítása akkor, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
A fentiek alapján is megállapítható, hogy GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gyula 
város közigazgatási területén belül a víziközmű-szolgáltatás biztosítása tekintetében ellátásért 
felelősnek minősül. 
 
4. A fel nem használt víziközmű-fejlesztési források helyzete 
 


A Vksztv. 5/H. § (4) bekezdése alapján Az önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-vagyon 
(2) vagy (3) bekezdés szerinti átruházásához kapcsolódóan a 18. § szerinti víziközmű-
fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a korábbi ellátásért felelőstől 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A fejlesztési 
források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és az állam képviseletében eljáró 
szervezet írásban megállapodik. 
 


 
C. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZKÖZMŰVAGYON 


FORGALOMKÉPESSÉGE: 
 
A helyi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű a helyi önkormányzat korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonát képezi.  
 
[ld.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (5) 
bekezdés a) pont] 
 
E korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-elem és annak részei ugyanakkor az állam javára 
átruházhatók; ennek lehetőségét teremti meg ugyanis általános jellegű szabályozással az Nvt. 
14. § (1) bekezdése, speciális jellegű szabályozással pedig a fent már idézett Vksztv. 5/H. § 
(2) bekezdése. 
 
Továbbá a Vksztv. 5/H. § (3) bekezdésének biztosítja azon lehetőséget, amennyiben a 
víziközmű-rendszer több ellátásért felelős osztatlan közös tulajdonában áll, úgy az ellátásért 
felelős önkormányzatok egyhangú döntéssel, ingyenesen az államra ruházhatják a 
tulajdonukban álló víziközmű-vagyon és az ahhoz kapcsolódó víziközmű működtető eszközt 
is. 
 
 


D. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A 
TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTRUHÁZÁSA TEKINTETÉBEN 
 
2020 decemberében az állami víziközmű-stratégiai célkitűzésekkel összhangban létrejött a 
100%-os állami tulajdonban álló Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: NVZrt.), amely cég arra hivatott, hogy az állami tulajdonú víziközmű felett, 
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valamint az állami tulajdoni részesedésekhez kapcsolódóan az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorolja. 
 
A Vksztv. módosításával megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkormányzat az őt terhelő 
ellátási felelősséget az NVZrt. útján a Magyar Államra ruházza át.  
 
A jogszabály rendelkezései, illetve a PIB javaslat alapján az ellátási felelősség Magyar Állam 
általi átvételére csak akkor kerülhet sor, ha ezzel együtt az önkormányzat a tulajdonában álló 
víziközmű-vagyont, továbbá e vagyon működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges, meglévő 
informatikai és egyéb eszközök tulajdonjogát is átruházza a Magyar Állam javára 
térítésmentes vagyonátadás címén, valamint az önkormányzat tulajdonát képező 
ALFÖLDVÍZ Zrt. törzsrészvényeknek a Magyar Állam javára történő ingyenes átruházása is 
megtörténik. 
 
A Magyar Állam képviseletében eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
ellátásért felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot dolgozott ki az ellátásért 
felelős önkormányzatok közreműködésével. 
 
Az Integrációs Programban történő részvétel az ökormányzatok részéről teljesen önkéntes 
alapon történik, vagyis a jelen előterjesztés mellékletét képező átruházási megállapodásban 
kizárólag akkor vesz részt, ha erről a Képviselő-testület meghozza a jelen előterjesztés részét 
képező határozati javaslat szerinti határozatát. 
 
Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok a 
tulajdonukban álló víziközmű és azt működtető vagyont ingyenesen a Magyar Államra 
ruházzák a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás keretében. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé 
(ld.: következő oldal): 







6 
 


 


E. HATÁROZATI JAVASALAT 
 
1. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 


miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 
Programban részt kíván venni. 


 


2. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés 
részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  


- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon 


- a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló …….% tulajdoni 
részesedését és az ahhoz kapcsolt működtető vagyona víziközmű vagyon és az azt 
működtető vagyon,  


- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, 
valamint  


- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéséről  


szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával részben egyetért, ennek 
megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye az alábbiak figyelembe vételével: 


A szerződésben külön pontban rögzíteni kell, hogy a vízmű és szennyvízrendszer 
rekonstrukciós számlán szereplő, Szeghalom Város Önkormányzatot megillető 
149.879.250 Ft felhasználása kizárólag Szeghalom Város Önkormányzat 
közigazgatási területén lehetséges. Az aláírandó megállapodás elengedhetetlen 
melléklete az ezen összeg felhasználását ütemező Gördülő fejlesztési terv. 


 


3. SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen 
határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek 
felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a 
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben 
fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő ingyenes átadására. 


 


 
Felelős:  Macsári József polgármester 
Határidő:  azonnal és folyamatos 


 





		A. AZ ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

		1. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyon üzemeltetése tárgyában létrejött víziközmű-üzemeltetési jogviszony rövid bemutatása (vagyonkezelési vagy bérleti üzemeltetési jogviszonyban történik-e, a jogviszony mikor jött létre, mekk...

		2. A települési önkormányzat tulajdonát képező víziközmű-vagyonra vonatkozóan aktuális vagyon értéke…………………. Ft., melyből a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer értéke …….. Ft-ot képvisel.

		B. A JOGI HÁTTÉR BEMUTATÁSA:

		A víziközmű vagyon jogi helyzete és e vagyonhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek:

		1. A víziközmű fogalma:

		2. A víziközművek tulajdoni helyzete

		3. A víziközműhöz kapcsolódó ellátási felelősség tartalma:

		4. A fel nem használt víziközmű-fejlesztési források helyzete





		C. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZKÖZMŰVAGYON FORGALOMKÉPESSÉGE:

		D. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VÍZIKÖZMŰVAGYON ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ELLÁTÁSI FELELŐSSÉG ÁTRUHÁZÁSA TEKINTETÉBEN

		E. HATÁROZATI JAVASALAT

		1. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs...

		2. Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett

		3. SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon...








 


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, 
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra (a 
továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása 
esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Bölcsődei épület felújítása 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. 
Postacím: 5700 Gyula, Béke sugárút 14. 
Székhely: 5700 Gyula, Béke sugárút 14. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 04 09 015845 


Adószám: 29250565-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Beleznai Róbert, ügyvezető 


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. a megvalósítás során projektmenedzsmenti 
feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 







Konzorcium vezetője 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Szeghalom Város Önkormányzata 


 
 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


konzorciumi tag 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Békés-Bihar Településfejlesztési Nonprofit 


Kft. 
 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 


számú önkormányzati 
rendelete 


 
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2019.(X.29.) 


önkormányzati rendelet  
módosításáról 


 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 


 
1. § 
 


Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2019.(X.29.) 
önkormányzati rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 


(1) A képviselő tiszteletdíja – a polgármester és az alpolgármester kivételével – havonta 
bruttó 140.000 Ft. (képviselői alapdíj) 


(2) A bizottsági tag a képviselői alapdíjon felül további díjazásban nem részesül. 
(3) A bizottsági elnök a képviselői alapdíjon felül havonta bruttó 30.000 Ft tiszteletdíjra 


jogosult.  
(4) A nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja havonta bruttó 70.000 Ft. 


 
2. § 
 


Jelen rendelet 2022. február 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
     Macsári József                                                                              dr. Pénzely Erika 
      polgármester                                                                                           jegyző 
 


 
 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

		számú önkormányzati






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


  Péntek 800-1200 nincs 


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2022. január 12-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Lurkó Bölcsődéjének (5520 Szeghalom, Kossuth utca 
5.) befogadó képessége 2021. március 10. napjával 52 főről 64 főre bővült. Négy csoportszobához 
épült egy ötödik csoportszoba, mely 12 fő kisgyermek befogadására alkalmas. 
 
Az Alapító Okiratot módosítani szükséges a fent említettek alapján. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
…… / 2022. (….. ) sz. Önk.hat.  
 
 


H A T Á R O Z A T 
 


A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde  
Alapító okiratának módosításáról 


 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 


   1. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 


 feladatellátási hely 
megnevezése 


alapfeladat 
megnevezése 


munkarend 
megjelölése 


maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 


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


óvodai nevelés  125 


2 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde (5520 Szeghalom, 
Petőfi utca 1.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 11 







3 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


óvodai nevelés  75 


4 
Szivárvány Óvoda (5520 
Szeghalom, Újtelep III. utca 
15.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 3 


5 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) óvodai nevelés  100 


6 Mesevarázs Óvoda (5520 
Szeghalom, Fáy utca 12.) 


sajátos nevelési 
igényű  gyermekek 
óvodai nevelése 


 6 


7 Lurkó Bölcsőde (5520 
Szeghalom, Kossuth utca 5.) bölcsődei ellátás  64 


 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester   


 
 


 
Szeghalom, 2022. január 07. 
 
 
                 Macsári József 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Nagyné Elek Ildikó 
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Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 1300-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200 nincs 
Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1200 1300-1600 


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2022. január 12-én tartandó  rendkívüli ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) 
bekezdés rendelkezik a polgármester illetményéről. A 2021. évi CXLVIII. tv. 26.§ (2) bek. 
módosította a korábbi rendelkezést. Ennek megfelelően az 5001-10.000 fő lakosságszámú település 
polgármestere a megyei jogú város polgármestere 1.300.000 Ft-os illetményének 65%-a összegű 
illetményre jogosult. A polgármester a 71.§ (6) bek. alapján illetményének 15%-ában 
költségtérítésre jogosult. 
A módosítás 2022. január 1. napján lépett hatályba. 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a polgármester illetményét és költségtérítését a 
módosításnak megfelelően állapítsa meg. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Macsári József Szeghalom Város Önkormányzatának polgármestere az Mötv. 71. § (4) bek.  
c) pontja alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 845.000 Ft illetményre, és 126.750 Ft 
költségtérítésre jogosult. 
 
Dr. Farkas József társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90 %-át. Javaslatot teszek – az 
eddigi gyakorlattal egyezően – 50 % -os díjazásra. A társadalmi megbízatású alpolgármester a 
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű havi költségtérítésre jogosult. Dr. Farkas József 
alpolgármester úr nem tart igényt költségtérítésre. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
Dr. Farkas József Szeghalom Város Önkormányzatának alpolgármestere az Mötv. 80. § (1a) 
bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 422.500 Ft tiszteletdíjra jogosult. 
 
Szeghalom, 2022. 01. 04. 
 
Az előterjesztést készítette:Dr. Pénzely Erika jegyző             
 
 
 
                                                                                                            Macsári József                                                                
 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






 


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Érmelléki kerékpárút építése és Kossuth utcai kétoldali 
kerékpáros sáv kialakítása 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
Postacím: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 
Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 342009 


Adószám: 15342005-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Horváth Mihály, jegyző  


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 
lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 


 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költ-
ségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 
jogkörét, a költségvetési szerv működési szabályait.  


A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját a szervezeti és 
működési szabályzat állapítja meg. 
 
 
2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok 
 
A költségvetési szerv törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
2.1. Alapító okirat 
 
A költségvetési szervet 181/2012.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat alapján alapította. 


Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv működésére vonatkozó legfontosabb 
adatokat, melyet az irányító szerv készített el a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§. 
(1) bek alapján. 
 
2.2. Egyéb dokumentumok 
 
Az intézmény működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat 
valamint azok mellékletét képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle 
szabályzatok, munkaköri leírások. 


Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak: 


− Számviteli politika  


− Számlarend 


− Eszközök és források értékelési szabályzata  


− Bizonylati rend,                


− Önköltségszámítási szabályzat   


− Pénzkezelési szabályzat     


− Leltárkészítési és leltározási szabályzat  


− Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata  


− Gazdálkodási szabályzat   


− Ügyrend         


− Munkavédelmi szabályzat     


− Tűzvédelmi szabályzat         
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− Élelmezési szabályzat      


− Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 


− Beszerzési szabályzat   


− Iratkezelési szabályzat      


− Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata  


− Telefonhasználati szabályzat 


− Kiküldetési szabályzat 


− Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 
 
3. A költségvetési szerv legfontosabb adatai 
A költségvetési szerv megnevezése magyar nyelven:  


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


A költségvetési szerv rövidített megnevezése magyar nyelven: 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


A költségvetési szerv megnevezése idegen nyelven:------------------- 
A költségvetési szerv székhelye, címe: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 19-21. 


A költségvetési szerv telephelye(i):  
5520 Szeghalom, Ady Endre utca 2. 


5520 Szeghalom, Dózsa György utca 9-11. 


A költségvetési szerv gazdasági szervezetének megnevezése: 
Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja 


Adóhatósági azonosítószáma: 15804532-2-04 


Törzskönyvi azonosító száma: 804534 


Statisztikai számjele: 15804532-8411-322-04 


A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  


A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 


Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 


Az alapítás időpontja: 2013. január 1. 


A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte: 2019.02.15. 


A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat száma: 7-1/2019 


Az irányító szerv neve, székhelye: Szeghalom Város Önkormányzata, 5520 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. 


A számlát vezető hitelintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank 


Fizetési számla száma: 10402661-50526680-86831008 


Telefon: 06-66/473-610 


Telefax: 06-66/473-610 
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E-mail: ---- 


Honlap: --- 
 
 
4. A költségvetési szerv jogállása 
 
Az intézmény a jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására 
létrejött jogi személy. 
 
A költségvetési szerv tevékenysége lehet 


− alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okira-
tában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai 
ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, 


− vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli 
forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 


 
Az intézmény 


− a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek 
előirányzataival minden esetben, 


− a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a 
közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irá-
nyító szerv döntése alapján rendelkezik.   
 


A költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik.   
 


A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, akit az alapító önkormányzat képvise-
lő-testülete határozott időre nevez ki. 
 
 
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 
 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevé-
telével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 


− a költségvetési szerv vezetőire, 


− a költségvetési szerv alkalmazottaira, 


− a költségvetési szervben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 


− a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
 
5.1. A költségvetési szervhez rendelt költségvetési szervek 
 
(Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 9 §- a értelmében az  irányító  szervnek meg kell határoznia azt a gazdasági szer-
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vezettel rendelkező költségvetési szervet, amely  a gazdasági szervezettel nem rendelkező  
költségvetési szerv  meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja.) 
    


A költségvetési szervhez rendelt 
költségvetési szerv neve Címe 


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 5520 Szeghalom, Petőfi utca 1. 


Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyv-
tár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 


5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 30. 


  


 
Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv  – az irányító szerv által jóváha-
gyott – munkamegosztási megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelősségvál-
lalás keretei között kell alkalmazni. 
 
A munkamegosztási megállapodás elkészítése során figyelembe kell venni az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9.§. előírá-
sait. 


Az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkameg-
osztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. Más irányító szerv irányítása alá tarto-
zó költségvetési szerv kijelölése esetén a munkamegosztási megállapodásban rögzíteni kell 
az ellátandó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodás jóváhagyásának rend-
jét. 


 
 


II. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FELADATAI 


 
 


1. A költségvetési szerv feladatai és hatásköre 
 


A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a költség-
vetési szerv szervezeti egységei és az alkalmazottak közötti megosztásáról a szervezet 
vezetője gondoskodik. 


 


A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, 
irányító által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és az alkalma-
zottakra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. 
 
A költségvetési szervben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg: 


− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,  


− 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 


− 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 


− 2013.évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről,  


− 2000. évi C. törvény a számvitelről, 
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− 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról  


− 4/2013.(I.11.) Korm. r. az államháztartás számviteléről, 


− 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontroll-
rendszeréről és belső ellenőrzéséről  


 
1.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i): 
 


A költségvetési szerv tevékenysége elsődlegesen alaptevékenység, amely a létrehozásá-
ról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatáro-
zott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljá-
ból végzett tevékenység, 
 
A költségvetési szerv az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi szakmai 
alapfeladatként meghatározott alaptevékenységet látja el:  
 


A kormányzati funkció megnevezése Kormányzati funkció száma 


Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 


841117 


Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 


013350 


Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 


013360 


Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 


Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézmé-
nyében 


104035 


Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 


 
 


1.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége(i): 
 


Az intézmény vállalkozási tevékenységének felső határát az alapító (irányító) a jóváha-
gyott költségvetés módosított kiadásai előirányzatainak arányában 2%-ban határozta 
meg.  
 
Vállalkozási tevékenység a haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, 
nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. 


 
A költségvetési szerv az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, 
az alábbi vállalkozási tevékenységeket látja el: 
 
- büfé szolgáltatás 
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A kormányzati funkció megnevezése A kormányzati funkció száma 


Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 900090 


  


  


 
A vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesíté-
séből származó bevételnek fedeznie kell az adott tevékenységgel összefüggő valameny-
nyi közvetlen kiadást, és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, valamint az 
amortizációt is.  
 
A vállalkozási tevékenység összesített maradványa negatív nem lehet.  
 
A vállalkozási maradványt az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglaltak 
szerint kell megállapítani. 


Az intézmény a vállalkozási tevékenységéből származó vállalkozási maradványnak a 
társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az ál-
lamháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító 
szerv költségvetésébe - befizetni. 
Az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek és B405. Ellátási díjak rovatain elszá-
molt bevételek vállalkozási tevékenységre nem használhatók fel. (Avr.3.§.)  
A termék, szolgáltatás ellenértékének meghatározásához ki kell számolni annak önkölt-
ségét. Az önköltségszámítás módját az Önköltségszámítási szabályzat rögzíti. 


A vállalkozási tevékenység keretében végzett szolgáltatásra, termék-előállításra szerző-
dést kell kötni. 
A vállalkozási szerződés tartalmát a felek szabadon határozzák meg. 


A vállalkozási szerződésnek legalább tartalmaznia kell: 


− a szerződő felek megnevezését, székhelyét, egyéb azonosító adatait, 


− a szerződés tárgyát (szakmai, műszaki tartalom), 


− a teljesítési feltételeket (szakmai, műszaki teljesítés időpontja), 


− a teljesítés igazolásának módját, 


− a késedelmes, hibás teljesítés jogkövetkezményeit, 


− a fizetési feltételeket (összeg, időpont), 


− a szerződéskötésre jogosultak aláírását,         


A költségvetési szerv vezetője felelős a vállalkozási tevékenység gazdaságos, hatékony 
és eredményes működéséért.  


 
1.3. A költségvetési szerv gazdasági társaságban, egyéb szervezetben való részvéte-
le(i): 


 
A költségvetési szerv az alább felsorolt gazdasági társaságokban, egyéb szervezetekben 
gyakorol tagsági, részvényesi jogokat: 
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A gazdasági társaság megnevezése, címe A költségvetési szerv tulajdoni részesedé-
se a gazdasági társaságban 


  


  


 
 


III. fejezet 
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 


 
 


1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése 
 


A költségvetési szerv szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkameg-
osztás szerint az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 
 


 
1.1. A költségvetési szerv belső ellenőrzése 
 


A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról és 
megfelelő működtetéséről.  
 
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 


 
A költségvetési szervben a belső ellenőrzési tevékenység  


− külső szakértő, vagy szervezet bevonásával,  


valósul meg.  
 


A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét 
növelje.  


A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a szervezet minden tevékenységére, különösen 
a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 


A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesít-
mény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni.  
A belső ellenőrzésnek tanácsadói feladatokat is el kell látni. 
 
A belső ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek.  
 
Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell: 


− az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 
összefoglaló bemutatását; 


− a tervezett ellenőrzések tárgyát; 


− az ellenőrzések célját; 
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− az ellenőrizendő időszakot; 


− a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 


− az ellenőrzések típusát; 


− az ellenőrzések tervezett ütemezését; 


− az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 


− a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 


− a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 


− a képzésekre tervezett kapacitást; 


− az egyéb tevékenységeket. 
 


A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszer-
vezni és elvégezni. 
 


 
2. A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek megnevezése, főbb feladatai 
 


A költségvetési szerv belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásá-
nál elsődleges cél, hogy a költségvetési szerv feladatait zavartalanul és zökkenőmente-
sen láthassa el a követelményeknek megfelelően. 


A fenti körülmények figyelembe vételével a költségvetési szervben az alábbi szervezeti 
egységek határozhatók meg: 
 


 
2.1. A gazdasági osztály feladatai: 


 
A gazdasági osztály  


− a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításá-
nak és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, 
a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend 
betartásáért, és 


− a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a 
használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok tel-
jesítéséért felelős szervezeti egység. 


A Gazdasági osztály a mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak 
megfelelően végzi tevékenységét, szervezi a költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi 
munkáját. 


A gazdasági osztály engedélyezett létszáma: 5 fő. 


A költségvetési szerv gazdasági szervezetének felépítését az SZMSZ 2. számú mellékle-
te tartalmazza. 


 
3. Munkaköri leírások 
 


A költségvetési szervben foglalkoztatottak feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.  
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A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott jogállását, a szervezetben 
elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. 


A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 
feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani 
kell. 


A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 


− intézményvezető 
 
 


4. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladat és hatásköre 
 


A vezetés összetétele költségvetési szervtípusonként és költségvetési szervenként eltérő 
lehet, a feladatok bővíthetők. 


 
4. 1. A költségvetési szerv vezetőjének feladat és hatásköre 


 
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, 
belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv 
számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 


 
A költségvetési szerv vezetője  


− vezeti a költségvetési szervet, felelős a költségvetési szerv működéséért és 
gazdálkodásáért, 


− felelős a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének gazdaságosságáért, 
eredményességéért, 


− biztosítja a költségvetési szerv működéséhez szükséges személyi és tárgyi fel-
tételeket, 


− képviseli a költségvetési szervet külső szervek előtt, 


− tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a költségvetési szerv szakmai és gazda-
sági működésének valamennyi területét, 


− gyakorolja a munkáltatói jogokat, 


− a gazdasági vezető tartós vagy átmeneti akadályoztatása esetén haladéktalanul 
gondoskodik helyettesítéséről, a gazdasági vezető álláshely megüresedése ese-
tén annak betöltéséről, 


− a gazdasági vezető álláshelyének betöltéséig tartó átmeneti időszakra írásban, 
megfelelő végzettségű alkalmazottat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellá-
tására az irányító szerv vezetőjének egyetértésével, 


− ellátja a költségvetési szerv működését érintő jogszabályokban, önkormányzati 
rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 


− megszervezi a költségvetési szerv belső ellenőrzését, 
− felelős a belső kontroll rendszer működéséért, 
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− elkészíti (elkészítteti) a költségvetési szerv SZMSZ-ét, kötelezően előírt sza-
bályzatait, továbbá a költségvetési szerv működését segítő egyéb szabályzato-
kat, rendelkezéseket, 


− kapcsolatot tart a társköltségvetési szervekkel, helyi, területi és országos szak-
mai szervezetekkel, költségvetési szervekkel, 


− kapcsolatot tart nemzetközi költségvetési szervekkel, szervezetekkel, 


− támogatja a költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervezetek, közös-
ségek tevékenységét, 


− folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, a költségvetési szerv 
tevékenységét, munkáját. 


 
4.2. Gazdasági vezető feladat és hatásköre 


− irányítja és ellenőrzi a gazdasági osztályt,  


− a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyet-
tese, 


− iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, to-
vábbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoz-
tatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért fe-
lelős alkalmazottaknak, 


− felelős a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénz-
ügyi fegyelem megtartásáért, 


− elkészíti a költségvetési szerv költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról, 


− gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a vezető kötelezettségvállalása, 
utalványozása esetén, 


− pénzügyi ellenjegyzése (vagy az általa írásban kijelölt személy pénzügyi ellen-
jegyzése) nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem 
írható elő, 


− kialakítja az anyag és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a 
költségvetési szerv anyag és eszközellátását, 


− kialakítja és szervezi a költségvetési szerv könyvviteli, elszámolási, vagyon-
nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, 


− kétévente köteles a belső kontroll rendszer témakörében a pénzügyminiszter ál-
tal meghatározott továbbképzésen részt venni. 


 
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-
számviteli végzettséggel, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, szakkép-
zettséggel, és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell 
rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedéllyel. 
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5. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 


 
A költségvetési szerv vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a ra-
cionális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájé-
koztat a számára biztosított fórumokon. 
 


5.1. A költségvetési szervi munka irányítását segítő fórumok: 


− vezetői értekezlet, 


− osztály értekezlet, 


− munkaértekezlet. 
 
 
Vezetői értekezlet: 


 
A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de havonta legalább 1 alkalommal veze-
tői értekezletet tart. 


A vezetői értekezleten részt vesznek: 


− költségvetési szerv vezetője, 


− gazdasági vezető,  


− élelmezés vezető 


A vezetői értekezlet feladata: 


− tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 


− a költségvetési szerv, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közössé-
gek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. 


 
 


Munkaértekezlet: 
 
A költségvetési szerv vezetője szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal  mun-
kaértekezletet tart.    


Az értekezletre meg kell hívni a költségvetési szerv valamennyi fő- és részfoglalkozású 
alkalmazottját. 


A vezető a munkaértekezleten: 


− beszámol a költségvetési szerv eltelt időszak alatt végzett munkájáról, 


− értékeli a költségvetési szerv programjának, munkatervének teljesítését, 


− értékeli a költségvetési szervben az alkalmazottak élet- és munkakörülményei-
nek alakulását, 


− ismerteti a következő időszak feladatait. 
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Az értekezlet napirendjét a költségvetési szervvezető állítja össze. 


Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy az alkalmazottak véleményüket, észrevétele-
iket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak. 
 


5.2. A költségvetési szerv munkáját segítő testületek, szervek, közösségek 
 
A költségvetési szerv vezetése együttműködik az alkalmazottak minden olyan törvényes 
szervezetével, amelynek célja az alkalmazottak érdekképviselete és érdekvédelme. 


A költségvetési szervben szakszervezet nem működik, mely érdekképviselet ellátja az 
alkalmazottak érdekvédelmét. 


 
IV. FEJEZET 


A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 
 
 


1. A költségvetési szerv munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 
 
1.1. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejöt-


te 
 


A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával 
jön létre. 


Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt, idevonatkozó rendelkezései szerint köthető 
csak közalkalmazotti jogviszony.  


A költségvetési szerv feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglal-
koztathat külsős személyeket. 


A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más 
szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára elő-
írható feladatra nem fizethető.  


Más esetben díjfizetésére a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozóan előzetesen 
írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell köt-
ni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába 
tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó fel-
adatainak is maradéktalanul eleget tett. (Ávr.51.§. (2)bek.) 


 
 
1.2. A költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban állók díjazása 
 
 
1.2.1. Rendszeres személyi juttatások  
 


A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a foglalkoztatottak alapilletménye, il-
letménykiegészítése, illetménypótléka és mindazon juttatások, amelyek rendszeresen 
ismétlődve kerülnek kifizetésre.  


A közalkalmazottat illetményének megállapítása érdekében fizetési osztályba és fizetési 
fokozatba kell besorolni. 
 


A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a kinevezési okiratban kell rögzíteni.  
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Az illetményt, a tárgyhót követő hó 5  napjáig  kell kifizetni. 


A közalkalmazott a betöltött munkakör függvényében illetménypótlékra jogosult. 


Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni. 
 
1.2.1.1. Vezetői pótlék 
 


A magasabb vezetőt, valamint vezető állású közalkalmazottat vezetői pótlék illeti meg. 


- magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 
300 %-a. 


- vezetői beosztású közalkalmazott esetén a vezetői pótlék a pótlékalap 100-200 
%-a. (Kttv. 137. §. Köznev. tv. 8. melléklet. Kjt. 70. §.) 


 
 
1.2.1.2. Éjszakai pótlék 
 


Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidő beosztása alapján 22.00 és 6.00 óra között 
végez munkát. 


A pótlék mértéke óránként az illetményalap 15 %-a.  


Egyéb esetben a Munkatörvénykönyvének 142. §-a szerint kell megállapítani. 
 


1.2.2. Nem rendszeres személyi juttatások 
 


1.2.2.1. Jutalom  
 


A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat, (a munkáltató juta-
lomban részesítheti. 
 
Közalkalmazottak esetében naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a 
kifizetés esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének harminc százalékát.  
 


 
1.2.2.1. Megbízási díj     
 


A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más 
szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem 
fizethető.  


Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés 
szabályai szerint az igazolt teljesítés után kerülhet sor.  


A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költség-
vetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a 
munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. (Ávr. 51. § (2) bek.) 


 


A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében 
történő igénybevételére szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban 
vagy az irányító szerv által szabályozott feladatok elvégzésére köthető. 
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A szakmai alapfeladat keretében külső személlyel vagy szervezettel szellemi tevékeny-
ségre, az alábbi feladatokra köthető szerződés: 


− …………………………………………………. 


− …………………………………….……………. 
 


Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerző-
dés, ha 
− azt jogszabály nem zárja ki, 
− a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 
− törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvég-


zéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb 
megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szer-
ződést kötő nem alkalmaz, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, idő-
szakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat. (Ávr. 50. §. (2) bek.) 


 
 


1.2.3. Egyéb juttatások 
 
1.2.3.1. Továbbképzés 


 
Az intézmény a tanulásban, továbbképzésben azokat az alkalmazottakat támogatja, 
akiknek munkakörük betöltéséhez nélkülözhetetlen a képzés által nyújtott képesítés 
megszerzése. 


A továbbképzés szabályai: 


− Mindenki köteles írásban kérni tovább tanulását akár diploma megszerzéséről, 
akár továbbképzésről van szó. 


− Felsőoktatási költségvetési szervben folytatott tanulmányok idején köteles iga-
zolni, hogy beiratkozott az adott félévre. 


− Köteles leadni a továbbtanuló a konzultációs időpontokat. 


− A költségvetési szerv a tandíjat, a tankönyveket és oda-vissza út költségét  nem 
téríti a konzultációs napokra és a vizsga napokra. 


− A tandíjat, a tankönyveket a költségvetési szerv csak számla ellenében fizeti ki. 
Az úti költséget az alkalmazott számolja el az utazás befejezésétől számított 8 
napon belül. 


A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a rendelkezésre álló összeg, a 
továbbképzési díjak, és a jelentkezők száma alapján évente kell felülvizsgálni. 


A továbbképzésben résztvevő személlyel tanulmányi szerződést kell kötni. (Kttv. 80. §. 
Mtv.229. §. ) 


 
1.2.3.3. Közlekedési költségtérítés 


 
Az intézmény a munkába járás támogatásaként a munkavállaló részére megtéríti a köz-
igazgatási határon kívülről történő napi munkába járás díjának bérlettel vagy teljes áru 
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menetjeggyel történő elszámolása ellenében annak 86%-át, ha országos közforgalmú 
vasút 2. kocsiosztályán, vagy helyközi díjszabással közlekedő helyközi és távolsági au-
tóbuszon utazik.  
 
Az intézménylehetőséget biztosít a munkavállaló részére saját gépjárművel történő 
munkába járásra is.  
Ebben az esetben a költségtérítés összege: a munkában töltött napokra a munkahely és a 
lakó- vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság fi-
gyelembevételével kilométerenként 15 Ft 


 


A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.  


Az alkalmazottaknak a munkakörükkel összefüggő - helyi közlekedést igénylő - fel-
adatellátásért utazási költségei megtérítésére a költségvetési szerv helyi bérletet bizto-
síthat. 


 
1.2.3.4. Munkaruha juttatás 


 
A költségvetési szerv a közalkalmazott részére költségvetési előirányzata terhére mun-
karuhát biztosít. 


A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket 
és az egyéb feltételeket az SZMSZ 3. sz. melléklete rögzíti a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény, illetve a közszolgálati tisztviselői jogviszonyról szóló törvény ide-
vonatkozó rendelkezései alapján. 


A munkaruhát az intézmény vásárolja meg. 


A beszerzésről, a vásárlásról - a költségvetési szerv nevére címzett - szabályos kész-
pénzfizetési számlát kell leadni. 


A közalkalmazott a munkaviszony létesítésekor, próbaidő kikötése esetén annak lejárta 
utáni napon szerez jogosultságot a juttatás igénybevételére. A kihordási idő ezen idő-
ponttól kezdődik. 


A juttatási idő számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell fi-
gyelembe venni. 


A juttatási időbe nem számít be: 
                              - a gyes, 
                              - a gyed, 
                              - 30 napon túli fizetés nélküli szabadság,                                 
                              - 30 napon túli táppénz. 


A munkaruha a kihordási idő alatt a költségvetési szerv tulajdonát képezi, azt követően 
a közalkalmazott tulajdona lesz. 


A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor a juttatási idő hátra-
lévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani. 


A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: 


- öregségi nyugállományba helyezéskor  
- rokkantsági ellátásba kerülés esetén 
- elhalálozás esetén. 
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A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) az intézmény köteles gondos-
kodni.  
 


 
1.2.3.5. Étkezési hozzájárulás 


 
Az intézményben minden alkalmazott jogosult térítési díj ellenében az étkezést igénybe 
venni. 


Az étkezését fizetendő térítési díj alapja a mindenkori nyersanyag norma 100 %-a, 
melyre fel kell számítani az általános forgalmi adót. 


A munkáltató a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. 
tv. alapján a munkavállaló részére saját konyha üzemeltetése esetében a munkahelyi ét-
keztetést bruttó 200.000.-Ft-ig szép kártya formájában támogathatja, amely kizárólag e 
szolgáltatás igénybevételére biztosítható. 


    Nem jár az étkezési hozzájárulás: 


− a gyes időtartamára,  
− a gyed időtartamára, 
− 30 napon túli fizetés nélküli szabadság időtartamára, 
− a 30 napon túli táppénz időtartamára, 
− a felmentési idő, lemondási idő azon időtartamára, amelyre a közalkalma-


zottat a munkavégzés alól mentesítették. 


A juttatás számításánál a megkezdett hónapot a kerekítés szabályai szerint kell figye-
lembe venni. 


 
1.2.3.6. Telefon használat 


 
A vezetékes és mobil telefonok használatának részletes szabályait a Telefonhasználati 
szabályzat tartalmazza. 


A mobiltelefon használatára jogosultak körét évente felül kell vizsgálni. 
 


 
1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 
 


A munkavégzés teljesítése a költségvetési szerv vezetője által kijelölt munkahelyen, az 
ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban le-
írtak szerint történik. 


 


Az alkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvár-
ható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlme-
nően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 
összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más sze-
mélyre hátrányos következményekkel járhat. Az alkalmazott munkáját az arra vonatko-
zó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a 
szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
 


Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll 
fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minő-
sülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési szerv érdekeit sértené. 
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A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők: 


− az alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 
− a tanulók, (ellátottak, gondozottak) személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 
− az alkalmazottak (ellátottak, gondozottak) egészségi állapotára vonatkozó adatok, 
−  .............................. 


 


A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A költségvetési szerv valam-
ennyi alkalmazottja köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, 
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
 


1.4. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a költségvetési szerv al-
kalmazottainak elő kell segíteniük. 


A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyi-
latkozatnak minősül. 


A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat: 


− A költségvetési szervet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat-
adásra a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa esetenként megbízott sze-
mély jogosult. 


− Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak 
udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért 
és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. 


− A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali ti-
toktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a költségvetési szerv jó hírne-
vére és érdekeire. 


− Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a költségvetési szerv tevékenysé-
gében zavart, a költségvetési szervnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, to-
vábbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskö-
rébe tartozik. 


− A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a 
közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a 
részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 


− Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak a költségvetési szervve-
zető engedélyével adható. 


 
1.5. A munkaidő beosztása 
 


A heti munkaidő 40 óra. 


A költségvetési szervben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt 
(ebédidő) tartalmazza a következő: 


 
- hétfőtől csütörtökig 7.30 órától  16 óráig 
- pénteken 7.30 órától  14 óráig 
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A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak: 


− konyhai dolgozók 
 


A költségvetési szerv munkarendjét az SZMSZ 4. számú melléklete rögzíti. 
 
 
1.6. Szabadság 


 
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel 
egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezé-
sére minden esetben csak a költségvetési szerv vezetője jogosult, egyéb esetekben a 
közvetlen munkahelyi vezető. 
 
Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani.  


Az alkalmazottakat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 


A költségvetési szervben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdaságvezető a fele-
lős. 
 


 
1.7. Egyéb szabályok  


 
− Fénymásolás 


A költségvetési szervben a szakmai munkával összefüggő anyagok fénymásolása térí-
tésmentesen történhet. 


Minden egyéb esetben a fénymásolásért térítési díjat kell fizetni.  


A térítési díjat az Önköltségszámítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell ki-
számítani.  
 
− Dokumentumok kiadásának szabályai 


A költségvetési szerv dokumentumainak (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása 
csak a vezető engedélyével történhet. 


 
 


2. Saját gépkocsi használata 
 


A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani.  


Saját gépkocsit hivatali célra a költségvetési szerv vezetője előzetes engedélyével lehet 
igénybe venni. 


A saját gépkocsi használat részletes szabályait a Gépjárművek igénybevételének és 
használatának szabályzatában kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni.  


A szabályzatban meg kell határozni a következőket: 
− saját gépkocsi használatra jogosultak köre, 
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− a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke, 
− az éves kilométer keret nagysága, stb. 


 
 
3. Kártérítési kötelezettség 


 
A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes meg-
szegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  


Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 


A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a vissza-
szolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hi-
ány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és 
azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át 


A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az álta-
la kezelt pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány)  


Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban 
ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó 
veszteség mértékét meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást 
kötött közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 


Amennyiben a költségvetési szervnél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a 
megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányá-
ban felelnek.  


Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár össze-
gének meghatározásánál a Kjt. 81-83.§. Kttv. 160-166.§ valamint a Munka Törvény-
könyve 179-183.§-a az irányadó. 


 
4. Anyagi felelősség 


 
A költségvetési szerv az alkalmazott ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés 
folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár az alkalmazott 
munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 
 
Az alkalmazott szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 
használati értékeket csak a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével hozhat be 
munkahelyére, illetve vihet ki onnan. (Pl. laptop, számítógép, stb.) 


 
A költségvetési szerv valamennyi alkalmazottja felelős a berendezési felszerelési tár-
gyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 


    (Mtv. 166- 168. §.  Kjt. 83. §. Kttv. 167-168.§.) 
 
 
5. A költségvetési szerv ügyfélfogadása 
 


A költségvetési szerv vezetője és a kijelölt alkalmazottak ügyfélfogadást tartanak. 
 


Az ügyfélfogadást tartó alkalmazottak kijelölése a fogadás rendjének (ideje, helye, el-
hangzottak értékelése stb.) szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. 
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A költségvetési szerv ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak. 


 
 
6. A költségvetési szerv belső és külső kapcsolattartásának rendje 
 
6.1. A belső kapcsolattartás 


 
A költségvetési szerv feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti 
egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. 
 


Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik 
másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyezteté-
si kötelezettségük van. 


A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, stb. 


A rendszeres és konkrét időpontokat a költségvetési szerv éves munkaterve tartalmazza. 
 


6.2. A külső kapcsolattartás 


Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a költségvetési szerv a szakmai 
szervezetekkel, társ költségvetési szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködé-
si megállapodást köthet. 
 


6.2.1. Együttműködés szakmai szervezetekkel, társköltségvetési szervekkel 
 


A helyi és országos társköltségvetési szervekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, 
szükség szerint segíteni kell egymás munkáját. 


A költségvetési szerv szoros kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetekkel. 
 


6.2.2. Üzleti kapcsolatok 
 


A költségvetési szerv feladatainak eredményesebb ellátása érdekében kapcsolatot tart 
olyan gazdálkodó szervezetekkel, amelyek anyagilag és erkölcsileg segítik a magasabb 
szakmai munka ellátását. 


 
 
7. A költségvetési szerv ügyiratkezelése 
 


A költségvetési szervben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 


Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. 


Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 
 
 
8./ A kiadmányozás rendje 
 


A költségvetési szervben a kiadmányozás rendjét a költségvetési szerv vezetője szabá-
lyozza. 
 


 
9. Bélyegzők használata, kezelése 
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Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, 
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 
lemondást jelent.  
 


A költségvetési szervben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 
− költségvetési szerv vezetője, 
− gazdasági vezető,  
− élelmezésvezető 
− pénztáros 
− raktárosok 


A költségvetési szervben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról 
nyilvántartást kell vezetni. 


A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. 


A nyilvántartás vezetéséért:  a gazdaságvezető a felelős. 
 


Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.  


A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egy-
szeri leltározásáról a gazdaságvezető gondoskodik. 


 
10. A költségvetési szerv gazdálkodásának rendje 
 


A költségvetési szerv gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésé-
vel, végrehajtásával, a költségvetési szerv kezelésében lévő vagyon hasznosításával ösz-
szefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezé-
seinek figyelembevételével - a költségvetési szerv vezetőjének feladata. 


 


A gazdálkodási feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 
 
10.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok 


A költségvetési szervben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülé-
sét az I. fejezet 2.2. pontjában felsorolt belső szabályzatok határozzák meg részletesen. 
 


10.2. Fizetési számlák feletti rendelkezés 
 
A hitelintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a költségvetési szerv 
vezetője jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni a számlavezető hitelintézet-
hez.  
 


10.3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendje 
 


A kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjét a 
költségvetési szerv vezetője határozza meg.  


Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó Gaz-
dálkodási szabályzatban kerül meghatározásra.  
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11. A költségvetési szerv létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási 
rendje  


 
A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni. 


A költségvetési szerv saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfel-
adatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja. 
 


 
12. A költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység  


 
A költségvetési szervben reklámhordozó csak a vezető engedélyével helyezhető ki.  


Nem lehet olyan reklámot, reklámhordozót kitenni, amely személyiségi, erkölcsi jogo-
kat veszélyeztet. 


Tilos közzétenni olyan reklámot, amely kegyeleti jogokat sért, amely erőszakra, a sze-
mélyes vagy a közbiztonság megsértésére, a környezet, a természet károsítására ösztö-
nözne. 


 
13. Belső kontroll rendszer    
 


A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajá-
tosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső 
kontrollrendszerét. 
 


A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályza-
tokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás követelményeit. 
 


A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kiala-
kítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló forrá-
sok átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasz-
nálását. 
 


A költségvetési szerv vezetője rendszerezi a költségvetési szerv folyamatait, kijelöli a 
folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért álta-
lános felelősséget viselő vezető beosztású személyt. 
 


A belső kontrollrendszerében a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rend-
szeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségve-
tési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatáb-
rákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs 
szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 
nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 
 


A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 
  


A belső kontroll öt, egymással összefüggő eleme: 


− a kontrollkörnyezet, 


− a kockázatkezelési rendszer, 


− a kontrolltevékenységek, 
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− az információ és kommunikáció, 


− a nyomon követési rendszer (monitoring). 
 


 
14. Óvó, védő előírások 
 


A költségvetési szerv minden alkalmazottjának alapvető feladata közé tartozik, hogy az 
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy 
ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye. 


Minden alkalmazottnak ismernie kell az SZMSZ mellékletét képező Munkavédelmi 
szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasí-
tásokat, a menekülés útját. 


A költségvetési szerv biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire, illetőleg az irányí-
tó szerv által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglal-
koztatott személyekre. 


 
 
 
 
 
 


V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 


 
 


1./ Az SZMSZ hatálybalépése 
 


Az SZMSZ Szeghalom Város Önkormányzat jóváhagyásával 2021. január 1-én napján 
lép hatályba és visszavonásig érvényes. 


Jelen  SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti azt megelőző Szervezeti és 
Működési Szabályzat. 


Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról a költségvetési szerv vezető-
je gondoskodik. 


 
Dátum: 2021. december 16. 
 


……………………………………… 
költségvetési szerv vezetője 


 
Jóváhagyom:  
 
Dátum: 202………………………….….. 
 


………………………………..…… 
                                                                                               irányító szerv
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1. számú melléklet 
 
 
 


AZ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
(Javasolt tartalom: az költségvetési szerv szervezeti felépítésének leírása, sémaszerűen) 


 
 
 


 


Belsõ ellenõrzési osztály
/ csoport /


/ belsõ  ellenõ r /


Pé nzü gy Munkaü gy Szá mvitel


Gazd. ig. h.
/ gazdasá gi vezetõ  /


Titká rsá g


Müszaki elõadó Karbantartó k


Gondnoksá g Szá llí tá s


Mû szaki ig. hely.
/ mû szaki vezetõ  /


Igazgató


 
 


A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 


 


 
 


Intézményvezető 


Gazdasági vezető Élelmezés vezető 


Könyvelő 


Pénztáros 


Szakács 


Konyhai kisegítő 


Raktáros 


Tehergépkocsi vezető 


Közfoglalkoztatott 
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2. számú melléklet 
 
 


A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK 


FELÉPÍTÉSE 


 


 


 


 
3. számú melléklet 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gazdasági Vezető 


Élelmezés vezető 


Könyvelő 


Pénztáros 


Szakács 


Konyhai kisegítő 


Raktáros 


Tehergépkocsi vezető 


Közfoglalkoztatott 
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3. számú melléklet 


 
MUNKARUHÁZATRA JOGOSULTAK KÖRE 


 


Munkakör Munkaruha megnevezése és  


mennyisége 
Kihordási idő 


Élelmezésvezető 


2 db fehér póló 


2 db fehér köpeny  


2 db fehér sapka 


2 db fehér nadrág 


1 pár cipő 


12 hónap 


Szakács 


2 db fehér póló 


2 db szakács kabát 


2 db fehér sapka 


2 db fehér nadrág 


1 pár cipő 


12 hónap 


 


Konyhai kisegítő 
2 db fehér póló 


2 db fehér sapka 


2 db fehér nadrág 


1 pár cipő 


 


12 hónap 


 


 


Tehergépkocsi vezető 
2 db fehér póló 


2 db munkavédelmi kabát 


2 db fehér sapka 


2 db fehér nadrág 


1 pár cipő 


 


12 hónap 
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4. számú melléklet 
 
 


A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MUNKARENDJE 
 


1./  A heti munkaidő: 40 óra 


2./  A munkarend szabályozása 


 - vezetők munkarendje (intézményvezető, gazdasági vezető, élelmezés vezető) 
                                      hétfőtől csütörtökig 7.30 órától  16 óráig 
                                      pénteken 7.30 órától  14 óráig 


        - gazdasági ügyintézők munkarendje (könyvelő, pénztáros) 
                                      hétfőtől csütörtökig 7.30 órától  16 óráig 
                                      pénteken 7.30 órától  14 óráig 


- fizikai munkakörben foglalkoztatottak munkarendje 


                                hétfőtől péntekig                  4 órától  12 óráig 
                                      hétfőtől péntekig 5 órától  13 óráig 


                                      hétfőtől péntekig 7 órától  15 óráig 
 


3./  Munkarendtől való eltérés engedélyezése 


  - Konyhai dolgozók 


4./  Változó munkaidő beosztás szabályozása 


         - Konyhai dolgozók 


5./  Az ügyfélfogadás időpontjai 
 


                                      hétfőtől csütörtökig 7.30 órától  16 óráig 
                                      pénteken 7.30 órától  14 óráig 
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Megismerési nyilatkozat 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja Szervezeti és működé-
si szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat 
a munkám során köteles vagyok betartatni.  
 
 


Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


2022 
Az intézmény OM azonosítója: 028112  Készítette és véleményezésre, elfogadásra 


 


 előterjeszti: 


………………………………. 


          Intézményvezető 


                                              Ph 


 


 


 
   


Legitimációs eljárás  
   


Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:  Szülői munkaközösség nevében véleményezte: 


……/2022. 


……………………………………… 


 


…………………………………….. 


                SZMK elnök 


 


 


név  


Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma:   


……/2022. 


                                                             Ph.     


.................................................................... 


                       Intézményvezető 


A dokumentum jellege: nyilvános   


Megtekinthető: az óvoda honlapján, tagintézményekben  


   


Hatályos: 2022……….. 


 


Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig  
   


Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  IKTATÓSZÁM:/2022 
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Intézmény neve:      Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


Szabályzat típusa:      Szervezeti és működési szabályzat 


Intézmény székhelye, címe:             5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 


Intézmény OM-azonosítója:            028112 


Intézmény fenntartója:            Szeghalom Város Önkormányzat 
        Képviselő-testülete 
       5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8.sz. 
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1. A szervezeti és működési szabályzat célja 
 
Szabályozza Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde működésének rendjét. 
Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és 
betartásával biztosítja az intézmény jogszerű működését. 
 


2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába, bölcsődébe 
járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az intézményben működő közösségekre, 
szervezetekre, illetve mindazokra, akik az óvodával, bölcsődével kapcsolatba kerülnek, 
azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az óvodát, bölcsődét szolgáltatásai 
megvalósításában. 
 
A SZMSZ jogszabályi alapja: 
 


• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 


kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
• 326/2013. VIII.30. Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 


közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról. 


• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: R.) 


• 2011. évi. CCXI tv. a családok védelméről 
• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az 


információsszabadságról 
• 229/2012 (VIII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 


végrehajtásáról 
• 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
• Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 
• az államháztartásáról szóló 2011.CXCV. törvény 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
• 26/1997. (IX.3) NM rendelet az iskolai egészségügyi ellátásról 
• a 1999. évi XLII törvény 4 §(7) bekezdés a nem dohányzók védelméről és a 


dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 
•  15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 


gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 


• a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 
44/2007. (XII.29.) OKM rendelet 


• 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek  
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 


• 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 


• 2000. évi C. törvény a számvitelről  
• 65/1999. (XII.22.) EÜM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 


védőeszköz használatának minimális biztonsági követelményeiről 
• 50/1999. (XI.3.) EÜM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális 


egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
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• 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet, a pedagógus továbbképzésről a pedagógus-
szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményiről 


• 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról. 


• 2011. évi CXII. Törvény Általános Adatvédelmi Rendelet GDPR-el kiegészített 
módosításai 


 
 


I. Intézményi alapadatok 
 


1. Intézményi azonosítók 
Az intézmény neve: 


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


 


Intézményvezető neve:  


            Mikéné Erdei Erika 


 


Pecsétjeinek lenyomata: 


 


 


 


 


A pecsét az intézményvezető aláírásával hiteles. 


 


Székhely:  


Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 


 


 


Tündérkert Óvoda  


5520 Szeghalom Petőfi u.1. 


0666/371154 


E-mail: szeghalmi.ovi@kitnet.hu 
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Tagintézményei: 


 tagintézmény megnevezése tagintézmény elérhetősége 


1 Szivárvány Óvoda tagintézmény 


5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 


Tel.szám:06/66-371-531 


e-mail: szivarvany.ovi5520@gmail.com 


2 Mesevarázs Óvoda tagintézmény 


5520 Szeghalom Fáy u. 12. 


Tel.szám:06/66-371-915 


e-mail: mesevarazs.ovi@gmail.com 


3 Lurkó Bölcsőde 


5520 Szeghalom Kossuth u. 5. 


Tel.szám: 06/66-371-981 


e-mail: szeghalmibolcsode@gmail.com 


 


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


Szeghalom város és vonzáskörzete.  


 


Törzsszám: 


633864 


 
Adószáma: 


16654048-1-04 


 


OM azonosító száma: 


028112 


 


Bankszámlaszám: 


10402661-50526552-83701009 


 


Alapító szervezet neve, Alapító okirat kelte, száma, alapítás időpontja: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz 


 


 







 6 


Alapító okirat kelte:  


            2021. december 10. 


Alapító okirat száma: 


            51-2/2021. 


A költségvetési szerv alapításának dátuma: 


            1996. 03. 01.  


Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 


Szeghalom Város Önkormányzata 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 


 


Az intézmény jogállása: 


Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 


 
a./ A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 


b./ A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény 


c./ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 


d./ Előirányzatok feletti jogosultsága: Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 


e./ Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik. 
Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait Szeghalom Város Intézményműködtető 
Központja látja el. 


 
Az intézmény vagyona: 


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


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


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


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


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


- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 


           - 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


           - 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 


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


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


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


- 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 


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


nem végez. 


Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 


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


Bölcsőde 64 fő 
-5 csoport (2x14 fő, 3x12 fő) 


Amennyiben SNI-s gyermek van bölcsődei csoportban, abban az esetben 1 fő SNI-s gyermek 
esetén 10 fő, 2 fő SNI-s gyermek esetén 8 fő, 3 fő SNI-s gyermek estén 6 fő lehet egy adott 
bölcsődei csoportban.  


Ha a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, akkor a 
csoportlétszám legfeljebb a nevelési év végéig túlléphető (6/2016 (III.24.) EMMI rendelet). 



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

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


 
1.  Az óvoda szervezeti struktúrája 


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


A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
o A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre nézve a 


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


vonatkozik. 


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


Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 
Az intézmény élén az Intézményvezető áll. Az óvodai nevelés három tagintézményben folyik, 
melyet kettő tagintézményben a tagintézmény-vezetők irányítanak, a székhely intézményben 
intézményvezető-helyettes irányít. Ők látják el a tagintézményben dolgozó 
óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, közfoglalkoztatottak munkahelyi 
irányítását. A bölcsődei egységet a bölcsőde szakmai vezetője irányítja. A bölcsőde szakmai 
vezetője a bölcsődei ellátás irányításáért felel, és ő látja el a bölcsődei egységben dolgozó 
alkalmazottak irányítását. Az intézmény működésében közreműködő titkárság és technikai 
személyzet irányítása közvetlenül az intézményvezető feladata. Az intézményvezető 
koordinálja a tagintézmény-vezetők, és a szakmai vezető munkáját. A tagintézmény-vezetők 
az intézményvezető felé engedélyeztetési kötelezettséggel tartoznak. Minden olyan 
eseményről, vagy az épület szerkezetében történt változásokról azonnali tájékoztatási és 
engedélyeztetési kötelezettségük van az Intézményvezető felé. 


 Az intézmény tagintézményei és feladatuk a többcélú intézményben: 
 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde (Tündérkert Óvoda székhely, Szivárvány Óvoda 
tagintézmény, Mesevarázs Óvoda tagintézmény, Lurkó Bölcsőde) 
 
Az intézmény három óvodája 300 férőhellyel, 12 foglalkoztató csoportszobával és kiszolgáló 
helyiségekkel rendelkezik. Az óvodai egységet a magasabb vezető beosztású intézményvezető 
irányítja. Munkáját két fő intézményvezető-helyettes és két fő tagintézmény-vezető segíti. 
A tagintézmény feladata: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel 
együttműködve biztosítja a 3-7 éves korosztály nevelését, a gyermekek személyiségének 
fejlesztését. 


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


A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé TAJ alapú nyilvántartási rendszer vezet 
napi jelentéssel. 


Tagjai: E - felhasználó, képviselő: Bölcsődei szakmai vezető 


Adatszolgáltatóként megjelölt személy: Bölcsődei szakmai vezető 


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


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


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


o Felelős az intézményi önértékelés megvalósításáért. 


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


o Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek, vezetői értekezletek megszervezése. 


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


o A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 


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


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


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


o A nevelési- oktatási intézményekben megszervezhető hitoktatásra vonatkozó sajátos 
szabályok betartása Nemzeti Köznevelési törvény 35. § (4.) 
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o Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó 
megbízást adhat. 


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


o Ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 


 
Vezetői hatáskör átruházása: 


o Képviseleti jogosultság: a tagintézmény szakmai képviseletét az Intézményvezető- 
helyettes látja el  


o Munkáltatói jogkör: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és 
megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat a 
tagintézmény-vezetőkre, az irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottakra alkalmazza. 


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


 
Az óvodák és a bölcsőde vezetőinek feladatai: 


o Vezetői megbízásukról az Intézményvezető dönt. Az intézményvezető-helyettesek  és 
a tagintézmények vezetői felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 


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


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


o Végzik a tagintézmény pedagógiai munkájának tervezésével, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos feladatokat. 


o Ellátják a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt feladatokat. 


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


o Ellátják az intézményvezető által átruházott munkáltató jogkörükbe tartozó 
feladatokat. 


o Az intézményvezető-helyettesek és a tagintézmény-vezetők a jogszabályban 
meghatározottak szerint végzik a tanügy igazgatási feladatokat. Részt vesznek a 
tagintézmény pedagógiai munkájának segítésében, az önértékelési program 
működtetésében. Felelősek a gyermekvédelmi feladatok ellátásáért, a 
gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi 
felügyeletének megszervezéséért. Segítik a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátását. 


o A bölcsődei szakmai-vezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a bölcsőde valamennyi 
dolgozójának munkáját, végrehajtja a bölcsődére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket, valamint a szakmai ellenőrzések során kapott iránymutatásokat. Dönt 
a gyermekek bölcsődei felvételéről. Elemzi és értékeli a bölcsőde működési és 
ellátottsági mutatóit. Elkészíti a kisgyermeknevelők továbbképzési tervét. Részt vesz a 
bölcsődei vezetők részére szervezett konzultációkon, értekezleteken, tapasztalatcserén, 
szakmai megbeszélésen. 
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A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 
Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget 
vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az aláírási 
jogkörrel az intézményvezető-helyettesek rendelkeznek. Az óvodai és bölcsődei 
intézményegységek vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai 
tevékenységével kapcsolatos levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában a 
tanügy-igazgatási körébe tartozó ügyekre terjed ki.  
 
A vezetők helyettesítési rendje 
 
Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását az intézményvezető-
helyettesek látják el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem 
igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 
A tagintézmény-vezetők helyettesítését az adott óvodában dolgozó rangidős szakvizsgázott 
óvodapedagógus, illetve a legidősebb óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a 
gyermekek biztonságos megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
 
A bölcsőde szakmai vezetőjének helyettesítését a bölcsőde szakmai vezetője által 
megnevezett kisgyermeknevelő látja el. 
 
A vezetők benntartózkodási rendje 


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


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


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


Óvodatitkár 
Az intézményvezető közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe érkező iratok 
központi iktatását, az intézményegységekhez, tagintézményekhez való továbbítását, valamint 
az irattárazást, továbbá az intézményvezető irányításával mindazokat az adminisztrációs 
feladatokat, amelyek az intézmény működésével kapcsolatosak.  
 
Bölcsőde dolgozói: szakképzett kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák és egyéb kisegítő 
alkalmazottak. 
 
Vezetői tanács 


Operatív ügyekben az intézményvezetőnek döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő 
szerepe van. A vezetői tanács élén az intézményvezető áll. Tagjai a tagintézmény-vezetők, 
bölcsőde szakmai vezető, helyetteseik, munkaközösség-vezetők.  


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


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


o Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása.  


o Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.  


o Az intézmény éves munkatervének elfogadása.  


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


o A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. 


o Az intézményi önértékelés elkészítése 


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


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


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


 


Munkaruha, cafetéria, szemüveg 


 A munkaruhát a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a fenntartó a 
dolgozók részére.  


 
 A Cafetéria juttatás a fenntartó döntése alapján adható.  


Az a dolgozó, aki intézményünkben 3 hónapos próbaidővel kezdi meg 
munkaviszonyát, a próbaidő ideje alatt Cafetéria juttatásban nem részesül. A Cafetériát 
érintő rendelkezéseket az intézmény Cafetéria Szabályzat tartalmazza. 


 
 A képernyős munkakörben történő munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkáltató 


köteles az alábbi jogszabályban, és a kiegészítő jogszabályban foglaltakat alkalmazni: 
50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 
és biztonsági követelményeiről. 
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Az intézmény tagintézményei 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) bekezdés d) pont 
Az intézmény közösségeinek tevékenységét a tagintézmény-vezetők, és a választott közösségi 
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 


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


Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más 
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások a 
telephelyekben, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek.  
A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartást és együttműködést szolgálják az 
SZMSZ korábban leírt területei. 
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Az intézmény tagintézményei és működésének szabályai 
 


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


A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, a Közoktatási törvény, Köznevelési 
törvény, (illetve az ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény Közalkalmazotti 
Szabályzata rögzíti. 
 
A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikor ezt a 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 
Az értekezleteken az intézményvezető tájékoztatja az intézmény dolgozóit az intézményi 
munkáról és ismerteti a soron következő feladatokat.  
 
A vezetői tanács döntése alapján évi egy alkalommal a tájékoztatás megtörténhet a 
tagintézményekben, a tagintézmények vezetői által.  
 
Nevelőtestület  Nkt. 70. §, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 117. §  
A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az intézmény 
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
 
A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 
valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. Az óvoda 
nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  
 
Döntési jogkörébe tartozik 


o Az óvodai nevelési program és módosításának elfogadása 


o Az óvodaszervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadása 


o Az óvoda éves munkatervének elfogadása 


o Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 


o Az óvodai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 


o Az óvodai házirend elfogadása 


o Jogszabályban meghatározott más ügyek  


 


 
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet: 


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


o nevelési évet nyitó értekezlet 


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


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


- A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 
ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI r. 4. § (1) bekezdés h) pont. 


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


- A pedagógus adminisztratív feladatainak teljesítése Nkt. 62. § (1) bekezdés m) pont 
- A pedagógushivatáshoz méltó magatartás képviselete Nkt. 62. § (1) bekezdés q) pont 
- Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a munkaidő kezdete előtt 5-10 perccel 


megjelenni. 


 
 
Az óvodapedagógusok szakmai munkaközössége Nkt. 71 §, 20/2012.  (VIII. 31.) EMMI r. 
118. § 
 
Az óvodai egység pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A 
munkaközösség szakmai és módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési intézményben 
folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 
A törvényi változásokat tükrözve alakítjuk ki intézményünk munkacsoportjait. 
Az óvodai egységben, az azonos feladatok ellátására több, maximum 3 szakmai 
munkaközösség működhet. A szakmai munkaközösség intézmény éves célkitűzéseit 
figyelembe véve meghatározza működési rendjét és elkészíti munkatervét. Az óvodai 
egységben a hatékony működés érdekében egy-egy munkaközösség mindhárom 
tagintézményből toboroz tagokat. 
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A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség vezető irányítja. A munkaközösség 
vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető bízza meg. A 
munkaközösség vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 
A szakmai munkaközösség vezető(k) feladatai: 


o figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 


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


o a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 


o a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 
o a tervező munkában segítségadás, 


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


o a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje, 


o önként vállaljon feladatokat. 


A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 20/2021. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) 
bekezdés b) pont 


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


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


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


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


Az Intézményvezető az óvodapedagógusok munkáját önértékelések alkalmával, továbbá 
újonnan érkező kolléga szakmai megsegítése céljából, illetve szükség szerint értékeli a 
nevelési év során. 


Az ellenőrzés tapasztalatairól a látottak után az intézményvezető és az ellenőrzött 
óvodapedagógus is reflektál. 


A nevelési év záró értekezletén az Intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
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Az intézményi Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTM) működtetése 


Az értékelések alapját képező elvárásokat (pedagógusokra, intézményvezetőre, és 
intézményre) egységesen alkotjuk meg az országos elvárásoknak megfelelően. Az 
Önértékelésben ugyanazok az elvárások fogalmazódnak meg, mint a tanfelügyeleti ellenőrzés 
esetén. 


Az intézményi átfogó önértékelés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. 
Az önértékelés célját, feladatát, elvárásait, az intézményi önértékelési program tartalmazza. A 
részletes felbontást az éves önértékelési terv rögzíti, mely az éves munkaterv részét képezi. 


Óvodai csoportnapló 
Intézményünk nevelőtestületi döntés alapján egységes csoportnaplót vezet. A csoportnapló 
módosítására az intézményvezető lehetőséget biztosít. 


Felvételi-és mulasztási napló 
A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik 
vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM 
azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. 
A felvételi és mulasztási napló tartalmazza: 


• a gyermek napló béli sorszámát, 
• oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, 
•  állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű 


tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, 
•  anyja születéskori nevét, 
•  apja vagy törvényes képviselője nevét, 
• a jogviszony létesítésének idejét 
• a jogviszony létesítéséről hozott határozat száma 
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet nyilvántartása 
•  az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, 
•  a szülők napközbeni telefonszámát, 
•  a megjegyzés rovatot-sajátos nevelési szakvéleményt kiállító szakértői bizottság 


nevét, címét, 
•  a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett 


felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. 
 
 
A gyermekek sorrendjét felvételi időpontjuk határozza meg, azon belül pedig névsorban kell 
Őket beírni. A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai 
elhelyezése megszűnik. 
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Óvodai felvételi előjegyzési napló 
Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására 
szolgál. 
A dokumentumot az adott nevelési évre szeptember 01-jén nyitja meg az óvoda vezetője, 
vezetése az óvodai jelentkezések függvényében folyamatosan történik. 
A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját, címét, a 
nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, 
papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év 
végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés 
eredményeként felvett gyermekek számát. 
A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza 
 • a jelentkezés sorszámát, időpontját, 


• a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, 
tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, 


• a kijelölt óvoda megnevezését, 
• annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották, 
• annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy 


óvodai ellátásban, 
• a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit, 
• a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat, 
• az intézményvezető javaslatát, 
• a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját, 
• a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát, 
• a felvétel időpontját. 


Óvodai törzskönyv 
Az óvodai törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetésére szolgál. 
Kitöltése évente két alkalommal történik, október 01. és május 31. állapotnak megfelelően. A 
dolgozói adatokat (belépő, kilépő dolgozók) folyamatosan kell vezetni, vezetéséért az 
intézményvezető felel. 
Az óvodai törzskönyv tartalmazza 


• a törzskönyvi bejegyzések hitelesítésének időpontját, az óvodavezető aláírását, 
papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát, 


• az óvoda nevét és címét, 
• nevelési évenként az óvoda általános adatait (önkormányzati, nem önkormányzati 


jelleg, nevel-e sajátos nevelési igényű és nemzetiségi gyermekeket, 
gyakorlóintézményként működik-e, a gyermekek október 1-jei létszámát, az összes 
férőhely és a szükséges férőhelyek számát, gyermekcsoportjainak számát, az 
óvodapedagógusok számát, a bérgazdálkodó, a munkáltató és gondnokság 
megnevezését), 


• az óvoda nyitvatartási idejét (év, heti időszak, napi időszak és időtartam), 
• a gyermeklétszámot nevelési évenként összesítve, továbbá az október 1-jei és május 


31-ei állapot szerint, a korosztályonkénti bontást, a sajátos nevelési igényű és a 
hátrányos, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát, a 
gyermekcsoportok október 1-jei számát, 


• nevelési évenként az étkezésben részesülő és nem részesülő gyermekek számát, 
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• az engedélyezett és betöltött összes álláshelyek évenkénti számát, 
• az óvoda telkeinek adatait nevelési évenként (összes terület, tulajdonos, a kert, a 


beépített terület és az udvar területe), 
• az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, légtere, 


alapterülete, a WC-k száma, a felújítások adatai), 
• kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a 


gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek), 
• az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, 


csökkenését) nevelési évenként, 
• az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési helyet és 


időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő kezdetét, a 
munkába lépés és kilépés időpontját. 


Óvodai szakvélemény 
 
Az óvodáknak 2020. január 1-jétől nem kell óvodai szakvéleményt készíteni, mert a 20/2012. 
EMMI rendelet 93.§-a hatályát vesztette.  
 
A tankötelezettség megkezdésének halasztása 
 
A köznevelésről szóló törvény 45.§ módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A 
tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést 
engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 
vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 18-ig nyújthatja be a felmentést 
engedélyező szervhez. 
 


A vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás rendje, formája érdekképviselet 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) bekezdés e) pont, Nkt. 73. §, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
r. 119. § 


A szülői munkaközösség (SZMK) 


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


Az óvodai, bölcsődei csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei 
alkotják. Minden csoportban külön szülői szervezet működik. Velük a csoportot vezető 
óvodapedagógusok, bölcsődei csoportban a gyermekgondozók tartják a kapcsolatot. 
Mindegyik tagintézményben a csoportok szülői szervezeteinek tagjai maguk közül választják 
ki adott tagintézmény szülői szervezetének telephelyi képviselőjét.  


A szülői munkaközösségek önmaguk által elkészített munkaterv szerint működnek. A 
csoportok SZMK tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat továbbíthatják az intézményi 
SZMK elnöknek. 
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Az intézmény vezetőjének a SZMK választmányát nevelési évenként szükség szerint össze 
kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről. 


A csoportok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők szükség 
szerint adnak tájékoztatást. 


A SZMK döntési jogot gyakorol: 


o a saját működési rendjében, 


o tisztségviselőinek elfogadásában. 


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


o az SZMSZ kialakításában, 


o a házirend kialakításában, 


o a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartási módjában, 


o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 


o a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 


o a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 


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


o a gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában, 


o  a munkatervnek szülőket is érintő részében. 


Az Intézményi SZMK elnöke, mint tisztségviselő: 


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


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


 


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


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


Nevelési évenként a kapcsolattartás formái, és rendje bővebben az éves munkatervben kerül 
megfogalmazásra. 
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Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más 
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások a 
telephelyeken, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 


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


 


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


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


o Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. Tervezése, szabályozása: 


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


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


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


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


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


A nevelési évzáró értekezletén az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 


Az intézmény működési nyilvánossága 


Az Intézmény Pedagógiai programja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata, a 
Bölcsőde Szakmai programja, mindenki számára nyilvános, azok szabadon megtekinthetők az 
intézmény székhelyén, illetve az intézmény internetes honlapján: szeghalmiovibolcsi.hu 
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Az intézmény a működés nyilvánosságának erősítése céljából a jelzett honlapon közzéteszi 
bárki számára, személyazonosításra alkalmatlan formában a közzétételi lista szerint 
meghatározott adatokat: 


- Óvoda/iskola pedagógusainak számát 


- az óvoda/iskola pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét 


- oktató nevelőmunkát segítők, dajkák számát, szakképzettségét, 


- az óvoda/iskolai nevelés rendjét, 


- az óvodai csoportok számát, az egyes csoportok gyereklétszámát. 


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


 


Az SZMSZ-hez kapcsolódó egyéb szabályzatok: 


Az intézményben: 
Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása. 


A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkaköri leírása. 


Belső ellenőrzési szabályzat, 


Adatvédelmi szabályzat, 


Balesetvédelmi szabályzat, 


Tűzvédelmi utasítás, 


Munkavédelmi szabályzat, 


Iratkezelési szabályzat, 


A gazdálkodási tevékenységet végző szervezet által meghatározott bizonylati szabályzat, 
ügyrend, 


Leltározási és selejtezési szabályzat, 


Eszközök, és források értékelési szabályzata, 


Pénztár, és pénzkezelési szabályzat, 


Kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás érvényesítés, utalványozás és pénzügyi 
ellenjegyzés szabályzata. 
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Az intézmény külső kapcsolatrendszere 


Tartalma: 


Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja. Előírja: EMMI r. 4. § (1) 
bekezdés i) pont, EMMI r. 4. § (1) bekezdés i) pont 


Az intézményt a külső intézményekkel, szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban az 
intézményvezető és a tagintézmény-vezetők képviselik. Az éves munkatervben rögzítettek 
alapján az óvodai tagintézmények és a bölcsőde kapcsolatot tart a különböző 
társintézményekkel.  


Fenntartó és az intézmény kapcsolata: 


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


Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapcsolata: 


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


Jelentések, beszámolók, továbbképzések, bölcsődevezetői tanácskozások. 


Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – Szeghalmi Tagintézménye és az intézmény 
kapcsolata: 


A gyermekek szűrővizsgálata és fejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos 
kapcsolattartás. 


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


Logopédiai szűrések minden nevelési év végén, fejlesztések a kiszűrt gyermekeknél. 


Kapcsolattartó: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők. 


Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és az intézmény 
kapcsolata: 


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


Gyermekorvos, védőnők és az intézmény kapcsolata: 


Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül szükség szerinti látogatások.  


Művelődési Központ, Könyvtár: 


Közös rendezvények, dramatikus előadások bemutatása.  Kapcsolattartó: intézményvezető, 
tagintézmény-vezetők. 
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Egyházak és óvoda kapcsolata: 


Az egyházak megkeresésére hitéletre nevelő tevékenységek megszervezésének elősegítése. 
Az egyházak képviselőivel az óvodák tagintézmény-vezetői tartják a kapcsolatot. 


Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: 


A nevelési év folyamán a fejlesztési terv szerint, az intézményvezető feladata. 


A bölcsőde gyermekorvosával, védőnőkkel rendszeres és folyamatos kapcsolattartás az 
intézményvezető, tagintézmény-vezetők feladata. 


III. A működés rendje 


1. Az Intézmény Működési rendje 


Tartalma: 


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


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


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


Tálalókonyhába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 


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


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


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


Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 


o az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 


o az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 


o a tűz balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 


o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 
megfogalmazott előírások betartásáért. 
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Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 


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


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


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


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


2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) bekezdés c) pont 


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


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


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


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


3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) bekezdés j) pont 


Ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 


Megünneplésük módját a tagintézmény éves munkaterve tartalmazza. 


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


Csoporton belüli közös ünneplés: 


- a gyermekek név – és születésnapja alkalmából 


Természettel kapcsolatos ünnepek: 


- Víz világnapja, 


- Föld napja 


- Madarak és fák napja 
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- Állatok világnapja 


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


Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 


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


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


Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 


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


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


o Rendszeres óvodalátogatás, bölcsődelátogatás. 


o Szükség esetén családlátogatások. 


o A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 
támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 


o Az intézményvezető együttműködik a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménnyel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a 
dolgozók tudomására hozza. 


o A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
esetmegbeszélésein való részvétel. (Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, 
gyermekvédelmi felelős). 


o Kölcsönös informálás a két intézmény között. 


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


o Az intézményi faliújságon kifüggesztésre kerül: 


Betegjogi képviselő: dr. Daróczy Linda,  linda.daroczy@ijb.emmi.gov.hu,  
telefonszám: 06/20 4899-563 


Ellátottjogi képviselő: Árvai Jánosné, janosne.arvai@ijb.emmi.gov.hu, 06/20 
4899- 602 



mailto:linda.daroczy@ijb.emmi.gov.hu

mailto:janosne.arvai@ijb.emmi.gov.hu
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Gyermekjogi képviselő: Vetési Csilla, csilla.vetesi@ijb.emmi.gov.hu,06/20 
4899 - 626 


Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 


A bölcsődében meghatározott időpontban havi egy alaklommal gyermekorvosi vizsgálatot 
tart. 


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


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


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


 Intézményi óvó, védő előírások 


Nkt. 25. § (5)-(6) bekezdések, EMMI r. 129. § (5) bekezdés, EMMI r. 4. § (1) bekezdés m) pont  


Az intézmény vezetője felelős a nevelő-gondozó munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer 
vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az intézményvezető az 
egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, 
szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, és a szükséges intézkedést megteszi. 


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


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


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


Különösen fontos ez, ha: 


o az udvaron tartózkodnak, 


o ha különböző közlekedési eszközökkel közlekednek (kirándulás előtt) 


o ha az utcán közlekednek 


o ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 


o ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 
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o és egyéb esetekben. 


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


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


A dolgozók feladatai gyermekbalesetek esetén: 


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


o a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 


o ha szükséges orvost kell hívni, 


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


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


o a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell a tagintézmény-vezetőnek, a bölcsőde esetén a 
bölcsőde szakmai vezetőjének. 


o a tagintézmény-vezető, a bölcsőde szakmai vezetője köteles értesíteni az Intézmény 
vezetőjét. 


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


Minden dolgozónak kötelessége a segítségnyújtásban részt venni. 


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


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


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


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


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


o a tűz, 


o a robbantással történő fenyegetés, 


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


A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 


o az intézmény fenntartóját, 


o tűz esetén a katasztrófavédelmet (tűzoltóság), 


o robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 


o a személyi sérülés esetén a mentőket, 


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


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


- Tündérkert Óvoda: riasztó bekapcsolása hosszan. 


- Mesevarázs Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Szivárvány Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Lurkó Bölcsőde: csengő megszólaltatása hosszan. 


Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet 
a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 
található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 


A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeltért a gyermek óvodapedagógusa, 
kisgyermeknevelője a felelős. 
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A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 


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


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


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


Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 


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


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


o a kiürítési tervbenszereplő kijáratok kinyitásáról, 


o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 


o a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 


o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 


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


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


o a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 


o a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 


o az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 


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


o az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 


o az épület kiürítéséről. 


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


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


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


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


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


Az EU általános adatvédelmi rendeletének / GDPR/ alkalmazásával kapcsolatos 
feladatok intézményünkben 


A pedagógus a köznevelési intézményünkben végzett adatkezelési tevékenysége során 
a GDPR hatálya alá tartozik, kötelessége alkalmazni a rendelkezéseit. A GDPR 
alapján köteles kezelni a szülők, gyermekek személyes adatait. 


Intézményünkben átláthatóvá, megismerhetővé tesszük a gyermekek törvényes 
képviselőik számára az adatkezelési folyamatokat / milyen személyes adatokat 
gyűjtünk róluk, milyen módon, hol és mennyi ideig tároljuk azokat, milyen 
feltételekkel továbbíthatóak, milyen jogok gyakorlása illeti meg őket ezzel 
kapcsolatban/. 


A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, ezért intézményünkben 
a gyermekek törvényes képviselői írásbeli adatvédelmi és adatkezelési nyomtatványon 
nyilatkoznak a személyes adatok kezeléséről. 


 


A Honvédelmi Intézkedési Terv tartalma intézményünkben 


Célja: 


A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakra történő felkészülés célja, hogy 
intézményünk képes legyen ellátni honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése 
esetén, a jogszabályokban, a Honvédelmi Tanács által kiadott rendeletekben, és egyéb 
szabályzókban rögzített feladatait. Továbbá, a különleges jogrend idején is képes 
legyen, alaprendeltetése, feladatai ellátására, így a gyermekek biztonságának, 
védelmének biztosításáról és egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb 
szintű elhelyezésükről és szükségszerinti ellátásukról gondoskodni. 


Az intézménynek biztosítania kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos 
irányítását, a terveknek a bekövetkező változásoknak megfelelően történt pontosítását, 
felkészülését és azok végrehajtását. 
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Tartalma: 


- A vezetés, irányítás, együttműködés rendje 


- A kapcsolattartás és jelentések rendje 


- Az intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok 


Az intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése vagy válságkezelés 
katonai vonatkozású feladatai, végrehajtása során történő működtetésére nézve, a 
Honvédelmi Intézkedési Terv mellett, a Szervezeti és működési szabályzatban, valamint a 
Házirendben foglaltak az irányadók. 


Bölcsőde működésének eltérő szabályai 


1. A bölcsőde feladata 


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


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


1. Bölcsődei beiratkozás, felvétel: 


A bölcsődei felvételről a 15/1998. (IV. 31.) NM rendelet, illetve az 1997. évi XXXI. Gyvt. 
rendelkezik. 


Bölcsődénkbe a gyermekek húsz hetes koruktól vehetőek fel harmadik életévük betöltésééig, 
illetve annak az évnek a december 31. napjáig vehetőek fel, amikor a gyermek a harmadik 
életévét betölti. Sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életév betöltéséig gondozható 
bölcsődében. 


A gyermek felvételének kezdeményezése: 


A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 


• a körzeti védőnő 


• a házi gyermekorvos vagy a háziorvos 


• a család- és gyermekjóléti szolgálat 


• gyámhatóság 


 


A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a gyermek habilitációját segítő 
szakember és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. § (3) bekezdésében, 
valamint a 34. § a) pontjában szabályozott szerv (a továbbiakban: szakértői bizottság) is 
kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető. 
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Felvételi előírás: 


Az a gyermek vehető fel: 


• akinek szülei, nevelői, gondozói dolgoznak 


• munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesznek részt 


• nappali képzésben vesznek részt 


• betegségük, vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak 
gondoskodni 


 


Bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket: 


• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 


• akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel 


• akivel együtt a családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve 
eltartója gyermekgondozási díjban részesül 


• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni megfelelően 
gyermekéről 


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


2. Bölcsődei csoport szervezése 


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


3. A bölcsődei ellátás megszűnése 


A bölcsődei ellátás megszűnik: 


Ha a gyermek: 


• az adott év augusztus 31-én, ha a harmadik életévévét január 1-je és augusztus 31-e 
között tölti be 


• a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év 
augusztus 31-én, ha a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek 
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napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani 
(ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem 
javasolja, akkor bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek 
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig) 


• sajátos nevelési igényű, annak az évnek az augusztus 31. napján, amikor a hatodik 
életévét betölti 


• bölcsőde orvosi szakvélemény alapján egészségügyi állapota miatt bölcsődében nem 
gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. A 
bölcsődeorvos szakvéleménye kialakításához más szakemberek (gyógypedagógus, 
pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri 


• szülője/törvényes képviselője nem kívánja gyermek számára a szolgáltatást igénybe 
venni 


• szülője/törvények képviselője munkaviszonya megszűnik és egy hónap múlva sem tud 
munkáltatói igazolást hozni 


4. Működés rendje 


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


A működésre vonatkozó eltérő szabályokat a házirend tartalmazza. 


5. Szakmai ellenőrzés 


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


6. Egészségügyi szakfelügyelet, egészségügyi ellátás 


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


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


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





		Szervezeti és Működési Szabályzat

		Óvodai csoportnapló

		Felvételi-és mulasztási napló

		Óvodai felvételi előjegyzési napló

		Óvodai törzskönyv

		Óvodai szakvélemény

		Az óvodáknak 2020. január 1-jétől nem kell óvodai szakvéleményt készíteni, mert a 20/2012. EMMI rendelet 93.§-a hatályát vesztette.

		A tankötelezettség megkezdésének halasztása
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  Péntek 800-1200 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2022. január 12 - ei rendkívüli testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP- Plusz 3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani 
„Bölcsődei épület felújítása” címmel. 
 
A pályázat magában foglalja az épület utcafronti szárnyának tetőhéjalás cseréjét fa tetőszerkezet 
szükséges felújításával, 2 foglalkoztató burkolatcseréjét, belső ajtók cseréjét, terasz burkolását,  
komplett belső festést,  csoportszobák lambéria burkolat kialakítását. 
 
 
A pályázat konzorciumként kerül benyújtásra.  
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés- Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. (projektmenedzsment) 
 
Tervezett összköltség: bruttó 28.000.000 Ft 
Támogatás: 100 % intenzitású 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a támogatási kérelem benyújtásához, valamint a 
mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorcium összetételének elfogadásához. 
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Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a TOP- Plusz 3.3.1-
21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet nyújt be „Bölcsődei épület felújítása” címmel. 
 
Elfogadja továbbá a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített formában a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges konzorcium összetételét. 
 
A konzorciumvezető: Szeghalom Város Önkormányzata 
Konzorciumi tagok:  Békés- Bihar Településfejlesztési Nonprofit Kft. (projektmenedzsment) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtása: legkésőbb 2022.01.14-ig 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2022.01.06. 
         Macsári József 
          polgármester 
 













 


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 


 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Belterületi csapadékvíz rendszer rekonstrukciója 
  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Szeghalom Város Önkormányzata 
Postacím: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Székhely: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 


725316 


Adószám: 15725314-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 


Macsári József, polgármester 


 
Szervezet neve: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
Postacím: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118. 
Székhely: 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 342009 


Adószám: 15342005-2-04 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Horváth Mihály, jegyző  


 
 


 
 
 
 
 







A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Szeghalom Város 
Önkormányzata  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 
lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti: 
- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel, 
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása, 
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező 
költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és 
költségvetéseinek megfelelően, 
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára, 
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása, 
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése, 
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken, 
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt, 
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása. 
 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 


 


1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 







Konzorcium vezetője 
 
 


.............................................. 
Név 


.............................................. 
Szeghalom Város Önkormányzata 


 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
 
 


…………………………… 
 


konzorciumi tag 
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Név 


.............................................. 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 


 
 


P.H. 
 


Aláírás dátuma: 
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