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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


Iktatószám: 5983-8/2021. 
 


M E G H Í V Ó 


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


2021. október 25-én (hétfő) 15:00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
2./ Lakásbérleti rendelet módosítása 
3./ Szociális rendelet módosítása 
4./ Piacról szóló rendelet módosítása 
5./ Tájékoztató az önkormányzati beruházásokról  
6./ Tájékoztató a közfoglalkoztatási programokról  
7./ Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosítása 
8./ Helyi védett fa kivágása 
9./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2021. október 14. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 
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Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma:   


……/2021. 


Ph. 


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


Intézményvezető  
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Hatályos: 2021……….. 
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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, illetvemindazokra, akik az óvodával, bölcsődével kapcsolatba kerülnek, azáltal, 
hogy igénybe veszikszolgáltatásait, 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 







 4 


• 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 


 


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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Telephelyei: 


 telephely megnevezése telephely elérhetősége 


1 Szivárvány Óvoda telephely 


5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 


Tel.szám:06/66-371-531 


e-mail: szivarvany.ovi5520@gmail.com 


2 Mesevarázs Óvoda telephely 


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: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz 
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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. 
 
Az intézmény típusa:  
Többcélú közös Igazgatású oktatási intézmény. 
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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 telephelyen folyik, 
melyet a Telephely-vezetők irányítanak. Ők látják el a telephelyen 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 telephelyvezetők, és a szakmai vezető munkáját.A telephely-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 telephelyei és feladatuk a többcélú intézményben: 
 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde (Tündérkert Óvoda székhely, Szivárvány Óvoda 
telephely, Mesevarázs Óvoda telephely, 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 egy fő intézményvezető-helyettes és három telephely-vezető segíti. 
A telephely 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.) 


o Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó 
megbízást adhat. 
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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 telephelyek 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 
telephely-vezetőkre, az irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottakra alkalmazza. 


o Balesetvédelmi, tűzvédelmi feladatok: telephely-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. A telephelyek vezetői felett a 
munkáltatói jogokat az intézményvezető látja el. 


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


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


o Végzik a telephely 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 A telephely vezetők jogszabályban meghatározottak szerint végzik a tanügy igazgatási 
feladatokat. Részt vesznek a telephely pedagógiai munkájának segítésében, a 
minőségirányítási 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. 


 
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-helyettes rendelkezik. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az 







 11 


azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette a Tündérkert Óvoda 
telephely-vezetője írja alá. 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-
helyettes látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem 
igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 
Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes együttes távolléte esetén a helyettesítési 
feladatokat a Tündérkert Óvoda telephely-vezetőjelátja el. A telephely 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 telephely vezető az adott telephelyen tartózkodik. 
 
Az intézmény vezetőségének tagjai, együttműködésük 
 
a.) Az intézményvezető, a bölcsőde szakmai vezetője és helyettese alkotja a bölcsődei egység 
vezetését. 
b.) Az intézményvezető, a három telephelyvezető, 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 
Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a Közalkalmazotti Tanács elnöke és 
az intézményvezető feladata. 
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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: óvodai telephelyvezetők, 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, telephelyekhez 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 telephelyvezetők, 
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 
bölcsődeszakmai 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 Szabályzata 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 telephelyei 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § (1) bekezdés d) pont 
Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephelyvezetők, 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 telephelyei 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 
telephelyeken, a telephelyek 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. 
 
A nevelőtestület értekezletei: 
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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 telephelyvezetők 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 telephelyről 
toboroz tagokat. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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, 
• 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), 
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• 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 telephelyen a csoportok szülői szervezeteinek tagjai maguk közül választják ki 
adott telephely 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. 


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


Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephelyvezetők, 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 
telephelyeken, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 


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


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. 
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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. 


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 telephelyvezetők képviselik. Az éves munkatervben rögzítettek alapján 
az óvodai telephelyek és a bölcsődei telephely 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, telephelyvezetők. 


Jelentések, beszámolók, továbbképzések, bölcsődevezetői tanácskozások. 
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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, telephelyvezetők. 


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, 
telephelyvezetők. 


Egyházak és óvoda kapcsolata: 


Az egyházak megkeresésére hitéletre nevelő tevékenységek megszervezésének elősegítése. 
Az egyházak képviselőivel az óvoda telephelyvezetője tartja 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, telephelyvezetők 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. 
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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. 


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 telephelyvezetőinek 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. 
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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 telephely 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 


- 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. 
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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, telephely-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 


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. 



mailto:linda.daroczy@ijb.emmi.gov.hu

mailto:janosne.arvai@ijb.emmi.gov.hu

mailto:csilla.vetesi@ijb.emmi.gov.hu
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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 


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-, óvóelőírások 
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, 
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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 telephelyvezetőneka, bölcsőde esetén a 
bölcsőde szakmai vezetőjének. 


o a telephely-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. 


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. 
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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 
katasztrófaelhárító 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. 


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 telephelyben történik. 
Amennyiben a másik telephely akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok 
elhelyezése bármelyik telephelyt, 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: 
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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! 


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) 
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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. 


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. 


 


 


 







 33 


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. 


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 
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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 
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 
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• 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








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének    
…önkormányzati rendelete 


a piac működéséről és üzemeltetéséről 
szóló 6/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 


1. § 
 
(1)A piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 6/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 4. 
§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 


 
4. § 


„(1) A termelői piac nyitvatartási ideje  
a) téli nyitva tartás: október 1-től március 31-ig hétfőtől péntekig 7.00 órától 12.00 óráig, 
szombaton 6.00 órától 12.00 óráig, 
b) nyári nyitva tartás: április 1. napjától szeptember 30. napjáig minden nap 6.00 órától 12.00 
óráig 
tart.” 
 
(2)   Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021. 10. 11. 


 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
polgármester        jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 


 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testület 


részére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Az 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 


vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerint mellékelten beterjesztem Szeghalom Város 


Önkormányzata lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2012. (XII.15.) sz. önkormányzati 


rendeletének módosítását és annak 


indokolását. 


 
A lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012. (XII.15.) sz. 
önkormányzati rendeletének 3. § 8.a)-b)-c)-d) pontja, továbbá az 1.sz. melléklet módosítása 
szükségessé vált. 
 
 
A./Jövedelemhatár 
 
A 3. § 8.a)-b)-c)-d) pontja magában foglalja az egy főre eső havi nettó jövedelem maximum 
összegét, melyet a lakáspályázatok esetében alkalmazunk. Az összeg meghatározásához a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell alapul venni, ami jelenleg 28.500.- Ft. 
A lakáspályázat zárását követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság megvizsgálja a 
beérkezett pályázati ajánlatokat, többek között a pályázók lenyilatkozott jövedelmi viszonyait 
is. Az a tapasztalat, hogy a korábbi évekhez képest megemelkedtek a bérek, de a rendeletben 
meghatározott maximum jövedelem összege nem változott. Az esetek jelentős részében 
néhány ezer vagy néhány száz forinttal lépik át a pályázók a nyilatkozatukban szereplő egy 
főre eső nettó jövedelem határt, így a pályázatból akaratuk ellenére kizárják saját magukat. 
Ahhoz, hogy a jövőben meghirdetésre kerülő lakásokat minél szélesebb körben bérbe tudjuk 
adni, a rendelet vonatkozó részét felül kell vizsgálni. 
 
 
B./Pontrendszer 
 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásra pályázók besorolási táblázata alkotja a 
28/2012.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletét. A táblázatban különböző 
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szempontok alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság értékeli a pályázókat. A 
lakáspályázat zárását követően helyszíni környezettanulmányt végeznek a bizottsági tagok. A 
pályázati ajánlatok vizsgálata után és a környezettanulmány során tapasztaltak alapján minden 
pályázóval kapcsolatban személyre szabott értékelés történik. A táblázat pontozási rendszere 
kiegészítést és módosítást igényel. Egyrészt a jövedelmi viszonyok megváltozása- 
növekedése-miatt a táblázatban meghatározottakat összhangba kell hozni az előző pontban 
módosított rendelet 3. § 8. a)-b)-c)-d) pontjával, másrészt a pontozási rendszer 
vonatkozásában is mérlegelni kell az adható pontok megemelését.  
Az elmúlt években a családok életét sok olyan tényező befolyásolta, amelynek következtében 
új élethelyzet alakult ki (pl.: válás, munkahely megszűnése). A korábbiakban a pontozási 
rendszerben ha egy fő állt munkaviszonyban, akkor kevesebb pontot kapott szemben a két 
fizetésből élőkkel. Az egy fizetésből élő- pl.: gyermekét egyedül nevelő szülőnek- is 
biztosítani kell az esélyt arra, hogy a pályázatban megfelelő értékeléshez jusson.  
A pályázók életkori besorolása az előzményekben arra mutat rá, hogy a fiatalabb -18-25 éves- 
korosztály is önálló életet szeretne kezdeni a szülőktől függetlenül, de önerő hiányában. A 
legérintettebb korosztály a 25-35 évesek között található, ahol a legmagasabb pont továbbra is 
indokolt, mivel itt már a gyermekvállalás is előtérbe kerül. Az adott csoportban a nagyon 
nehéz anyagi és családi háttérből kifolyólag nem jutnak önerőből ingatlanhoz, ezért az 
önkormányzat segítségében bízva pályáznak egy-egy alkalommal. 
A besorolási táblázat 6.pontjában az egy főre jutó nettó jövedelem kategorizálása elavult és a 
jelenlegi bérekkel nincs összhangban. A minimálbér emelés hatással van a pályázati 
feltételekre is, ezért vált szükségessé a korábban meghatározott maximum értékek növelése. 
Ha egy szülő válást követően egyedül neveli a három gyermekét, akkor alapesetben- ha pl.: 
nincs tartós betegség-, és kalkulált összeggel számolunk: 
 


- havi nettó munkabér:   230.000.- 
- családi pótlék:   51.000.- Ft (17.000.- Ft gyermekenként) 
- tartásdíj:    60.000.- Ft (20.000.-Ft gyermekenként) 


341.000.-Ft 
 
A 341.000.-Ft a család össz jövedelme, ami egy főre elosztva 85.250.- Ft. Ez az összeg 
5.450.- Ft-tal haladja meg a maximum jövedelem határt, ami jelenleg 79.800.- Ft. Azt 
tapasztaltuk, hogy a pályázók többsége már a pályázat zárása után kizárásra kerül a jövedelmi 
viszonya miatt. 
 
A pontrendszer utolsó pontjában a bizottság által megnevezett egyéb körülmény is értékelhető 
többletpontokkal. Jelenleg 5 pont adható, de a pályázóknál tapasztaltak alapján ezt a 
pontszámot célszerű megemelni 20 pontra. Az emelt pontszám lehetőséget biztosít arra, hogy 
a pontrendszerben nem meghatározott szempontok is értékelhetővé váljanak. 


 
 
 


 
 
 
 
 



mailto:polgarmester@szeghalom.hu





__________________________________________________________________________________________ 
 
Ügyintézés helye: Szeghalmi 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 


HATÁSVIZSGÁLAT: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása jelentős, a pályázók köre kibővül, 
szélesebb spektrumú lehetőséget biztosít a lakhatással kapcsolatban.  
A rendelet gazdasági és költségvetési szempontból nem bír különösebb befolyásoló hatással. 
A rendelet környezetre gyakorolt hatása nem nyilvánul meg, de egészségügyi 
következménye lehet, amennyiben hajléktalan személyt kell elhelyezni, akinek az életét és 
egészségügyi állapotát veszélyeztetheti, ha nem jut lakáshoz annak ellenére, hogy rendelkezik 
jövedelemmel, de az utcán él. 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem bír. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotása az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kötelező. Ennek elmaradása 
jogkövetkezménnyel járna. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Szeghalom, 2021. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
 
 
Macsári József 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
      Nagyné Elek Ildikó 
 Hatósági és igazgatási ügyintéző 
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének    
…önkormányzati rendelete 


a  települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  


 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésben, 
25.§ (3) bekezdés b) pontjában, a 45. § (3) bekezdésben foglaltakra a következőket rendeli el: 
 


1.§ 
A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet 12 § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy rendkívüli 
élethelyzetben a 10. § szerinti támogatásban részesíthető.” 
 


2.§ 
 
Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021. 10. 07. 


 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
polgármester        jegyző 
 








Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének    
../2021. (  ) rendelettel módosított 


 
6/2021.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 


a piac működéséről és üzemeltetéséről 
 


(2021. november 1-től hatályos szöveg) 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 


1. Általános rendelkezések 
 


1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Szeghalom Baross u. 2/1. című ingatlanon létesített, 
és üzemeltetett helyi termelői piac területére. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és 
értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, 
vásárlókra terjed ki. 
 


2. A piac fenntartása, üzemeltetése 
 


2. § (1) Szeghalom Önkormányzata, mint fenntartó a termelői termékekkel történő jobb ellátás 
érdekében helyi termelői piacot tart fenn és üzemeltet. 
 
(2) A fenntartó a piac üzemeltetéséről külön üzemeltetési szabályzatban rendelkezik. 
 
(3) Az fenntartó ellátja 
 
a) a piac területének tisztántartását, a piaci napokon keletkezett kommunális hulladék gyűjtését, 
téli időszakban a hóeltakarítást, síkosságmentesítést, 
b) a piac rendjének biztosítását, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos 
betartásának ellenőrzését 
c) a nyitási, zárási feladatokat, az odaérkező árusok elhelyezésének biztosítását. 
 
(4) A piac nyitvatartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól a fenntartó jól 
látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat, vásárlókat. 
 


3. A piac működésének rendje és az árusítás feltételei 
 


3. § (1) A piac helyi termelői piacként működik 







 
a) saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág), 
b) saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hőkezelt, savanyított 
termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék, 
c) méz, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás 
e) sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír, az élelmiszerek előállítására és 
forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint, 
g) élő hal. 
 
 (2) A piacon terméket az hozhat forgalomba, aki a vonatkozó jogszabályok szerint arra 
jogosult. 
 
(3) Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan 
feltüntetni, a nevüket címüket, székhelyüket, telefonszámukat. 
 
4. §  
(1) A termelői piac nyitvatartási ideje  
a) téli nyitva tartás: október 1-től március 31-ig hétfőtől péntekig 7.00 órától 12.00 óráig, 
szombaton 6.00 órától 12.00 óráig, 
b) nyári nyitva tartás: április 1. napjától szeptember 30. napjáig minden nap 6.00 órától 
12.00 óráig 
tart. 
 (2) A piac területét az árusoknak legkésőbb 14.00 óráig – rendezett és tiszta állapotban – kell 
elhagyniuk. 
 


4. Záró rendelkezések 
 
6. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 15. napján lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021. 08. 03. 


 
 
Macsári József       dr. Pénzely Erika 
polgármester        jegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 2021. augusztus 28-án.                   dr. Pénzely Erika 
          jegyző 








 1./ Munkaviszony szerinti pontérték:  
          2 vagy több fő munkaviszonyban áll 20 pont 
          1 fő munkaviszonyban áll 15 pont 
2./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:  
          Albérlet 15 pont 
          családtag, szívességi lakáshasználat 10 pont 
3./ Pályázó életkora:  
          18-25 év 10 pont  
          25-35 év 20 pont 
          35-40 év                    15 pont 
          40 év felett 10 pont 
             
4./ Szeghalmon állandó bejelentett lakóhely:  
          1-5 év 10 pont 
          5-10 év 15 pont 
          10 év felett 20 pont 
            
5./ Ha a pályázó:  
          gyermeket egyedül nevelő személy 20 pont 
          házastársával, vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel 
él 


15 pont 


          házastársával, vagy élettársával él 10 pont 
          egyedülálló 5 pont 
6./ Ha a pályázó és vele jogszerűen együtt költöző egy főre jutó 
nettó jövedelme a pályázat benyújtásának időpontjában eléri az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének: 


 


          egyedülálló esetén 400 %-át 5 pont 
          gyermeket egyedül nevelő személy esetén 350 %-át 20 pont 
          2-4 fős család esetén 300 %-át 15 pont 
          5 vagy több fős család esetén 225%-át 10 pont 
7./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó 
pontérték: 


 


          tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant 10 pont 
          mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          30 év alatti fiatal házas 10 pont 
          volt állami gondozott 5 pont 
8./ Kiskorú gyermekek száma, és az adható pontérték:  
        1 kiskorú gyermek 5 pont 
        2 kiskorú gyermek 10 pont 
        3 és több kiskorú gyermek 15 pont 
9./Bizottság által megnevezett egyéb körülmény, körülményenként 5 pont 


 
1./ Munkaviszony szerinti pontérték:  
          2 vagy több fő munkaviszonyban áll 20 pont 
          1 fő munkaviszonyban áll 10 pont 
2./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:  
          Albérlet 15 pont 
          családtag, szívességi lakáshasználat 10 pont 
3./ Pályázó életkora:  
          18-25 év 5 pont  
          25-35 év 20 pont 
          35-40 év                    15 pont 
          40 év felett 10 pont 
             
4./ Szeghalmon állandó bejelentett lakóhely:  
          1-5 év 10 pont 
          5-10 év 15 pont 
          10 év felett 20 pont 
            
5./ Ha a pályázó:  
          gyermeket egyedül nevelő személy 20 pont 
          házastársával, vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel él 15 pont 
          házastársával, vagy élettársával él 10 pont 
          egyedülálló 5 pont 
6./ Ha a pályázó és vele jogszerűen együtt költöző egy főre jutó nettó 
jövedelme a pályázat benyújtásának időpontjában eléri az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének: 


 


          egyedülálló esetén 250 %-át 10 pont 
          gyermeket egyedül nevelő személy esetén 230 %-át 20 pont 
          család esetén 200 %-át 15 pont 
7./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó 
pontérték: 


 


          tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          30 év alatti fiatal házas 5 pont 
          volt állami gondozott 5 pont 
8./ Kiskorú gyermekek száma, és az adható pontérték:  
        1 kiskorú gyermek 5 pont 
        2 kiskorú gyermek 10 pont 
        3 és több kiskorú gyermek 15 pont 
9./Bizottság által megnevezett egyéb körülmény, körülményenként 5 pont 


 








SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 


az 5/2018.(V.2.), a 12/2018.(IX.25.), 13/2018.(X.25.), … /2021. (X.26.) önkormányzati 
rendelettel módosított 


 
 


2/2015. (II.24.) számú rendelete  
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 


 
(egységes szerkezetbe foglalva) 


2021. november 1-től hatályos szöveg 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, a 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 
32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésben, 45.§ (3) bekezdésben, 48.§ (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 


I. Fejezet  
Általános rendelkezések  


 
1.§ 


  
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság érdekében az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Szeghalom Város Önkormányzata által 
biztosított települési támogatás, egyes szociális ellátások (a továbbiakban együtt: szociális 
ellátások) formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint a 
kérelmek benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat.  
 


2.§  
 


A rendelet hatálya az életvitelszerűen Szeghalmon élő, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyekre terjed ki.  
 


3.§ 
 


 A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre 
ruházza át. 


4. §  
 


A Sztv-ban meghatározott értelmező rendelkezéseket a jelen rendelet alkalmazása során is 
alkalmazni kell. 


 
5.§ 


 
A szociális kiadások pénzügyi fedezetét és kereteit az éves költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletben kell meghatározni. 
 
 
 
 







II. Fejezet  
Eljárási rendelkezések  


 
 
 
 


6.§ 
 


A kérelem 
 


(1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet egy példányban a Polgármesteri 
Hivatalban kell írásban benyújtani. 
(2) A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátás esetén a kérelmet az intézmény vezetőjének 
kell benyújtani.  
(3) A kérelemhez csatolni kell az Sztv-ben előírtakon túl az igénylő és a vele közös háztartásban élő 
családtagok jövedelméről szóló igazolásokat.  
(4) A kérelem-nyomtatvány jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. 
 


7.§ 
 


A környezettanulmány 
 


 (1) A Polgármesteri Hivatal vagy a szociális ellátást biztosító intézmény a kérelmezőnél 
környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgy 
évben már készült környezettanulmány.  
(2)  A környezettanulmány-nyomtatvány a jelen rendelet 2. számú melléklete. 
(3) Hivatalból indult eljárás esetén a környezettanulmány felvétele kötelező. 
 


8.§ 
 


Egyéb eljárási szabályok 
 


A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 5 nap. A hiánypótlási idő az ügyintézési időbe nem 
számít bele.  
 


III. Fejezet 
 


Települési támogatás 
 


 
9.§ 


 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást kell 
nyújtani. 
 
 
 
 


10.§ 
 


Települési támogatás rendkívüli élethelyzetben 







 
 


(1) A rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás eseti jelleggel nyújtható. 
(2) Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen: 


a) a családban bekövetkezett haláleset, temetés, 
b) elemi kár, 
c) bármely, előre nem látható és nem kivédhető rendkívüli esemény,  


amely bekövetkezése a kérelmező létfenntartását súlyos veszélynek teszi ki. 
(3) A települési támogatás csak akkor állapítható meg, ha az elemi kár Szeghalmon történik vagy 
következik be. 
(3) A rendkívüli élethelyzetre megállapított települési támogatás legkisebb összege 10.000 Ft. 
 


11.§  
 


(1) A rendkívüli élethelyzet bekövetkeztétől számított 30 napon belül a kérelmet be kell adni, amely 
határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a szükséges igazolásokat, így pl. halotti anyakönyvi 
kivonat, temetési vagy egyéb számlák, kárszakértői igazolás stb. 
(2) Temetési települési támogatás annak a személynek nyújtható, aki az eltemettetésre köteles volt, 
de a költségek viselése létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Ha az eltemettető családjában az egy 
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % át nem éri el, 
akkor a temetési települési támogatásra való rászorultságot vélelmezni kell.  
(4)Nem állapítható meg a támogatás, ha más jogszabály alapján jár temetési hozzájárulás, illetve az 
elhunyt a temetés fedezetét biztosító gyámhatósági betétkönyvvel rendelkezett. 
 
 
 


12.§ 
 


Települési támogatás időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére 


 
 


(1) Ezen a címen elsősorban azokat a személyeket kell települési támogatásban részesíteni, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
alkalmanként jelentkező többletkiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 
(2) A támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló kérelmező esetében az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át meghaladja.  
(3) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy rendkívüli 
élethelyzetben a 10. § szerinti támogatásban részesíthető.” 
 
 


13.§ 
 


(1) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek települési támogatása 
eseti formában nyújtható. 
 (2) Ezen a címen különösen az alábbi esetekben indokolt a települési támogatás: 
     a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át meghaladó gyógyszerköltség 
     b) rezsiköltséghez való hozzájárulás 
     c) téli tüzelő beszerzése 
     d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása 







     e) gyermek fogadásának előkészítése 
     f) gyermek iskoláztatása 
     g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, családba történő visszahelyezés   
előkészítése 
     h) gyermek hátrányos helyzetének kezelése 
(3) A képviselő-testület évente egy alkalommal a tárgyév november 1. napjáig a 65. életévüket 
betöltő Szeghalmon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Szeghalmon élő személyeket 
támogatásban részesíti a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. 
 
 
 
 
 


14.§ 
 


 
(1)A támogatás természetben is nyújtható, különösen a gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának 
támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás 
kifizetésének átvállalása, tűzifa, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásának elősegítése, 
élelmiszercsomag, építési anyag biztosítása. 
(2) Tanuló buszbérlet díjának 100%-os támogatása nyújtható annak a Szeghalom-Újtelep, 
Állomási-Újtelep és Szeghalom külterületi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő, 
a helyi általános iskolába járó tanulónak, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. 
(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl az iskolalátogatási 
igazolást. 
(4) A bérlet-támogatás július-augusztus hónapban nem jár. 
 
 
 


 
15.§  


Egyéb támogatások 
 


 
16. § 


 
 


17.§ 
 


 
 
  


IV. Fejezet  
 


Szociális szolgáltatások 
 


18.§ 
 
 







 (1) Szeghalom Város Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatásokat biztosítja:  
      a) családsegítés 
      b) idősek nappali ellátása 
      c) étkeztetés 
      d) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
(2) Szakosított ellátás keretében biztosítja az idősek bentlakásos otthonában való ellátást. 
(3) Szeghalom Város Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokat: 
      a) gyermekjóléti szolgáltatás 
      b) gyermekek napközbeni ellátása 
      c) gyermekek átmeneti gondozása 
(4) Az ellátást Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményén 
(továbbiakban: intézmény) keresztül nyújtja a (3) bekezdés b) pontjának kivételével. 
 
(5) A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások térítési díját jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 


19.§  
 


Szociális étkeztetés  
 


(1) Étkeztetés igénybevételére azok a szociálisan rászorultak jogosultak, akik önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
 (2) Az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról, ha a kérelmező körülményei ezt 
indokolják.  
 
 


20.§ 
 


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
 


Az önkormányzat azoknak az egyedül álló személyeknek, akiknek az egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, családban 
élők esetében a kétszeresét, a kihelyezett készüléket térítésmentesen biztosítja.  


 
 


21.§ 
 


Szociálpolitikai kerekasztal 
 


(1) Az önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a polgármester, a jegyző, a 
szociális bizottság elnöke, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat helyi vezetője. 
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik.  
(3) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén meghívottként részt vehet az ÁNTSZ helyi képviselője, a 
háziorvosok, a védőnői szolgálat, az iskola és az óvoda vezetője. 


 







 
Egyéb rendelkezések 


 
22.§  


 
 


Az Sztv. 42.§ (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában nem teljesítésének minősül, ha az ápolást 
végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, 
ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülmények 
biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.  


 
 


23.§ 
 


(1)A köztemetés során az eltemettetésre köteles személy, személyek csak rendkívül indokolt 
esetben mentesíthetők a megtérítési kötelezettség alól, így pl. kiskorú gyermek tartása kerül 
veszélybe. A megtérítés részletfizetéssel is történhet, ami legfeljebb 3 évre terjedhet. 
(2) A Szt-ben előírt feltételek betartása mellett a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett 
ellátás megtérítése esetén részletfizetés legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezhető. 
 


V. Fejezet  
 


Záró rendelkezések  
 


29.§  
 


(1) Jelen rendelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. március 1. napjával lép 
hatályba. 
(2) A rendeletet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(3) A rendelet 16. §-a 2015. május 1. napján lép hatályba. 
(4) 2015. március 1-én hatályát veszti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI.26.) rendelete az (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel. 
(5) A 15/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelet 17/A §-a 2015. április 30-án veszti hatályát. 
 
 
 
 Macsári József dr.Pénzely Erika 
 Polgármester jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: 2015. február 24. 
 
 


dr. Pénzely Erika 
         jegyző 


 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 


1. számú Melléklet a 2/2015.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 


 
Települési támogatás kérelem 


 
1.Kérelmező adatai: 


Alulírott név:   Leánykori név:   


Szül.hely, idő:   


Anyja neve:   


TAJ szám:   Adóazonosító jel:   


Telefonszám:    


Állampolgárság:___________________________ 


Fő jövedelemforrás:   Ft/hó  Egyéb jövedelem:   


…….. havi nettó jövedelem:   Ft. 


Családi pótlék:   Ft/hó         Tartásdíj:   Ft/hó 


Tart.hely: Szeghalom,   Állandó lakcím:   


szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához, hogy 


részemre egyszeri települési támogatást megállapítani szíveskedjen. 


Kedvező elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok!  


 


2. Közös háztartásban élők adatai: 


Név  Rokoni  Szül. hely, idő anyja Jövedelemforrás  …. havi 
nettó 
 kapcsolat neve jövedelem 
 
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


______________________________________________________ 


 
3. A család 1 főre eső összjövedelme: __________________ Ft 







Igényelt ellátás típusa: _________________________ Figyelembe veendő 1 főre eső jövedelem:   Ft. 


Az önkormányzat által folyósított rendszeres ellátás:   


 
4. Család kiadásai 


Fűtési díj: …………………………………..  Ft/hó Villanydíj: 


……………………………………. Ft/hó 


Telefondíj: …………………………………. Ft/hó Vízdíj: 


………………………………………... Ft/hó 


Lakbér/Albérleti díj: ……………………….. Ft/hó Közös költség: 


……………………………….. Ft/hó 


Gyógyszerköltség: …………………………. Ft/hó Egyéb: 


………………………………………... Ft/hó 


Összesen: …………………………………... Ft/hó 


 


 


Indokaim:  


Milyen szociális helyzet megoldására kéri az települési támogatást? (Kérem húzza alá a 


megfelelőt, és indokoljon) 


a.) Létfenntartását veszélyeztető élethelyzet kialakulása miatt: 


- élelmiszer megvételére 


- számlarendezés 


- gyógyszerköltség kifizetése 


- elemi kár elhárítása 


- gyermek kapcsolattartás 


- egyéb 


Kérem, részletesen indokoljon! 


…………………………………………………………………………………….…………………


………………………………………………………………….……………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………







…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


……………… 


 


b.) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás 


 


Indokolásul előadom, hogy  


 


…………………………………………………………………………. 


(szül.:_______________________)nevű hozzátartozóm 2014._______________ hó _____ napján 


___________________ (hely) elhalálozott és eltemetéséről én gondoskodtam, melyet a csatolt 


számlákkal igazolok. 


Az elhaltnak érvényes eltartási szerződése, végrendelete nem volt. 


 


 
 
 
 
 
 
 


N Y I L A T K O Z A T 
 


Név: ………………………………………………………………………………...szám alatti lakos 
tudomásul veszem, hogy a jogosultságot érintő körülményeimben fellépő bármilyen változást 15 
napon belül a Hivatalnak be kell jelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás összegét köteles vagyok visszafizetni. 
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából 
a hivatal kezelje. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
  
 
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. ___________________________________ 
 aláírás 
 
 
 
 
Az alábbi igazolásokat akkor kell kitölteni, ha a kérelem gyógyszertámogatásra 
irányul: 
 


 
 







 
Háziorvos igazolás 


 
Igazolom, hogy a gyógyszertámogatást kérelmező betegségét a háziorvos, illetve szakorvos 
állapította meg. 
A felírt gyógyszerek (gyógyászati segédeszközök) nélkülözhetetlenek a beteg gyógyulásához. 
 
Dátum:………………………………………… 
 
      PH   
 ……………………………. 
                    Házorvos aláírása 
 
 
 
 
 
      Gyógyszertár igazolása 
 
A háziorvos/szakorvos által felírt gyógyszerek/gyógyászati segédeszközök árának összege: 
……………..Ft. 
 
Dátum………………….. 
 
 
      PH   
 …………………………….. 
                 Gyógyszertár aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Létfenntartást veszélyeztető élethelyzet esetén a kérelemhez mellékelni kell: 
 
- A benyújtást megelőző hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. 
 


Jövedelemigazolások:  
• munkáltatói igazolás vagy bérjegyzék 
• nyugdíjellátás, árvaellátás (év elején kiállított zöld hosszú nyugdíjigazolás) 
• gyed, gyes, családi pótlék 
• tartásdíj összegének igazolása 
• munkanélküli esetében Hatósági Bizonyítvány a Munkaügyi Központtól 
• vállalkozásból származó jövedelem esetén, az előző évről szóló APEH igazolást 


 
- A segély megállapításának alapjául szolgáló tény, vagy állapot fennállásáról szóló igazolást 
  (pl.: közüzemi számla, többlet- kiadás igazolása, jövedelem kiesés igazolása, stb. 
 
 







Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás kérelméhez 


mellékelni kell: 


- halotti anyakönyvi kivonat 


- eredeti temetési számla 


- jövedelemigazolások (közös háztartásban élők elmúlt három havi jövedelemigazolása) 


 


 


Kelt:………év…………hó…….nap. 


 


…………………………………………….. 


      kérelmező aláírása 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
2. számú Melléklet a 2/2015.(II.24.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 
Városi Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda 
 
KÖRNYEZETTANULMÁNY 
 
1.Kérelmező adatai: 
Név:   Leánykori név:   
Szül.hely, idő:   
Anyja neve:   
Tart.hely: Szeghalom,   Állandó lakcím:   
TAJ szám:   Adóazonosító jel:   
Telefonszám:    Állampolgárság:_________________ 
Fő jövedelemforrás:   Ft/hó  Egyéb jövedelem: 
  
…….. havi nettó jövedelem:   Ft. 
Családi pótlék:   Ft/hó         Tartásdíj:   
Ft/hó 
Bankszámlaszám:   
 
2. Közös háztartásban élők adatai: 
Név  Rokoni 
 Szül. hely, idő
 anyja
 Jövedelemforrás  …. 
havi nettó 
 kapcsolat
 neve jövedelem 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
3. A család 1 főre eső összjövedelme: __________________ Ft 
Igényelt ellátás: _________________________ Figyelembe veendő 1 főre eső jövedelem:   Ft. 
Az önkormányzat által folyósított rendszeres ellátás:   
 
4. Család kiadásai 
Fűtési díj: …………………………………..  Ft/hó Villanydíj: 
……………………………………. Ft/hó 







Telefondíj: ………………………………….  Ft/hó Vízdíj: 
………………………………………... Ft/hó 
Lakbér/Albérleti díj: ………………………..  Ft/hó Közös 
költség: ……………………………….. Ft/hó 
Gyógyszerköltség: ………………………….  Ft/hó Egyéb: 
………………………………………... Ft/hó 
Összesen: …………………………………...  Ft/hó 
5. Lakáskörülmények 
Lakáshasználat jogcíme:  tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, önkormányzati bérlakás, 
haszonélvező, szívességi használó, stb.  
Komfortfokozat:  komfort nélküli, 
 félkomfortos,  
 komfortos,  
 összkomfortos 
Nem saját tulajdon esetén a tulajdonos neve:   
A lakás/ház alapterülete: ____________________ m2     Szobák száma:   
Egyéb helyiségek:   
Lakás/ház állapota:   
Lakás/ház berendezése:   
Fűtési mód: ____________________________________________ Fogyasztói szám:   
Lakás/ház környezete:   
Állatállomány:   
Ebből származó jövedelem:   
 
6. A kérelmező és vele közös háztartásban élők vagyoni helyzete 
Ingatlan vagyon:  másik lakóház, házrész, hétvégi ház, garázs, telek, üdülő, mezőgazdasági 
földterület  
Területe: __________________ fekvése: ____________________________ 
Forgalmi értéke: ___________________________________________________ Ft 
Ebből származó éves jövedelme: ______________________________________ Ft 
 
Ingóságok: személygépkocsi:   van
 nincs  Típusa: 
  
 FRSZ.:   
Gyártási éve: ______ Forgalmi értéke:   
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. ___________________________________ 
 aláírás 
 
A környezettanulmány alapját képező ügy elbírálásához szükséges egyéb adatok, körülmények, 
javaslat: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________  







 
Dátum: ………………………………  ___________________________________ 
 Környezettanulmányt készítő aláírása 
 
 
 
3. számú melléklet a 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 


 
Ápolás – 


gondozást nyújtó 
intézményi 


ellátás 


Általános ellátás 
SZEGHALOM 


 
3.000 


Ft/nap 
 


90.000 
Ft/hó 


Demens 
ellátottak 
SZEGHALOM 


3.000 
Ft/nap 


 
90.000 
Ft/hó 


Általános ellátás 
VÉSZTŐ 


3.000 
Ft/nap 


 
90.000 
Ft/hó 


Demens 
ellátottak 
VÉSZTŐ 


3.000 
Ft/nap 


 
90.000 
Ft/hó 


 


Étkeztetés 
Szeghalom 


565 
Ft/nap 


Füzesgyarmat 
535 


Ft/nap 


Bucsa 
535 


Ft/nap 


Vésztő 
525 


Ft/nap 


Körösújfalu 
525 


Ft/nap 
 


 


Étkeztetés kiszállítása  
Szeghalom 


100 
Ft/nap/lakás 


Füzesgyarmat 
100 


Ft/nap/lakás 


Bucsa 
100 


Ft/nap/lakás 







Vésztő 
100 


Ft/nap/lakás 


Körösújfalu 
100 


Ft/nap/lakás 
 


 


 


 


 


Házi 
segítségnyújtás 


személyi 
gondozás  


Füzesgyarmat 
220-


Ft/óra 


Bucsa 
220-


Ft/óra 


Szeghalom 
220-


Ft/óra 


Vésztő 
220-


Ft/óra 
 
 


Házi 
segítségnyújtás 
szociális segítés 


Füzesgyarmat 220 Ft/óra 
Bucsa 220 Ft/óra 


Szeghalom 220 Ft/óra 


Vésztő                     220Ft/óra 
 


 


Nappali ellátás 
Idősek Nappali 


intézménye 
Szeghalom 


0 
Ft/nap 


Füzesgyarmat 
0 


Ft/nap 


Bucsa 
0 


Ft/nap 


Vésztő 
0 


Ft/nap 


Körösújfalu 
0 


Ft/nap 
 
 
 







Nappali ellátás 
pszichiátriai betegek 
nappali intézménye 


Szeghalom 530-Ft/nap  


Csak a nappali intézményi tartózkodás 0 Ft/nap  


 
Nappali ellátás 


Fogyatékos 
személyek nappali 


intézménye 
Szeghalom 


(étkeztetéssel) 530 Ft/hó  
Bucsa 


(étkeztetéssel) 500-Ft/hó  


Csak intézményi tartózkodás (Szeghalom és Bucsa) 0-Ft/hó  
 
 
 
 


Falugondnoki 
szolgálat 


Kertészsziget 0 Ft/hó 
 
 
 
 


Jelzőrendszeres 
Házi 


segítségnyújtás 
Szeghalom 


65 
Ft/nap 


 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


 
 
 


M E G H Í V Ó 
 
 


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


2021. október 19-én (kedd) 14.00 órai 
 


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


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


 
Napirend: 


1./ A 2021. október 25-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2021. október 14. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
      








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


BESZÁMOLÓ 


Az Önkormányzati beruházások 2021. évi állásáról 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének részeként fogadta el az ez évre vonatkozó 


beruházási és nagy felújítási programot. A 2021. évi beruházási és nagyfelújítási munkák 


tervezésekor sajnos továbbra is figyelembe kellett vegyük a világméretű vírusjárványt, mivel a 


járvány következtében a kormányzat a helyi önkormányzatok adóbevételeinek egy részét 


(gépjárműadó) elvonta, illetve hátrányosan érintette a tervezést az a tény, hogy az építőanyag árak 


emelkedése nem mérséklődött, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy folyamatosan emelkedik, (pl.: 


faanyag, vasanyag) valamint az alkalmazandó rezsióradíj 4530 Ft összegre emelkedett ez évben. 


Ezen tények figyelembevételével törekedve a biztonságos gazdálkodásra az alábbiakban 


valósultak meg illetve fognak megvalósulni az ez évi beruházásaink. 


 


Szeghalom Város Önkormányzata több évvel ezelőtt döntött arról, hogy Termelői piacot épít 


a Baross G. u. 2/1. sz. alatt lévő önkormányzati tulajdonú telken. A terveket Sándor Gyula 


építészmérnök úr elkészítette, melyet véleményezet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. 


2015-2016. évben megjelentek a Területi Operatív Program pályázati (továbbiakban: TOP) 


felhívásai. A Zöldváros pályázati felhívás tartalmazott kapcsolódó beruházásként termelői piac 


építésre felhívást (A Szeleskerti Szabadidőpark kiépítéséhez kapcsoltuk a Termelői Piac 


megvalósítását). Sajnos egyik évben sem sikerült nyernünk a Zöldváros pályázatunkkal.  


2019. évben jelent meg a helyi gazdaság fejlesztés című TOP pályázati felhívás, melyre önállóan is 


be lehetett adni a Termelői Piac 


pályázatunkat. A pályázattal 


támogatást nyertünk, melynek 


összege 104.145.347,- Ft. A 


támogatási szerződés aláírását 


követően Sándor Gyula 


építészmérnök úr elkészítette a 


kiviteli terveket, így 2020. 


évben ki tudtuk írni a 


közbeszerzési eljárást. 


A kivitelezési munkákat Blaskó 


György egyéni vállalkozó nyert 


el. A kivitelezést a szerződés 


szerinti befejezési határidőre      


2021. augusztus 3-ra sikeresen 


befejezte. A beruházás során 


megvalósult egy kezelő épület, 


valamint 80 db fedett elárusító 


hely, napelempark, térburkolat, zárt csapadékvíz rendszer, vevői parkolók, kerítés, térvilágítás. Az 


Önkormányzat a használatbavételi engedélyt az Építési hatóságtól megkapta. Az engedély 


birtokában kértük meg a működési engdélyt, melyet szintén megkaptunk. A Termelői Piac 


működése beindult. A pályázati felhívásnak megfelelően helyi és térségi őstermelők vehetik 


igénybe a piacot díjmentesen. 


Bízunk benne, hogy 2022. nyarára már sokan igénybe veszik a piacot és szolgálni fogja a 


lakosságunk ezirányú igényét. A beruházás teljes bekerülési költsége: 116.315.705,- Ft. volt, 


melyhez az összes támogatás összege: 116.315.705,- Ft. (Az igényelt többlettámogatás összege: 


12.170.358,- Ft.) 


________________________________________________________________________________ 







Szeghalom Város jóváhagyott rendezési terve 


már 1990-es években kijelölte az Érmellék út és 


a Kolozsvári utca között lévő szabad területet 


ipar terület fejlesztésre, valamint lakóterület 


fejlesztésre. A lakóterületen valósult meg több 


önkormányzati bérlakás építése, valamint a 


Kolozsvári utcán magán lakások építése. Az ipari 


területen két válllakozás is telephelyet létesített 


melyek azóta is jól működnek. 2020. évben további 


fejlesztés indult el, így a Pepita.hu Zrt. épített 


csarnokot és a Zrt. ügyvezetője további 


csarnoképítésekről tájékoztatta Önkormány-


zatunkat. Ezek a fejlesztések indokolttá tették, hogy 


a meglévő útalapot megerősítsük illetve 


aszfaltburkolattal lássuk el, biztosítva ezzel a 


bérlakások lakóinak és a cégeknek a biztonságos 


közlekedését. A kivitelezési munkákhoz szükséges 


építési engedélyt az Önkormányzat megkapta. A 


kivitelező kiválasztása a Beszerzési Szabályzat 


alapján valósult meg. A kivitelezési munkákat a 


legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Swietelsky Mo. 


Kft. Békéscsabai Területi Főmérnökséges nyerte el. 


A kivitelezési munkák határidőre befejeződtek. A 


beruházás teljes bekerülési költsége: 36.846.912,- 


Ft. volt. E pontban kell megemlítsük azt is, hogy az 


iparterület további fejlesztéséhez szükséges 


rendezési terv módosítása is befejeződött, így 


hamarosan megnyílik a lehetőség Önkormány-


zatunk részére a további területek értékesítésére. 


________________________________________________________________________________ 


A Képviselő-testület több évvel ezelőtt döntött arról, hogy az 1997. évben épített Vörösmarty utca 


szilárdburkolatú útját felújíttatja. A felújítási terveket szaktervezővel elkészíttettük és több 


alkalommal is benyújtottuk a Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra pályázatunkat. 


Pályázatunk 2021. évben támogatást nyert, melynek összege 13.303.964 Ft (65%), míg a 


pályázathoz szükséges önerő mértéke: 7.163.673 Ft (35%). 


A támogatói okiratnak megfelelően beszerzési szabályzat alapján megtörtént a kivitelező 


kiválasztása és a műszaki ellenőrrel is megkötöttük a megbízási szerződést. A kivitelezési 


munkákra várhatóan október közepén kerül sor a szerződéses befejezési határidő 2021. október 31. 


Megitélésünk szerint a kivitelezés biztonsággal befejezhető határidőre. A kivitelezési munkák 


befejezését követően a padka rnedezési munkálatokat saját erővel kívánjuk végrehajtani, az nem 


része a pályázatnak. Mindkét oldalon nemesített padkát építünk, mely növeli a 4 méter szélességű 


úton történő közlekedés biztonságát, valamint a felújított út állagmegóvását is javítja. 


(földpadkáknál sokszor előfordul a burkolat széleinek felázása és ennek következtében 


letöredezése.) 







 


________________________________________________________________________________ 


Önkormányzatunk az elmúlt évben újította fel a 


Kossuth utcai Bölcsőde hátsó szárnyát, valamint 


bővítette egy foglalkoztatóval és a szükséges 


kiszolgáló helyiségekkel. A beruházás TOP 


támogatásból valósult meg. A bővítés miatt 


előírásra került 4 db parkolóhely kialakítása, 


melyet önerőből finanszíroztunk. Ez évben 


megépült a hátsó szárny mögötti új kerítés, 


illetve megtörtént a  tereprendezés, így a 


hátsó részen további olyan területet nyert a 


Bölcsőde, amit a működéshez használni 


tudnak. A beruházás összköltsége: 


2.084.924,- Ft. 


________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Önkormányzata több alkalommal 


támogatta az Általános Iskola Dózsa Gy. utcai épületénél a 


nyílászárócseréket. Sajnos a KLIK mind a mai napig komoly 


összeget nem tudott fordítani az általános iskola épületeire, 


így a iskola vezetése ez évben is Önkormányzatunktól kért 


segítséget a volt Ifjúsági ház nagytermének homlokzati 


nyílászáró cseréire. A képviselő-testület döntése alapján a 


nyílászárócseréket szakkivitelezővel elvégeztettük. 


Szintén az iskola kérésére térkő burkolatú kapubejárót 


alakítottunk ki azzal a céllal, hogy a kerékpárral közlekedő 


gyerekek ne az úttestet használják az iskolába történő 


beközlekedésre. A két kisebb beruházás bekerülési 


költsége közel Br. 4.000.000,- Ft. Mindkét munkát 


sajáterőből finanszíroztuk. 


_______________________________________________________________________________ 







 


A D’Orsay Kastély felújítási munkálatai 2011. évben fejeződtek be. A lábazati problémakat a 


tavalyi évben a kivitelezővel történt egyeztetések alapján és közös finanszírozásban megoldottuk. 


Ez évben került sor a homlokzat és a 


homlokzati nyílászárók festési és mázolási 


munkáira, melyet határidőre a nyertes 


kivitelező elvégzett. Szintén ez évben került 


sor a Művelődési Központ homlokzatának 


felújítására, mely munkák már nagyobb rész 


elkészültek, várhatóan rövid időn belül 


befejeződnek. Mindkét munkát a Beszerzési 


Szabályzat alapján versenyeztettük és helyi 


kivitelezőkkel végeztettük.  


Elmondható, hogy két fontos épületünk 


homlokzata megújult. A D’Orsay kastély 


műemléki védett épület, míg a Művelődési 


Központ épülete helyi védett épület. A 


kivitelezés költségei D’Orsay kastély: 


3.099.143,- Ft., Művelődési Központ: 


3.166.292,- Ft. A kivitelezések költségeit saját erőből finanszíroztuk. 


 


A Képviselő-testület 70/2020 (X.26) Ökt. sz. határozatával döntött arról, hogy a Petőfi S. utcai 


Tündérkert Óvoda udvarán 150 m2 csúszásmentes gumiburkolatot alakíttat ki a gyermekek 


részére. A gumiburkolat kialakítása megtörtént 2021. júniusában. A kivitelezés bruttó 2.270.000 


Ft-ba került, melyhez a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány kuratóriuma 882.000 Ft-al járult 


hozzá külön megállapodással. 


________________________________________________________________________________ 







 


Minden évben az éves költségvetésünkben járdaépítésre 


különítünk el forrást, melyet a lakosok ez évben is 


igénybe vettek. A Pénzügyi Bizottság a keretet kiosztotta, 


így új járda valósult meg a Nádasdy utca és az Árpád 


utca egyrészén. Mindösszesen 208 folyóméter hosszon. 


A járdaépítés beruházási költsége 2.082.150,- Ft. 


Várhatóan ez évben még körülbelül 200 folyóméter 


hosszúságban épül járda a Pénzügyi Bizottság által 


jóváhagyott kérelmekből. Sajnos a kivitelezők 


túlterheltsége miatt nehézkes a program megvalósítása. 


________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Önkormányzata 2021. év elején nyert TOP támogatást Szeghalom, III. sz. 


belvízi öblözet rekonstrukciójára. A III. sz. öblözet jelentős része az Újtelep I. – VIII. utcákat 


érinti, míg ehhez az öblözethez tartozik a Petőfi utca, Hunyadi u., Nádasdy utca egy része, valamint 


a Vásártéri lakóövezet. A belvízrendezéssel burkolásra kerülnek a gyűjtőcsatornák, valamint 


rendezve lesz a záportározóként üzemelő Lucz gödör. A záportározó kisebb kiterjedésű lesz, a 


Petőfi utca és a Nádasdy utca két utolsó lakóépülete körülbelül 15 méter szélességű partvédelmet 


kap a további omlásveszély elkerülése érdekében. A záportározónak kialakításra kerül egy túlfolyó 


csatornája a Petőfi utcán a Püspökladányi vasúti árokhoz. A beruházás befejezése után a 


záportározó környezete kínálja a lehetőséget sétány kialakítására, parkosításra stb… 


A projekt jelenleg az első mérföldkőnél tart, tehát folyamatban van a vízjogi engedélyek 


beszerzése, valamint előre haladott a szaktervező által készített kiviteli tervezés is. 


Reményeink szerint ez évben a nyílt közbeszerzési eljárást le tudjuk folytatni, s figyelemmel a 


pályázati kiírásra 2022. év nyár végére a kivitelezési munkák is befejeződhetnek.  


A TOP pályázat támogatás összege: 280.000.000,- Ft. (100%-os támogatás) 







________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Önkormányzata 2021. augusztus 23-án kötött megállapodást a Magyar 


Kézilabda Szövetséggel a Tildy Zoltán utcai Általános Iskola által használt önkormányzati 


tulajdonú kézilabda pálya felújítására. A megállapodás értelmében a teljes költségviselő a 


Kézilabda Szövetség. A építési 


munkák bruttó költsége 52.895.500,- 


Ft. 


A felújítás során a meglévő aszfalt 


burkolatot felújítják, új aszfalt réteg 


kerül beépítésre és ezt követően kerül 


rá a minimum 15 mm vastagságú nagy 


teherbírású UV álló polipropilén 


sportpálya burkolat, kék színben, az 


alapvonalakon kifutó terület pedig 


piros színben. Megvalósul a pályát 


körülvevő palánk 1,1m magasságban, 


valamint a kapuk mögött 5m magas 


labdafogó háló. Új kézilabda kapuk 


kerülnek elhelyezésre, illetve a 


kétoldali csapadékvíz elvezetés is 


megvalósul. A munkaterület átadása 


szeptember hónapban megtörtént, remélhetőleg hamarosan felvonul a kivitelező és még az őszi 


időszakban megvalósul a beruházás.  


________________________________________________________________________________ 


KEHOP forrásból nyertünk támogatást a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a 


klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra. A klímastratégia kidolgozása megtörtént, ez azért 


fontos mert a későbbiekben benyújtandó energetika pályázatoknál előnyt jelent a stratégia megléte. 


A szemléletformálással kapcsolatos programok ez évben két helyszínen valósultak meg. A 


Boszorkányfesztiválhoz és a 


Városi Sportnaphoz 


kapcsoltuk a rendezvényeket. 


Mindkét rendezvényről 


elmondható, hogy a 


gyermekek körében rendkívül 


népszerűek voltak 


(Ökolabirintus került 


felépítésre). A klímasátorban 


ismeretterjesztő kiadványok, 


tesztek várták az 


odalátogatókat. A 


szakemberek energetikai 


tanácsokkal is szolgáltak, 


valamint házi naperőmű 


létesítéséhez kapcsolódó 


tájékoztatást is adtak. A projekt 100%-ban támogatott, ez évre eső költsége közel 8.000.000,- Ft. 


________________________________________________________________________________ 







 


EFOP pályázati felhívásokra 


konzorciumban (Vésztő Város 


gesztorságával) két nyertes 


pályázat megvalósítása van 


folyamatban. Ez évben is az 


ösztöndíj program működött, 


illetve tematikus tábor került 


megszervezésre várhelyben az 


iskolák részére. Egyéni fejlesztési 


programok kerültek 


megszervezésre az iskolában. 


ECDL tanfolyamon 45 fő vett 


részt.  Megtörtént az utánpótlás 


neveléshez szükséges 


sportmelegítők, futball labdák 


beszerzése. Ez a Program 


támogatta részben az Újtelepi Sportnapot és a Gyermeknapot is.  


_______________________________________________________________________________ 


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot 


írt ki illegális hulladék lerakóhelyek kamerával történő 


felszerelésére. Sikeresen pályáztunk így, 


önkormányzatunk 2 helyre szereltetett fel 2-2 db 


kamerát, ahol a feltételek adottak voltak és rendszeresen 


előfordult illegális hulladéklerakás. Kamerával láttuk el a 


Berettyó I. szivattyútelepet, illetve a Ványai úton lévő 


gyepmesteri telepünket. A tapasztalatok azt mutatják, 


hogy az illegális hulladéklerakás szinte teljes mértékben 


megszűnt. A beruházás 100%-ban volt támogatva 


melynek összeg: Br. 779.998,- Ft. E ponthoz kell 


megemlítsük, hogy önerőből a Berettyó I. 


szivattyútelephez további 2 kamerát szereltettünk fel, 


egyet az épületre, egyet pedig a Berettyó töltésre. A két 


kamera felszerelését az tette indokolttá, hogy 2020 óta a 


Szeleskerti csatornát a Berettyó folyóból vissza tudjuk 


tölteni biztosítva ezzel a szükséges vízállást. A 


rendszeres kitelepülés költsége egy nyári időszakban 


több százezer forintba is kerülne (daruzási költségek), 


ezért célszerűbbnek ítéltük meg a nagyértékű szivattyú 


kamerával történő megfigyelését. A kamerák teljes 


mértékben védik a szivattyút, illetve a kamerák képeit a 


hivatal dolgozói bármelyik időpontban telefonon vagy a 


hivatali számítógépen meg tudják nézni. 


 


_______________________________________________________________________________ 







Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy jelenleg két Vidékfejlesztési pályázatunk 


van bírálat alatt. Pályázatot nyújtottunk be a Varjasi mezőgazdasági út teljes felújítására. Az út 


rendkívül rossz állapotú, hossza 649 fm, szélessége 5,5 fm. A tervezett felújítás nem csak a 


mezőgazdasági majorban lévő vállalkozások érdekeit szolgálja, hanem Varjasi mezőgazdasági 


területen lévő közel 2000 ha egyetlen megközelítése is erről az útról lehetséges. 


 


Az Árpád-házi királyok emlékparkhoz indokolt egy filagória építése, melyre szintén 


pályáztunk, a helyi LEADER akciócsoporthoz. 


 


A Képviselő-testület előtt ismert az Országgyűlési Képviselő Úr által nyújtott tájékoztatás, 


miszerint várhatóan rövid időn belül Önkormányzatunk 142 millió forint központi támogatást kap, 


mely összeget túlnyomó részben az iskoláink nyílászáró cseréire szánjuk. Ez ügyben a 


Minisztérium is kereste Önkormányzatunkat, melynek a szükséges adatszolgáltatást megadtuk, 


illetve a tervezési munkák is rövid időn belül befejeződnek. 


 


Fenti beszámolóból megállapítható, hogy a 2021. évben tervezett fejlesztéseink megvalósítása 


annak ellenére jónak mondható, hogy a vírusjárvány, valamint a folyamatos áremelkedések 


hátrányosan érintette a költségvetésünket. Pozitívumként elmondható, hogy olyan beruházás 


is megvalósul, amivel még a tervezési időszakban nem számoltunk. (kézilabdapálya) A 


tervezett beruházásaink túlnyomó részben megvalósultak, illetve megvalósulnak. 


Gazdálkodásunk továbbra is biztonságosnak és stabilnak tekinthető. 


 


Kérném fenti beszámolóm szíves elfogadását. 


 


 


 


 


Szeghalom, 2021. október 12. 


 


 


 


 


                                                                                                     Macsári József 


                                                                                                      polgármester 


  


 


 


Készítette:  Nagy István  


                    Műszaki irodavezető 


 Kántor Tibor 


 Műszaki ügyintéző 








________________________________________________________________________________________________ 
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 ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 


/2021.(.) rendelete 
 


a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) 
önkormányzat rendelet módosításáról 


 
 
 
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. tv. 3. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megállapított feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el. 
 


1. § 
 
A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § 8. a)-b)-c)-d) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. a) egyedülálló személy esetén 400%-át, 
      b) gyermekét egyedül nevelő személy esetén 350%-át, 
      c) 2-4 fős család esetén 300%-át, 
      d) 5 vagy több fős család esetén 225%-át.” 
 
 


2. § 
 
A Rendelet 1.számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép. 
 
 


3. § 
 
Jelen rendelet 2021…….. lép hatályba. 
 
 
Szeghalom, 2021…….. 
 
 
 
Macsári József                                                                                            dr. Pénzely Erika  
 polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
  
A rendeletet kihirdettem: 2021. …….-án.        dr. Pénzely Erika  
           jegyző 
 







 
1. sz. melléklet a /2021.(..) számú rendelethez 


 
„1.számú mellékelt a 28/2012.(XII.15.) számú rendelethez:” 


 
 


ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRA PÁLYÁZÓK 
BESOROLÁSI TÁBLÁZATA 


 
1./ Munkaviszony szerinti pontérték:  
          2 vagy több fő munkaviszonyban áll 20 pont 
          1 fő munkaviszonyban áll 15 pont 
2./ A lakáshasználat jellege és az adható pontérték:  
          Albérlet 15 pont 
          családtag, szívességi lakáshasználat 10 pont 
3./ Pályázó életkora:  
          18-25 év 10 pont  
          25-35 év 20 pont 
          35-40 év                    15 pont 
          40 év felett 10 pont 
             
4./ Szeghalmon állandó bejelentett lakóhely:  
          1-5 év 10 pont 
          5-10 év 15 pont 
          10 év felett 20 pont 
            
5./ Ha a pályázó:  
          gyermeket egyedül nevelő személy 20 pont 
          házastársával, vagy élettársával és gyermekével, gyermekeikkel él 15 pont 
          házastársával, vagy élettársával él 10 pont 
          egyedülálló 5 pont 
6./ Ha a pályázó és vele jogszerűen együttköltöző egy főre jutó nettó jövedelme a 
pályázat benyújtásának időpontjában eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének: 


 


          egyedülálló esetén 400 %-át 5 pont 
          gyermeket egyedül nevelő személy esetén 350 %-át 20 pont 
          2-4 fős család esetén 300 %-át 15 pont 
          5 vagy több fős család esetén 225%-át 10 pont 
7./ Egyéb méltányolható körülmények és a hozzájuk kapcsolódó pontérték:  
          tartós beteg, mozgáskorlátozott, rokkant 10 pont 
          mozgáskorlátozott, rokkant 5 pont 
          30 év alatti fiatal házas 10 pont 
          volt állami gondozott 5 pont 
8./ Kiskorú gyermekek száma, és az adható pontérték:  
        1 kiskorú gyermek 5 pont 
        2 kiskorú gyermek 10 pont 
        3 és több kiskorú gyermek 15 pont 
 
9./ Bizottság által megnevezett egyéb körülmény, körülményenként: 20 pont 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2021.  október 25-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem A piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 6/2021. (VIII.28.) 
önkormányzati rendelet módosítását és annak indokolását:  


Indokolását 


Az újonnan létesült termelői piac máris népszerű, folyamatosan bővül. 


Újdonsága miatt a tapasztalatokat is folyamatosan értékeljük. Ennek alapján javasoljuk a 
nyitvatartási idő módosítását. A téli időszakban hét közben nem indokolt a reggel 6 órai nyitás. 
Ahogy tavaszodik, korábban világosodik, bővül a termékek köre, ismét van helye a korábbi, 6 órás 
nyitásnak. Ennek alapján téli és nyári nyitvatartási időt javaslunk meghatározni. Téli időszakban is 
indokolt a szombati 6 órai nyitás a lángossütő kérésére. 


HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. Rugalmas alkalmazkodást jelent a 
tényleges igényekhez. 


Szeghalom, 2021. 10. 11. 
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                      Macsári József 


 



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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2021. október 25-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde részéről Zsigovics Erika Intézményvezető- helyettes 
megküldte az Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertetés és elfogadás 
céljából. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 
Működési Szabályzatát fogadják el.  
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
             Bojtor Éva 
 
Szeghalom, 2021. október 13. 
 
 
           Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
        


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


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


a Képviselő- testület 2021. október 25-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 25/2021. (IX.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a „Szeghalom, 
Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint Péter András 
Gimnázium épületeinek homlokzati nyílászárók cseréje” tárgyban a kivitelező kiválasztására 
vonatkozóan, a tervek soron kívüli aktualizálását követően elindítja a közbeszerzési eljárást. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette.   
 
A Képviselő- testület 28/2021. (IX.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatának 2022. évi 
fordulójához. Az Önkormányzat azokat a pályázókat támogatja, akik esetében az egy 
háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 45.000, -Ft/fő/hónap összeget. 
A támogatott pályázók részére az önkormányzat 5.000, - Ft/fő/hó önkormányzati támogatást 
nyújt a 2022. évi költségvetés terhére. A pályázatokat a Képviselő-testület Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága bírálja el. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette.   
 
 
A Képviselő- testület a 29/2021. (IX.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeghalom, 
Baross u. 2/1 (1089/3 hrsz) kiv. beépítetlen terület művelési ágú ingatlant kiv. termelői piac 
művelési ágú területté minősítse át, és a földhivatal az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba 
változatlan tulajdoni állással vezesse át. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.   
 
A Képviselő- testület a 32/2021. (IX.27.) sz. határozatával döntött arról, egyetért az EFOP-
3.9.2-16-2017-00032 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező 
településeken” pályázathoz kapcsolódó alap vagy középfokú oktatási intézményben tanuló 
hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjprogramjára irányuló pályázati felhívással.  
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek.  
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
 
Szeghalom, 2021. október 13. 
 
 
Tisztelettel:  


                                                                                                                     
                                                                                                                 Macsári József                            


                                                                                                                          polgármester 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2021.  október 25-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


Mellékelten beterjesztem a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 
2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását és annak 


Indokolását 


A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében az alábbiakra hívta fel a figyelmet: 


Célszerű, ha a krízishelyzetben lévő kérelmező jövedelemmaximum szabása nélkül is támogatásban 
részesíthető. Ezért egy ún. méltányossági klauzula beépítése javasolt. 


A jelenleg hatályos szabályozás szerint a rendkívüli élethelyzet (temetés, elemi kár, előre nem 
látható és nem kivédhető esemény) bekövetkeztekor, krízishelyzetben levő kérelmező a 
jövedelemtől függetlenül minimum 10.000 Ft települési támogatásban részesíthető. 


A települési támogatás másik formája a létfenntartási gondokkal küzdő személyek évente többszöri, 
általában 5.000 Ft-os támogatása. Ebben az esetben a rendelünk a jogosultság határát az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-ban (egyedülálló esetében 250 %) maximálta. 


A módosítás az nevesíti, hogy a létfenntartási gonddal küzdő személy – jövedelem határtól 
függetlenül – krízishelyzetben a nagyobb összegű támogatásban részesülhet. 


Természetesen a gyakorlatban így alkalmaztuk a rendeletet, különösen például temetési támogatás 
kapcsán. Ugyanakkor ezt a gyakorlatot explicit formában is megfogalmazzuk rendeletünkben.   


HATÁSVIZSGÁLAT : jelentősnek minősíthető hatása nincs a rendeletnek. Társadalmi, gazdasági, 
költségvetési és egyéb jelentős következmény nem várható. A rendelet konkrét megfogalmazást 
tartalmaz, amely eddig hiányzott. Mivel az élő gyakorlatot definiáljuk, a segélykeret nem fog 
növekedni. 


Szeghalom, 2021. 10. 07. 
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Pénzely Erika jegyző  


                                                                                                                      Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


A Képviselő-testület 2021. október 25-i testületi ülésére 
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Sporttelep Berettyó töltés felőli telekhatárán található kocsányos tölgyek helyi védelem 
alatt állnak. A tölgyfasor szivattyútelep felőli második egyede szemmel láthatóan nagy mértékben 
károsodott, és fennáll a veszélye, hogy nagy szélben beborul a sporttelep területére. A fa életkorából 
és méretéből adódóan jelentős személyi és anyagi kárt okozhat, sőt, életveszéllyel is fenyegethet. 
 
A Műszaki Iroda megrendelte az említett fa Silwest-Consult Bt. általi szakértői vizsgálatát 
2021.10.11. napján. A céget vezető Puskás Lajos tájékoztatása szerint a műszeres vizsgálat 
elvégzésére 2021.10.18. napja és 2021.10.22. napja között kerül sor. 
Amennyiben a szakértői vélemény a fa kivágására tesz javaslatot, úgy kérném a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy járuljon hozzá a helyi védelem alatt álló fa kivágásához. 
 
 
 
Bejelentést készítette:  
Baraksó Szabolcs műszaki ügyintéző 
 
Melléklet: 
- 1db fotó a sérült kocsányos tölgy törzséről 


 
 
 
 


Macsári József 
 polgármester 







1. Melléklet 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  


 


 


 


B e s z á m o l ó 


A Képviselő-testület 2021. október 25. ülésére 


 


 
 


Szeghalom Város Önkormányzata 2021. évben is részese a közfoglalkoztatási 


programoknak.    


A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy olyan speciális formája, ahol a 


közfoglalkoztatott részére lehetőséget ad arra, hogy sikeresen visszakerüljön a 


munkaerőpiacra. 


 


A Belügyminisztérium döntése alapján Szeghalom Város Önkormányzata 2021. 


évben beterjesztett kérelme alapján a szociális és mezőgazdasági munkaprogram 


tekintetében valósítható meg.     


A programok megvalósításához 145.067.093.- Ft támogatásban részesült az 


önkormányzat, mely tartalmazza 98 fő foglalkoztatását és a munkavégzéshez 


szükséges eszközök, anyagok beszerzését. A programok már nem 100 %-ban 


támogatottak, hanem sávosan megosztva kellett az önkormányzatoknak az 


eszköz megvásárlásához az önerőt biztosítani, ez Szeghalom város 


vonatkozásában 4.346.630 Ft. 


 


Hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében is nyújtottunk 


be kérelmeket, mind a Hivatal, mind az Önkormányzat részéről. Ezek a 


programok 90%- ban támogatottak. Az Önkormányzat vonatkozásában 15 fő 1 


éves foglalkoztatatási időtartamra 15 435 240 Ft összeget biztosít a Békés 


Megyei Kormányhivatal, míg a Hivatalnál 4 főt foglalkoztatunk 1 évig 


4 686 618 Ft támogatás keretében. A maradék 10% különbséget az 


Önkormányzat és a Hivatal önerőként biztosítja.  


Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető. A határozott idő 


nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály 


alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam. A 


hatósági szerződés meghosszabbítása vagy a korábbi támogatási időszak lejártát 


követő hat hónapon belül újabb hatósági szerződés megkötése esetén a 


közfoglalkoztatási jogviszony Mt. 192 § (2) bekezdése szerint számított 


időtartama az öt évet meghaladhatja, azonban nem haladhatja meg a tíz évet. 


Ezért fontos, hogy a Hivatal is foglalkoztasson közfoglalkoztatottakat.  
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Segítséget nyújtva azon személyeknek, akik az öt évet már elérték, de tíz évet 


még nem, és az elsődleges munkaerő piacon nem tudnak elhelyezkedni. 


 


A közfoglalkoztatásban való részvételt a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi 


CVI. törvény szabályozza.  A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 


garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 


szabályozza a közfoglalkoztatásban dolgozók munkabérét, amely 2021. március 


1-től a következők szerint módosították: 


 


- 8 órás segédmunkás bér 81.530.- Ft, helyett  85 000 Ft, 


- 8 órás szakmunkás bér 106 555.- Ft, helyett  110 815 Ft, 


- 8 órás szakképzetlen munkavezető bér 89 705.- Ft, helyett  93 525 Ft, 


- 8 órás szakképzett munkavezető bér 117 245.- Ft, helyett 121 935 Ft. 


 


2021. évben 8.286.300.- Ft támogatásban részesült az önkormányzat nyári 


diákmunka foglalkoztatása is, ahol 66 fő gyermeknek tudtunk munkát biztosítani. 


 


 


JÁRÁSI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK 


 


SZOCIÁLIS JELLEGŰ, MEZŐGAZADSÁGI PROGRAMELEM 


 
ÁTHÚZÓDÓ 2020-03.01.-2021.02.28. 
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Szociális 
jellegű program 94 11 83 2020.03.01 2021.02.28 129 718 141 26 122 908 0 86,38 0 


Mezőgazdasági 
program 8 1 7 2020.03.01 2021.02.28 10 631 691 2 444 456 0 100 0 


  102 12 90     140 349 832 28 567 364 0   0 
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Szociális 
jellegű program 91 7 84 2021.03.01 2022.02.28 135 653 908 77 424 237 32 421 592 86,59 0 


Mezőgazdasági 
program 7 0 7 2021.03.01 2022.02.28 9 413 185 5 852 709 1 609 573 100 0 


  98 7 91     145 067 093 83 276 946 34 031 165   0 


           


 


 


 


A 2021. évről áthúzódó szociális program és mezőgazdasági program 102 fő 


foglalkoztatottal 2021.02.28-ig tartottak. Látható, hogy 2021. évben 98 főt 


foglalkoztatunk, amely 4 fővel kevesebb az előző évhez képest. Ennek oka, 


hogy a Kormányhivatal mindig az előző évi kimaradó napok (üres álláshely 


feltöltése alatt keletkező napok) alapján határozzák meg a maximális létszámot. 


 


SZOCIÁLIS PROGRAM 


 


▪ Szociális program:             91 fő 


▪ Foglakoztatás időtartama: 12 hónap  


 


A 2021. évben induló szociális programelemen belül 91 fő foglakoztatását 


vállalta fel az önkormányzat.  


A programban 1 fő ügyviteli alkalmazott, 8 fő képzetlen munkavezető, 6 fő 


szakmunkás, 76 fő segédmunkás került foglalkoztatásra. A projekt 


megvalósítására 131.307.278.- Ft támogatást kaptunk, mely tartalmazza az 


eszköz és bérköltséget is, az önkormányzat által biztosított önerő: 4. 346.630.- 


Ft-tal kiegészítve. 


 


Szociális programelemet indított az önkormányzat, mely egyben kezeli a 


illegális hulladéklerakó helyek felszámolási, a belvízelvezetés, a közúthálózat 


karbantartási feladatokat.  


A programok összevonásával kezelhetőbbé váltak a létszámproblémák, 


megkönnyíthető az egyes programelemek közötti átjárás, rugalmassá tehető a 


programok megvalósítása, csökkenthetők a közfoglalkoztatók és a járási 


hivatalok adminisztrációs terhei.  
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A közfoglalkoztatásban részt vevők foglalkoztatása munkaterv alapján történik, 


a munkaterv része a benyújtott kérelemnek. A napi jelenlétet, munkavégzést 


minden esetben dokumentálni kell. 


 


Szeghalom város kül- és belterületén a munkaterv alapján meghatározott 


ütemben 2021-ben is szükséges az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. 


Fontos a város bevezető útjai mellett a hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása, a 


város közvetlen belterületével határos erdők, fasorok megtisztítása a hulladéktól. 


Kiemelt feladat az illegálisan létrehozott hulladéklerakók felderítése és 


felszámolása. 


E tevékenységeket rendszeresen végezzük Töviskes majorban is.  


 


 
 


A brigádok a városhoz közvetlenül kapcsolódó úthálózatok, kerékpárutak 


mellett, csapadékvíz csatornákban, fasorok mellett, erdősávokban, fő csatornák 


melletti területeken, továbbá a belterületen illegálisan lerakott hulladékok 


begyűjtését végzik, hulladékgyűjtő zsákokba. A bezsákolt hulladék az e célra 


rendszeresített 1100 l konténerbe kerül, ahonnan általában 2 heti sűrűséggel üríti 


a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. és szállítja a Békéscsabai Regionális 


Hulladéklerakóba.  


 


 


A zöldhulladék begyűjtés elsősorban a település bevezető útjain történt, ahol a 


kaszálást követően gyűjtik össze a zöldhulladékot, ami ezt követően került 


elszállításra.  
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A program legfőbb része a belvíz elvezetési feladatok, amely magába foglalja a 


zárt csatornaépítést, átereszek meghosszabbítását, a csatornák gazolását, 


cserjézését és iszaptalanítását. Ezen munkák elvégzéséhez a már meglévő, 


valamint a 2012. évben beszerzett gép- és eszközállományon túl beszerzésre 


kerültek átereszcsövek, PVC csövek, homokos kavics, síkháló, betonacél, 


cement, homok, osztályozott kavics, zsalutégla, vasanyag, továbbá üzemanyag. 


Szükséges továbbá bérmunkát igénybe venni nagymélységű csapadékvíz 


csatorna iszaptalanításához, illetve zárt csapadékcsatorna mosatásához. A 


beszerzett anyagokat az Ady utcai telephelyen tároljuk a felhasználásig. 
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A PVC csövek és talpas betoncsövek a meglévő nyílt csatornák, zárttá tételéhez, 


kerül felhasználásra. Ehhez szükséges a homokos kavics, cement, osztályozott 


kavics és zsalukő. A vasanyag pedig csatorna fedlap, illetve víznyelő rács 


készítéséhez szükséges. A kézi szerszámok a meglévők pótlásához szükségesek.  


 


 


A zárt csapadékvíz csatornák mosatását igény szerint minden évben végezzük 


speciális mosató kocsival, melynek eredményeként elmondható, hogy ezek a 


csatornák hatékonyabban üzemelnek.  


 
  


Zárt csapadékvíz csatornát építettünk a 


Péter András sor és az Árpád házi 


királyok sétány között, az Érmelléki 


ipari úton, az Árpád utca 3. zugban, 


Billerbeck Kft. ipari útja mellett, 


valamint a Somogyi Béla utca egy 


részén. Továbbá átereszeket 


hosszabbítottunk meg az Újtelep XI, 


Újtelep XII, Újtelep XIII, Újtelep XIV 


utcákon. Összesen 520 fm 


hosszúságban. 
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A program visszatérő feladata a meglévő közel 30-35 km földmedrű belterületi 


csapadékvíz csatorna gazolása, iszaptalanítása, rézsűk helyreállítása. Szeretnénk 


elérni, hogy minden földmedrű csatorna takarítása 3-4 évente megtörténjen.   


 


 
 


Egy brigáddal Töviskes majorban is ellátjuk a fenti feladatokat melynek 


eredményeként megállapítható, hogy Töviskes major egy része is rendezetté vált. 


Elsősorban a majorhoz bevezető út lényegesen rendezettebb, mint a korábbi 


években volt.   
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Meglévő útalapok javítása, kátyúzása is megtörtént a program keretében többek 


között az Állomás Újtelepen, Halas majorban, Töviskes majorban, Újtelep V. 


utcában, Kis- Petőfi és a Kis-Hunyadi utcák összekötő útján, Vásártéren, Újtelep 


XI. utca, Újtelep XII. utca Újtelep XIII. utca Újtelep XIV. utca és az Újtelep XX. 


utca fordulóinál, illetve a Gyarmat oldali temető parkolójában is. Mindezt 7 965 


m2 szórt útalapot érintett. 


 


 


 


 
 


 


 


Nemesített padkát építettünk az Érmellék-Kolozsvári utca összekötő utca iprai 


útja mellett mindkét oldalon, valamint az Árpád utca egy részén, összesen 2 135 


fm. 


 


Szeghalom Város Önkormányzata az elmúlt években több utcában épített a 


közmunka programokon keresztül útalapokat. A tapasztalatok azt mutatják, 


hogy ezeket az útalapokat jó színvonalon tudtuk megépíteni, mivel a dolgozói 


létszámokon kívül a szükséges gépi eszközeink (kotrógép, úthenger, szállító 


járművek) is rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat ezért célul tűzte ki, hogy a 


belterülethez közvetlenül kapcsolódó Kendereskerti zárt kertek  útjait is kiépíti. 


Az önkormányzati tulajdonú dűlőutak (I, II, III. dűlő), megközelítése a MÁV 


kezelésében lévő földúton keresztül valósítható meg, ezért a szükséges 


engedélyt a MÁV-tól beszereztük. A munkálatok október hónapban elindultak. 


A program szerint 500m2 útalapot kell megépítsünk. Vélhetően ezt a 


mennyiséget túl tudjuk teljesíteni. 
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A város belterületén lévő szilárdburkolatú utak karbantartási, fenntartási 


feladatainak ellátása 2021. évben is részben e projekt keretein belül történik. 


Évek óta vállaljuk a kiemelt szegélyes utak rendszeres portalanítását, víznyelők 


takarítását, buszvárók, parkolók, kerékpárút melletti sávok takarítását. A hetente 


rendszeresen takarított területek nagysága 22 km. Az önkormányzati tulajdonú 


úthálózat útburkolati jeleinek (gyalogátkelőhelyek, parkolók, kerékpárutak) évi 


kétszeri festését is elvégeztük. 
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Több év óta a zárt csapadékvíz csatornák víznyelő aknáihoz saját 


lakatosműhelyünkben gyártunk víznyelő rácsokat valamint hordalékfogó 


kosarakat. A hordalékfogó kosarakat azzal a céllal, hogy a zárt csapadékvíz 


rendszerünkben kevesebb szennyeződés jusson be. Ezek a kosarak vannak 


elhelyezve a Dózsa utcán, Fáy lakótelepen, Petőfi utca egy részén. 


 


 
 


Tavasztól őszig 2 hetente rendszeresen kaszáljuk az önkormányzati utak és 


kerékpárutak egy részének padkáit. Végezzük a parlagfű irtást az utak melletti 


sávokba. 
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MEZŐGAZDASÁG 


 


 


A mezőgazdasági program keretében 7 fő foglalkoztatása történik. 


Foglalkoztatásuk 8 órás munkaidőben, 2021. március 1-től 2022. február 28-ig 


tart. A 7 főből, 1 fő brigádvezető, 6 fő segédmunkás. 


 


A Belügyminisztérium 9 413 185.-


Ft biztosít a programban vállalt 


kötelezettségekre, mely összegből 


a bérköltség támogatásra 


7.803.612.- Ft a dologi költségekre 


1.609.573.- Ft-ot biztosít.   


 


Szeghalom Város Önkormányzata 


a tulajdonában lévő 1.7 ha szántó 


területen zöldségtermesztést 


folytat a program keretében. Helye: 


Szeghalom Koplalókert,(01047 


hrsz-ú) földterület.  


  


 


 


A mezőgazdasági program keretében 


zöldségféléket termesztettünk. A 


megtermelt zöldségeket (3780 db 


újhagyma, 390 kg hagyma, 150 kg 


paradicsom, uborka 710 kg). A 


megtermelt zöldségek egy része 


rászorultaknak adományként lett 


szétosztva, a többit a helyi 


Napköziotthon konyhája vásárolta meg. 


Sajnos a mezőgazdasági program az 


előző évekhez képest is gyengébben 


teljesített ez megmutatkozik a 


megtermelt zöldségek mennyiségében is.   
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HAGYOMÁNYOS HOSSZABB IDŐTARTAMÚ 


KÖZFOGLALKOZTATÁS 
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15 2020.03.01 2021.02.28 90 5 10 15 961 793 3 993 252 399 325 


4 2020.03.01 2021.02.28 90 1 3 4 194 364 1 045 352 104 535 


19       6 13 20 156 157 5 038 604 503 860 
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15 2021.03.01 2022.02.28 90 1 14 15 435 240 12 734 073 1 273 407 


4 2021.03.01 2022.02.28 90 2 2 5 155 280 3 866 460 386 646 


19       3 16 20 590 520 16 600 533 1 660 053 


 


 


Az önkormányzat 2021. évben a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 


Osztályához hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kérelmet nyújtott be. 


Ezen keretek között foglalkoztatjuk a hivatal épületében a takarítókat, 


városőröket, védőnői épületrész takarítóját, postai kézbesítőket, gyepmesteri 


telepen dolgozók egy részét, valamint a segédmunkásokat. 


 


A támogatási forma 90 %-os, így 20 590 520.- Ft bérköltség támogatást kapott, 


amelyet az önkormányzat saját erővel egészít ki. 2021. évben ennek mértéke 


1 660 053 Ft.  
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DIÁKMUNKA 
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36 2021.07.01 2021.07.31 0 36 4 519 800 5 220 369 700 569 


30 2021.08.01 2021.08.31 0 30 3 766 500 4 350 308 583 808 


66     0 66 8 286 300 9 570 677 1 284 377 


 


 


 


2021. júniusban beterjesztett igényünk alapján lehetőséget kaptunk nyári 


diákmunka keretében a 16-25 év közötti középiskolás, főiskolás, valamint 


egyetemi nappali tagozatos hallgatók nyári munkán történő foglalkoztatásra. 


Júliusban és augusztusban összesen 66 fő diáknak tudtunk 1 hónapos munkát 


biztosítani, 6 órás foglalkoztatásban, mely foglalkoztatás az önkormányzatnál és 


intézményeinél valósult meg.  


A pályázat azonban nem volt 100% bérköltség támogatott, mivel a szociális 


hozzájárulási adót az önkormányzatnak kellett önerőként megtérítenie. 


 


Idén immáron 8. alkalommal vettünk részt Békéscsabán a közfoglalkoztatási 


kiállítás és vásáron. A rendezvényen lehetőség van közmunkaprogramban 


előállított termékek, értékek bemutatására, kóstoltatására. 


 


A közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatási munkairányítók minden munkanap 


6 órától a Kossuth utca 3. sz. alatt gyülekeznek. Itt történik a jelenléti ívek 


aláírása, és a napi munkafeladatok meghatározása. Ezt követően vonulnak ki a 


brigádok a munkaterületükre. A munkairányítók napi többször is ellenőrzik, és 


számon kérik a kiadott napi munkafeladatokat.  


A feladatok összefogása, koordinálása, végrehajtása jelentős erőfeszítésbe kerül 


a mindennapok során.  


 


A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 2 fő 


munkavállaló látja el. Maximális igyekezettel végzik munkájukat, a 


közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaerőigények benyújtása, közvetítése, 


foglalkoztathatósági vizsgálatra küldése, munka – és balesetvédelmi oktatások 


szervezése, munkaszerződések, munkaköri leírások, munkavégzések, 
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hiányzások, távollétek, szabadságok, gyermekápolási távollétek, igazolatlan 


napok jelentése, a hóvégi elszámolások elkészítése, hóközi bérszámfejtések 


figyelemmel kísérése, táppénz és családi adókedvezmények igénybe vételével 


kapcsolatos iratok elkészítése továbbítása, munkanapló vezetése,  a 


közfoglalkoztatottak minden napos gondjainak kezelése a feladatkörükbe 


tartozik. Előforduló munkabalesetek adminisztrálása, munkaviszony 


megszüntetés, új személy pótlása, közfoglalkoztatás iránti kérelmek előkészítése, 


képzések megszervezésének előkészítése is a tevékenységi körükbe tartozik. 


 


Fontos megemlíteni a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 


vezetőjének, valamint munkatársainak önkormányzatunkkal való segítő 


együttműködését. 


 


Megállapítható, hogy a közfoglalkoztatási programok Szeghalom város 


vonatkozásában hasznosak és értékteremtőek.  


 


 


 


Szeghalom, 2021. október 08. 


 


 


 


 


Macsári József  


                                                                                 polgármester  


 


 


                                                             


 


A beszámolót készítették:  


 


Zsila-Tornyi Tímea 


Nagy István 


 


 
 
 


 





