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Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 


5520 Szeghalom Petőfi u. 1. sz 


 


Szeghalom Város Önkormányzat 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


Macsári József polgármester úr részére 


 


 


 


 


Tisztelt Polgármester Úr! 


 


 


A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője Mikéné Erdei Erika, azzal a kéréssel 


fordulok Önhöz, hogy az óvoda nyári zárvatartását engedélyezze. 


 


Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 


 


A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezzük: 


 


Fáy úti Óvoda zárva tart: 2013. június 17 – július 12-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2013. július 15 – augusztus 09-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


Újtelepi Óvoda zárva tart: 2013. augusztus 05 – 24-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda fogadja 


a gyermekeket. 


 


A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 


 


 


Szeghalom, 2013. május 15. 


 


 


 


Tisztelettel: 


 


 


 


 


                                                                                                      Mikéné Erdei Erika 


                                                                                                        intézményvezető 


 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


Előterjesztés  


a Képviselő-testület 2013. május 27-i ülésére 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület ! 


 


Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé a Délkelet-Alföld Regionális 


Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) 


Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, amit a Társulás 


munkaszervezete készített. 


 


Döntést kell arról hozni, hogy 


- a Társulási Megállapodást felülvizsgáltuk, azt az új önkormányzati törvény (Mötv. IV: 


Fejezet) előírásaihoz igazítjuk, illetve az időközbeni jogszabályi változásokat 


átvezetjük, 


- el kell fogadnunk, hogy Mezőberény Város Önkormányzata 2013. augusztus 1. 


napjától csatlakozik a Társuláshoz.  


Kérem, hogy azt meg vitatni és elfogadni szíveskedjenek. 


 


… /2013. (V.27.) HATÁROZATI   JAVASLAT 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja a DAREH Önkormányzati Társulás 


8/2013. (V.8.) számú Határozatával elfogadott módosítását a Társulási 


Megállapodásának.  


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 


Társulási Megállapodást aláírja. 


 


…/2013. (V.27.) HATÁROZATI JAVASLAT 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város Önkormányzat 


csatlakozását a Társuláshoz és ennek megfelelően elfogadja a Társulási Megállapodás 


módosítását. 


Felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 


Társulási Megállapodást aláírja. 


 


 


 


Szeghalom, 2013. május 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 2013. május 27-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


 


 


A Képviselő- testület a 26/2013.  (III. 19.) sz. határozatával döntött, hogy a IV. 


számú háziorvosi körzetet tovább működteti 2013. április 1. napjától 


Jelentem, Szeghalom Város Önkormányzat által a döntésnek eleget téve a 


működési engedélyt megkérte és a körzetet a másik három háziorvos 


helyettesítésével oldja meg. 


 


29/2013. (III. 25.) sz. határozatával a Képviselő- testület elbírálta a Művelődési, 


Sport és Szabadidő Központ igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatot. A 


szakmai bizottság véleményének figyelembe vételével úgy döntött, hogy 


Maróthy Györgynét bízza meg. 


Jelentem, hogy ennek megfelelően a megbízás megtörtént a szerződéskötéssel. 


 


A Képviselő- testület a 30/2013. (III. 25.) sz. határozatával módosította a 


Művelődési, Sport és Szabadidő Központ Szervezeti és Működési szabályzatát 


az intézményvezető kérésére. 


Jelentem, hogy a fent említetteknek megfelelően a szabályzat módosításra 


került. 


 


35/2013. (III. 25.) sz. határozatában a Képviselő-testülete döntött, az Óvodába 


történő bejelentkezések időpontjáról.  


Jelentem, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője értesítve lett a 


döntésről. 


 


36/2013. (III. 25.) sz. határozatában a Képviselő-testülete döntött az óvodai 


körzethatárok megállapításáról. 







Jelentem, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője értesítve lett a 


döntésről. 


 


Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 


 


Szeghalom, 2013. május 16. 


 


Tisztelettel: 


Macsári József 


  polgármester 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
___________________________________________ 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


 


 


M E G H Í V Ó 


 


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, 


Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport 


Bizottsága  


 


2013. május 21-én (Kedden) 16.00 órai 


 


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


 


Napirend: 


1. / A 2013. május 27-én tartandó soron következő képviselő-testületi 


ülés előterjesztéseinek véleményezése 


 


 2./ Bejelentések 


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme 


 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


 


 


Szeghalom, 2013. május 16. 


 


 


Tisztelettel: 


 


 


 


        Macsári József  


      








Előterjesztés 


Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata  


Tisztelt Képviselő-testület! 


I. 


2013. január 1. napjától hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, ugyanakkor hatályba lépett a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete, mely a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza.  


Az Mötv. a 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-ig biztosít lehetőséget, hogy a 
hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületek vizsgálják felül és az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítsák.  


A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A 
módosítások aláhúzással jelölve.) 


1. Az Mötv. 93. § paragrafusa meghatározza a társulási megállapodások kötelező 
tartalmi elemeit, melyek beillesztésre, valamint az Mötv-nek megfelelően 
módosításra kerültek a megállapodásban. 


2. Az Mötv. 95. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a társulási tanács tagjai közül 
elnököt, alelnököt választhat. A Társulási Megállapodás azonban 
„elnökhelyettes” kifejezést használ. A Megállapodásban az Mötv. terminológiája 
átvezetésre került és így a Társulási Megállapodásban az „elnökhelyettes” 
megnevezés helyébe az „alelnök” megnevezés lép.  


3. Az Mötv 95. § (4) bekezdése alapján a taggyűlés munkaszervezeti feladatait az 
Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el, ezért szükséges ennek Társulási 
Megállapodásban való rögzítése és az önálló munkaszervezetre vonatkozó 
rendelkezések törlése. 


4. A Társulás Elnökségét ezidáig a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerinti egy kistérséghez 
tartozó Tagok által kistérségenként delegált 1-1-fő alkotta. A települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló törvény 2013. január 1. 
napjától hatályát vesztette, ezért indokolt az Elnökség tagjaira vonatkozó 
rendelkezések felülvizsgálata. 


5. A Társulási Megállapodás legutóbbi módosítása óta bekövetkezett 
jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a Megállapodásban. 


 
A DAREH Önkormányzati Társulás 8/2013. (V. 08.) TGY. számú határozatával 
elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását. 
 


II.  
 


Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2013. (I.28.) sz. 
határozatával döntött arról, hogy 2013. augusztus 1. napjától csatlakozni kíván a 







Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társuláshoz.  


A DAREH Önkormányzati Társulás 10/2013. (V.08.) TGY. számú határozatával döntött 
arról, hogy Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási 
szándékát 2013. augusztus 1. napjától elfogadja és 11/2013. (V. 08.) TGY. számú 
határozatával döntött a Társulási Megállapodás ennek megfelelő módosításáról. 


A DAREH Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.3. pontja 
alapján a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott hozzájáruló döntése szükséges a csatlakozási kérelem 
elfogadásáról, valamint az Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján a Társulásban részt vevő 
önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához. 


A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására! 


I. Határozati javaslat: 


……………………… Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  


I. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a 
következők szerint módosítja: 


1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  


„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-
testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja 
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. 
§ paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet 
alföldi régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 
15/2003.(XI.7) KvVM rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-
Alföld Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a 
komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a 
tervidőszak végéig kiépítésre kerüljenek, a követelményeknek megfelelő 
szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és megvalósuljanak – testületeik 
döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 
megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 


2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 


 Név Székhely Képviseli 
Lakosságszám 


(2004. jan. 1-jén) 


Almáskamarás Község Önkormányzat  5747 Almáskamarás, Mazán Attila 1069 







Képviselő-testülete Dózsa György u. 54. polgármester 


Ambrózfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6919 Ambrózfalva, 
Dózsa Gy. u. 1. 


Perleczki 
Béláné 
polgármester 


566 


Apátfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6931 Apátfalva, 
Templom u. 69. 


Varga Péter 
polgármester 


3385 


Árpádhalom Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6623 Árpádhalom, 
Petőfi u. 17. 


Szarka Attila 
polgármester 


611 


Battonya Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5830 Battonya, 
Fő u. 91. 


Dr. Karsai 
József 
polgármester 


6712 


Békés Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5630 Békés, 
Petőfi Sándor út 2. 


Izsó Gábor 
polgármester 


21949 


Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 


5601 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. 


Vantara 
Gyula 
polgármester 


64626 


Békéssámson Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5946 Békéssámson, 
Hősök tere 10-12. 


Barna 
Jánosné 
polgármester 


2678 


Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5561 
Békésszentandrás, 
Hősök tere 1. 


Sinka Imre 
polgármester 


4046 


Bélmegyer Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5643 Bélmegyer, 
Petőfi S. u. 2. 


Dán Márton 
polgármester 


1155 


Biharugra Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5538 Biharugra, 
Erzsébet u. 25. 


Vígh Ilona 
polgármester 


1149 


Bucsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5527 Bucsa, 
Kossuth tér 6. 


Kláricz János 
polgármester 


2660 


Csabaszabadi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5609 Csabaszabadi,  
Apácai út 6. 


Szeverényi 
Attiláné 
polgármester 


366 


Csanádalberti Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6915 Csanádalberti, 
Fő u. 30 


Csjernyik 
Zoltán 
polgármester 


517 


Csanádapáca Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5662 Csanádapáca, 
Felszabadulás u. 31. 


Oláh Kálmán 
polgármester 


2926 


Csanádpalota Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


6913 Csanádpalota, 
Kelemen tér 10. 


Kovács 
Sándor 
polgármester 


3306 


Csanytelek Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2. 


Forgó Henrik 
polgármester 


3160 


Csárdaszállás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5621 Csárdaszállás, 
Petőfi S. u. 17. 


Petneházi 
Bálintné 
polgármester 


542 


Csorvás Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5920 Csorvás, 
Rákóczi u. 17. 


Szilágyi 
Menyhért 
polgármester 


5765 


Derekegyház Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  


6621 Derekegyház, 
Kossuth u. 4. 


Szabó István 
polgármester 


1848 


Dévaványa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5510 Dévaványa, 
Hősök tere 1. 


Pap Tibor 
polgármester 


8874 


Doboz Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete  


5624 Doboz, 
Kossuth tér 3. 


Simon István 
Tamás 
polgármester 


4774 


Dombegyház Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5836 Dombegyház, 
Felszabadulás u. 5. 


Dr. Varga 
Lajos 
polgármester 


2431 


Dombiratos Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5745 Dombiratos, 
Széchenyi u. 42. 


Bojczán 
Endre 
polgármester 


859 


Ecsegfalva Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5515 Ecsegfalva, 
Fő u. 67. 


Kovács Mária 
polgármester 


1662 







Elek Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5742 Elek, 
Gyulai u. 2. 


Pluhár László 
polgármester 


5511 


Eperjes Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6624 Eperjes, 
Petőfi u. 1. 


Dr. Kiss 
Csaba 
polgármester 


695 


Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6625 Fábiánsebestyén, 
Szabadság tér 2. 


Dr. Kós 
György 
polgármester 


2039 


Földeák Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete


1
 


6922 Földeák, 
Szent László tér 1. 


Vass Imre 
polgármester 


3324 


Füzesgyarmat Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5525 Füzesgyarmat, 
Szabadság tér 1. 


Bere Károly 
polgármester 


6487 


Gádoros Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete 


5932 Gádoros, 
Kossuth u. 16. 


Dr. Prozlik 
László 
polgármester 


2447 


Gerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5925 Gerendás 
Petőfi u. 2. 


Lengyel Zsolt 
András 
polgármester 


1546 


Geszt Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5734 Geszt 
Kossuth u. 1. 


Fábián 
Zsuzsánna 
polgármester 


911 


Gyula Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5700 Gyula 
Petőfi tér 3. 


Dr. Görgényi 
Ernő 
polgármester 


32372 


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése


1
 


6800 
Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 


Almási István 
polgármester 47946 


Hunya Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete


1
 


5555 Hunya, 
Rákóczi út 19. 


Petényi 
Szilárdné 
polgármester 


782 


Kamut Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5673 Kamut, 
Petőfi S. utca 106. 


Balog Imréné 
polgármester 


1210 


Kardos Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5552 Kardos, 
Gyomai út 24. 


Brlás János 
polgármester 


793 


Kardoskút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5945 Kardoskút, 
Március 15. tér 3. 


Lengyel 
György 
polgármester 


974 


Kertészsziget Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5526 Kertészsziget, 
Kossuth L. u. 1. 


Kláricz 
Jánosné 
polgármester 


479 


Kétegyháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5741 Kétegyháza, 
Fő tér 9. 


Kalcsó 
Istvánné 
polgármester 


4198 


Kétsoprony Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5674 Kétsoprony, 
Dózsa Gy. u. 11. 


Völgyi 
Sándor 
László 
polgármester 


1581 


Kevermes Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5744 Kevermes, 
Jókai u. 1. 


Lantos Zoltán 
polgármester 


2402 


Királyhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6911 Királyhegyes, 
Jókai u. 38. 


Horváth 
Lajos 
polgármester 


793 


Kisdombegyház Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5837 Kisdombegyház, 
Kossuth u. 77. 


Tonka István 
Jánosné 
polgármester 


603 


Körösnagyharsány Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5539 Körösnagyharsány, 
Kossuth tér 8. 


Máté Pál 
polgármester 
 


694 


Köröstarcsa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5522 Köröstarcsa, 
Kossuth tér 7. 


Smiri László 
polgármester 


2953 


Körösújfalu Község Önkormányzat 5536 Körösújfalu, Szabó Csaba 662 







Képviselő-testülete Fő u. 14. polgármester 


Kötegyán Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5725 Kötegyán, 
Kossuth u. 33. 


Nemes 
János 
polgármester 


1653 


Kövegy Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6912 Kövegy, 
Kossuth u. 29. 


Galgóczkiné 
Krobák Mária 
Anna 
polgármester 


476 


Kunágota Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5746 Kunágota, 
Rákóczi F. u. 9. 


Pápai Zoltán 
polgármester 


3141 


Lőkösháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5743 Lőkösháza, 
Eleki út 28. 


Szűcsné 
Gergely 
Györgyi Edit 
polgármester 


2044 


Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5667 Magyarbánhegyes, 
Jókai u. 38. 


Sódarné 
Varga 
Gyöngyi 
polgármester 


2687 


Magyarcsanád Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete


 
6932 Magyarcsanád, 
Templom tér 1. 


Guba István 
polgármester 


1629 


Magyardombegyház Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5838 
Magyardombegyház, 
Zalka Máté u. 61. 


Dús Ildikó 
polgármester 304 


Makó Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6900 Makó, 
Széchenyi tér 22. 
 


Dr. Buzás 
Péter 
polgármester 


25534 


Maroslele Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6921 Maroslele, 
Szabadság tér 1. 


Dr. Martonosi 
György 
polgármester 


2217 







Medgyesbodzás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5663 Medgyesbodzás, 
Széchenyi u. 38. 


Krucsai 
József 
polgármester 


1237 


Medgyesegyháza Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 1. 


Ruck Márton 
polgármester 


4124 


Méhkerék Község Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete  


5726 Méhkerék, 
Kossuth L. u. 80. 


Tát Margit 
polgármester 


2322 


Mezőgyán Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete


 
5732 Mezőgyán, 
Árpád u. 37. 


Zsoldos 
Zoltán 
polgármester 


1321 


Mezőhegyes Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete


 
5820 Mezőhegyes, 
Kozma F. u. 11. 


Kovácsné dr. 
Faltin 
Erzsébet 
polgármester 


6401 


Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 176. 


Prof.Dr. 
Turcsán Zsolt 
polgármester 


7039 


Mindszent Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 


Zsótér Károly 
polgármester 


7622 


Murony Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5672 Murony, 
Földvári u. 1. 


Fekete 
Ferenc 
Zoltán 
polgármester 


1480 


Nagybánhegyes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5668 Nagybánhegyes, 
Kossuth u. 64. 


Jancsó Ottó 
polgármester 


1562 


Nagyér Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6917 Nagyér, 
Szabadság u. 33. 


Lőrincz Tibor 615 


Nagykamarás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5751 Nagykamarás 
Kossuth u. 2. 


Pelle István 
polgármester 


1563 


Nagylak Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6933 Nagylak 
Petőfi u. 14. 


Gyarmati 
András 
polgármester 


649 


Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 


6622 Nagymágocs, 
Szentesi út 42. 


Atkári 
Krisztián 
polgármester 


3467 


Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5931 Nagyszénás, 
Hősök útja 9. 


Nyemcsok 
János 
polgármester 


5773 


Nagytőke Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6612 Nagytőke, 
Széchenyi tér 6. 


Varga 
Lászlóné 
polgármester 


501 


Óföldeák Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6923 Óföldeák, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 


Hajnal Gábor 
polgármester 


541 


Okány Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5534 Okány, 
Kossuth u. 16. 


Fekete 
Zoltán 
polgármester 


2941 


Orosháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4-6. 


Csizmadia 
Ibolya 
alpolgármest
er 


31927 


Örménykút Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5556 Örménykút, 
Dózsa Gy. u. 26. 


Szakács 
Jánosné 
polgármester 


530 


Pitvaros Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6914 Pitvaros, 
Kossuth u. 30. 


Anderkó 
Attila 
polgármester 


1600 


Pusztaföldvár Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5919 Pusztaföldvár, 
Rákóczi u. 66. 


Dr. Baranyi 
István 
polgármester 


2028 


Sarkad Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5720 Sarkad, 
Kossuth u. 27. 


Bende 
Róbert 
polgármester 


11238 







Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5731 Sarkadkeresztúr, 
Vörösmarty u. 7. 


Bakucz Péter 
polgármester 


1893 


Szabadkígyós Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 3. 


Balogh 
József 
polgármester 


2930 


Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5521 Szeghalom, 
Szabadság tér 4-8. 


Macsári 
József 
polgármester 


10257 


Szegvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6635 Szegvár, 
Szabadság tér 2. 


Gémes 
László 
polgármester 


4997 


Székkutas Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


6821 Székkutas, 
Béke u. 2. 


Szél István 
polgármester 


2560 


Szentes Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


6600 Szentes, 
Kossuth tér 6. 


Szirbik Imre 
polgármester 


31022 


Tarhos Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5641 Tarhos, 
Petőfi Sándor u. 29. 


Hornok 
Sándor 
polgármester 


983 


Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5675 Telekgerendás, 
Dózsa György u. 13. 


Medvegy 
Mihályné 
polgármester 


1713 


Tótkomlós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5940 Tótkomlós, 
Fő út 1. 


Dr. Garay 
Rita 
polgármester 


6760 


Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5661 Újkígyós, 
Kossuth u. 41. 


Szebellédi 
Zoltán 
polgármester 


5940 


Újszalonta Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5727 Újszalonta, 
Béke u. 35. 


Jova Tibor 
polgármester 


141 


Végegyháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5811 Végegyháza, 
Széchenyi u. 2. 


Varchó 
István 
polgármester 


1681 


Vésztő Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 


5530 Vésztő, 
Kossuth Lajos u. 62. 


Molnár 
Sándor 
polgármester 


8012 


Zsadány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 


5537 Zsadány, 
Béke u. 82. 


Dudás Árpád 
polgármester 


1849 


Lakosságszám összesen: 485942” 


3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.” 


4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„A Társulás mint költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 


5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 
„Alelnök” szövegrész lép.  


6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 


„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata.” 


7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 







„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük 
hatékony ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó 
települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására 
szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, 
melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek az érintett települések 
önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok egy hulladékégető mű 
létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató 
létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott 
hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 


8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 


9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  


„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 
kezelendők, nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, 
kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerint járnak el.” 


10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a 
Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 


11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése 
esetén a társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban 
meghatározott székhely (gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. 
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a 
székhely (gesztor) önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a társulási tanács (Taggyűlés) új székhely (gesztor) 
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a 
korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be.” 


12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 
kerül. 


13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel 
hozott – határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához, a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
valamint a Társulás megszüntetéséhez. 


A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó 
önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó 







minősített többséggel hozott határozatának megküldésével, legalább hat 
hónappal korábban értesítenie kell. A csatlakozási eljárásra egyebekben a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.” 


14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 


15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 


„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően 
kell a Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 


16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 


„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási 
Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott 
határidőben nem tesz eleget.” 


17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 


„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére 
történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a 
kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.” 


18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 


„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás 
Elnöke, a Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 


A Taggyűlés 


56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló 
társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak 
megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart.” 


19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 


„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 
Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a 
Társulásra átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  


Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi 
tagból áll. 







Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 
felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja 
meg.” 


20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az 
utána következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 


„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a 
Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja 
meg. Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A 
Társulás Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 


A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén a Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az 
elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott 
Alelnöke látja el. 


Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
 


Társulás Alelnökei 


„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az 
Elnökség tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök 
tehet javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés 
egyszerű többséggel dönt. 


Társulás Bizottságai 


60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős 
Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés 
egyszerű többséggel választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt 
külső pénzügyi szakértők közül. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt 
választ, Elnökét a Társulás tagjai közül kell megválasztani.” 


21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az 
utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 


„A Taggyűlés munkaszervezete 


62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 
végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 
95. § (4) bekezdése alapján.” 


22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 
szövegrész helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 


23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 


24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 







„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van.” 


25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 


„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább 
annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát (egyszerű többség). 


68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint 
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített 
többség). 


a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  
b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  
c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  
e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  
f.) tag kizárásához. 


Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 


26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” 
szövegrész helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 


27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 


28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 


29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 
szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 


30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 


31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 
„Alelnök” szövegrész lép. 


32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 
szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 


33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 
szövegrész lép. 


34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az 
utána következő 84.) pont törlésre kerül. 







35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 


„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, 
egymás között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, 
szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek 
sikertelensége esetére a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
illetékességének vetik alá magukat.” 


36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő 
rendelkezés lép. 


„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 
előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásait veszik figyelembe.” 


37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 
 
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: …………………. polgármester a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
 
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 
 
 


II. Határozati javaslat: 


 


………………………. Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  


1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 


Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 


módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők 


szerint módosítja: 


b.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám 


összesen” sor a következőre módosul: 


Név Székhely Képviseli Lakosságszám 


(2004. jan. 1-jén) 


Mezőberény Város 


Önkormányzat Képviselő-


testülete 


5650 Mezőberény, 


Kossuth L. tér 1. 


Siklósi István 


polgármester 


10.871 fő 


(2012. jan. 1-jén) 


Lakosságszám összesen:  496759 


 


b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 







2. ) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: ………………. polgármester a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31. 


Orosháza, 2013. május 8. 


 
 
               …………………..  
          polgármester 








 


 


 


Beszámoló 
A Képviselő-testület 2013. május havi ülésére 


 


 


( a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. Törvény 


kötelezővé teszi a helyi önkormányzatok és a Gyermekjóléti Szolgálatok részére, hogy évente 


átfogó értékelést készítsenek a gyermek jóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásról) 


 


 


 


 


 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó gyámhatósági 


intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 


 


II. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működése és az általa nyújtott 


szolgáltatások 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A beszámoló a Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, valamint Szeghalom Kistérség 


Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szeghalmi Tagintézményének közös 


beszámolója. 


 


 


 


Szeghalom, 2013. május 08. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörbe tartozó 


gyámhatósági intézkedések, pénzbeli és természetbeni ellátások. 


 
A gyermekek iránti állami felelősségvállalás Magyarországon 1991-ben kezdődött, amikor a 


talált és elhagyottnak nyilvánított gyermekekről először hétéves korúkig, majd ugyanebben az 


évben már 15. születésnapjukig tartó gondoskodásról intézkedtek. 1952-től az elhagyott 


gyermekek állami gondozottá váltak, a gondoskodás pedig 18 éves korukig terjedt ki. Az 


1990-es években bekövetkezett gazdasági-társadalmi fordulat a gyámügy és a 


gyermekvédelem egysége és jogi szabályozásának szükségességét vetette fel, beépítve a 


modern európai gyermekvédelem követelményeit is. 


 


A Gyvt. 1997. évi megalkotásával Magyarország megtette a legjelentősebb lépést a 


Gyermekek Jogairól szóló Egyezményben, a Magyar Köztársaság Alkotmányában 


megfogalmazottak és az európai jóléti államok által hirdetett elvárások összehangolt 


megvalósítása érdekében. 


 


A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a gyermekek védelméről és a 


gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a 


gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormány rendelet 


határozza meg. 


 


A gyermekvédelmi rendszer működése állami és önkormányzati feladat, melyben részt 


vesznek egyházi szervezetek és civil szervezetek is. 


 


A gyermekvédelem rendszere: 


 


- Alapellátás 


- Szakellátás 


- Hatósági intézkedések 


 


Az alapellátás célja: a gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődését, jólétét, és családban 


történő nevelését elősegítse. 


Az alapellátás pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátás 


formájában valósulhat meg. Az alapellátások biztosítása a települési önkormányzat által 


ellátandó feladat. 


 


Szakellátás célja: a családjából bármely okból kikerült gyermek helyettesítő védelmének 


biztosítása. A szakellátások mindig személyes gondoskodást nyújtó ellátások. A szakellátások 


biztosítása a megyei/fővárosi önkormányzatok kötelező feladata. 


 A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéseket hoz a települési 


önkormányzat jegyzője, illetve gyámhivatal. 


 


A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő köztisztviselő látja el. Végzettségét tekintve, 


felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.  


 


Tárgyi feltételek: Az épületek elhelyezkedése, az iroda berendezése megfelel a kultúrált és 


hatékony munkavégzés feltételeinek, valamint a törvényi előírásoknak. 2012.-ben ablakcsere 


történt, folyamatos korszerűsítésre törekszünk. Számítógéppel, modern fénymásolóval 


rendelkezünk, melyek megkönnyítik a napi munkánkat. 


 


 







 


 


I. A települési önkormányzat jegyzőjének feladatköréből származó adatok 
 


 


A város demográfiai mutatói: 


 


Szeghalom Város lakosságának száma 2012.12.31. napján: 9514 fő 


Ebből, a kiskorúak száma: 1460 fő. 


 


0 -    6 éves  =   412 fő 209 fiú 203 lány 


         6 éves  =     80 fő  50 fiú   30 lány 


7 -   14 éves  =   733 fő        388 fiú 345 lány 


15 - 18  éves  =  438 fő 209 fiú 229 lány 


 


Az elmúlt évhez viszonyítva 294 kiskorúval van kevesebb. 


 


 


Pénzbeli és természetbeni ellátások 


 


A pénzbeli és természetbeni ellátások, hogy megelőzze és csökkentse a gyermek anyagi 


típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy egy gyereket kizárólag a család rossz 


anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból. 


 


A települési önkormányzat jegyzője: 


 
 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, 


 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt, 


 - Óvodai támogatás, 


 - Rendőrség, bíróság, ügyészség, egyéb társhatóság megkeresésére   


              környezettanulmányt készít, 


-Gyermekétkeztetés és tankönyvtámogatás, tanszerellátás, tandíjtámogatás,   


egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díj, stb. 


  


 


1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
 


Év Család Gyermek (fiatalfelnőtt) 


2012. augusztus 360 621 fő  ( 590 kk.+ 31  nk.) 


2012. november 358 614 fő  (568 kk. + 46 nk.) 


 


Év Forint 


2012. augusztus 3.648.200,- 


2012. november 3.607.600,- 


 


A városban élő családok életszínvonalának romlására lehet következtetni, a rendszeres 


gyermekvédelmi kedvezményben részesülők arányának növekedéséből.  


(Jogosultsági feltétel:  


- családban élők esetében a jövedelem a nyugdíj minimum 130%-a = 37.050,-Ft/fő 


- gyermekét egyedül nevelő, tartós beteg, nagykorú esetén 140%-a = 39.900,-Ft/fő 


  és vagyonnal nem rendelkezhet.) 


 







Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak évente két alkalommal 


(augusztus és november hónapban) gyermekenként 5.800,-Ft értékű természetbeni támogatást 


nyújt fogyasztásra készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-


utalványt formájában, valamint tankönyvtámogatásra, étkezési támogatásra jogosultak.  


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre indul, és egy évre állapítható meg és az 


ügyfél újabb kérelme szükséges az ismételt megállapításhoz. 


 


Az 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §. –a pénzbeli ellátásról (korábbi években kiegészítő 


gyermekvédelmi támogatás) is rendelkezik, de a településünkön eddig nem volt olyan 


kérelmező, aki erre jogosult lett volna. 


Feltétele: bíróság által tartásra kötelezett gyám kérheti gyámoltja részére, ha az egyéb 


feltételeknek is megfelel. 


 


2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők 


 
Év Család Gyermek Összeg (Ft) 


2012. évben             70                74 fő 370.000,-Ft 


 


 


Elutasítás nem történt, minden kérelem teljesítve lett.  


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással főként a hirtelen, krízis helyzetbe került, 


létfenntartási gondokkal küzdő, létfenntartását veszélyeztető családok gyermekei segíthetők.  


Elsősorban azokat a gyermeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 


részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként 


jelentkező többletkiadások  - különösen a nevelésbe vett gyermek családjával való 


kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére, 


betegség vagy iskoláztatás  - miatt szorulnak anyagi segítségre. 


A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, 


különösen a védelembe vett gyermekek számára. 


Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és 


tanszerellátásának támogatására, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 


illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 


Nyújtható továbbá, étkeztetés biztosítására, táborozás költségeire, szakkörön való részvételre, 


szemüveg kiváltásához, gyógyszerköltségre, tápszerre, stb… 


 


 


3.) Óvodáztatási támogatásban részesültek 
 


Év Család Gyermek (fiatalfelnőtt) 


2012. június 21 280.000,-Ft 


2012. december 19 260.000,-Ft 


 


Óvodai támogatásra való jogosultságot állapít meg a települési önkormányzat jegyzője, azon 


szülők részére, akiknek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül és 


halmozottan hátrányos helyzetűek. Kitétel az is, hogy gyermeke legkésőbb annak az óvodai 


nevelési évnek a kezdetéig, amelyben betölti a gyermek az ötödik életévét, megkezdi az 


óvodai nevelésben való tényleges részvételét és rendszeresen jár óvodába. 


Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek naponta legalább hat órát az óvodába 


tartózkodik és az igazolt és igazolatlan mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a 


munkanapokra  eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát azzal, hogy a mulasztásból tíz 


napot július – augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül 


kell hagyni. 







Első alkalommal, ha a gyermek beíratása az év első felében történt meg és rendszeres 


óvodába járása óta eltelt legalább két hónap, akkor a beíratás évének június hónapjában ha, a 


naptári év első felében történik a beíratás, de júniusig nem telt el 2 hónap, akkor december 


hónapban jogosult a támogatásra. 


Ha a naptári év második felében történik a beíratás és az óvodába járás óta legalább két hónap 


eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ha decemberig nem telt el a két hónap 


rendszeres óvodába járás, akkor a következő év júniusában jogosult a gyermek az 


óvodáztatási támogatásra.  


A támogatás összege gyermekenként első alaklommal húszezer forint, ezt követően 


gyermekenként tízezer forint.  


  


 


4.) Szabálysértési ügyek 


 
2010. évben: 


 


- 11 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása mellett. 


 


2011. évben: 


 


- 5 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében kellett eljárni tárgyalás tartása mellett. 


 


2012. évben: 


 


- 22 fő szabálysértést elkövetett fiatalkorú ügyében 18 esetben kellett tárgyalást tartani.  


 


Ezek az ügyek a rendőrség jelzése nyomán keletkeztek, alapvetően jelzési kötelezettségükből 


fakadóan, illetve büntethetőséget kizáró ok miatt. 


A 2011-es évben jelentős csökkenés volt tapasztalható, de a 2012 évben szomorúan 


tapasztalható a jelentős emelkedés. 


 


5.) Környezettanulmány készítés 
  


- 7 esetben a bíróság, ügyészség, büntetés végrehajtási intézet, egyéb társhatóság részére 


környezettanulmány készült. 2012-es évben egyetemek főiskolák kollégiumai is kértek 


segítséget a kollégiumi férőhelyek szétosztása érdekében. 


       


6.) Nyári étkeztetés 
 


Hasonlóan az elmúlt évhez, az önkormányzat ismét felvállalta a szociálisan rászoruló 


gyermekek nyári ingyenes étkeztetését.  


Ennek a támogatásnak a célja az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 


részesülő a keret erejéig ingyenes nyári étkeztetés biztosított legyen.  


2012 évben a települések a hátrányos, halmozottan hátrányos és egyéb kategóriákban voltak 


sorolva. Szeghalom az egyéb települések kategóriájába tartozik, így városunk az alábbiak 


szerint igényelhetett támogatást: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 


gyermekek 25 %-a után, azon túl  az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú 


gyermek után, ami a 2011-es évhez képest változás volt. 


2012. június 18 - 2012 augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 


munkanapra lehetett pályázni, napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítottak. Az ételt a 


támogatás legalább harminc százalékának megfelelő mértékben a kistermelői élelmiszer-


termelés, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy élőállított alapanyagokból 


biztosította. 







Ez évben nem volt biztosítható az étkeztetés felmelegíthető készétellel és a támogatás 


összegének legalább 30%-át kistermelői alapanyagra kell fordítani, továbbá az igényelhető 


támogatás gyermekekre jutó napi összege 440.-Ft volt. 


 


Év Fő Nap 


2012. évben              144             54 


 


7.) Halmozottan hátrányos helyzetűek 


 
A jegyző nevében eljáró gyámhatóságnak 2007. január 1-től a településen élő halmozottan 


hátrányos helyzetű gyermekek számáról iskolai és óvodai bontásban  -szülői nyilatkozat 


alapján  -  adatot kell szolgáltatnia a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részére május 


hónapban. 


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (hh) igénylő szülőt, nyilatkoztatni kell arról, 


hogy az általános iskola 8 osztálynál rendelkezik-e magasabb iskolai végzettséggel. Ha sem 


Ő, sem házastársa nem rendelkezik 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel, úgy a szülő 


kérheti, hogy gyermekét minősítsék halmozottan hátrányos helyzetűnek (hhh). A kérelemnek 


helyt adva a gyámhatóság határozattal dönt. 


 


A 2012 évben nyilvántartott adatok szerint, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 


részesülők közül összesen 170 fő volt halmozottan hátrányos helyzetű. 


 


 


8.) HPV elleni védőoltás 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete helyi rendeletében szabályozottak szerint valamennyi 


egészségügyi szempontból veszélyeztetett korú 14-15-ik életévüket betöltött leány korcsoport 


tagjainak ingyenesen, vagy 50%-os mértékben biztosította a védőoltást. 


 


Év Ingyenes 50%-os támogatás 


2012. évben 6 14 


 


 


9.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj. 


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 


érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 


támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 


önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 


amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 


nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 


intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 


felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a 


felsőoktatási intézmények folyósítanak. 


Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre 


pályázható): 


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 hátrányos szociális helyzet 


 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban 


részletezett feltételeknek megfelelően) 







Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre 


pályázható): 


 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 


 hátrányos szociális helyzet 


 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 


A Képviselő-testület az ösztöndíj pályázat elbírálásának szabályairól 127/2012. (X.12.) 


önkormányzati határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi 


fordulójához. Feltételek az egy főre jutó nettó jövedelmet 29.000,-Ft-ban határozta meg a 


testület, és a család vagyonnal nem rendelkezhet. 


 


Év A típusú pályázat B típusú pályázat Nem támogatott  


2012. évben 5 db - 1 db 


 


 


 


10.) Felsőoktatási intézmény tanulóinak egyszeri támogatása 


 
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán továbbtanuló tanulók részére beiskolázás címen 


naptári évenként 10.000,-Ft összegű egyszeri támogatás nyújt az Önkormányzat.  


A támogatás a jövedelmi viszonyoktól függetlenül adhatók.  


Kérelemhez csatolni kell a tanintézet igazolását arról, hogy a hallgató a következő félévre 


beiratkozott.  


A segély kifizetése készpénzben történik, melyre szeptember és október hónapokban kerül 


sor. A kérelmet minden év szeptember 1. napjától október 31-ig kell benyújtani.  


A támogatás legfeljebb 6 alkalommal adható, függetlenül a tanulmányi idő tartamától.  


 


 


11.) Bűnmegelőzés 


 
A bűnmegelőzés olyan intézkedések sorozata, amelyek a bűnözés különböző szintjein 


lévő okokat megszüntetik, vagy érvényesülésüket korlátozzák. 


Szeghalmon rendőroktatók foglalkoznak a D.A.D.A. oktatás keretein belül a tanulókkal, de a 


felnőttek hozzátartozók részére is tartanak előadásokat. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a 


betûk jelentése: Dohányzás – Alkohol - Drog – AIDS. 


A D.A.D.A. készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő 


program. 


Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják 


különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, 


cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól 


érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból 


kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a 


veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket jól átgondolva helyesen dönteni, 


ha kell elutasítani, a neked ártó dolgokat, mindenképpen mondd el, hogy mi történt, és ha 


lehet, próbáld meg elkerülni az ilyen helyzeteket. 


  Az általános és középiskolában, foglalkozások alakalmával ismertetik meg a 


tanulókkal azokat a módszereket, aminek segítségével elkerülhető az áldozattá válásuk. 


Különböző teszteket és kérdőíveket töltenek ki, illetve az általuk kiválasztott témában 


előadást szerveznek.  


A Hatósági Iroda Szociális Osztály dolgozói már két éve a Békés Megyei Rendőr-kapitányság 


Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályával kapcsolatban áll, rendszeresen 


információkat, hírleveleket kapunk, melyeket tartalmától függően juttatunk el a fiatalokhoz. 







A rendőrség megelőzési és felderítői tevékenysége során – kiskorúak által, vagy sérelmükre 


elkövetett cselekmények során – minden esetben, írásban értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot 


a további intézkedések megtétele érdekében. A Gyermekjóléti Szolgálat pedig a 


gyámhatóságot értesíti, illetve meghívja esetmegbeszéléseire. 


 


Városunkban a gyermekvédelmi gondoskodást is érintően az alábbi civil szervezetek aktív 


közreműködésére számíthatunk: 


1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat, - adomány, 


2. Gyermekétkeztetési Alapítvány, - adomány, 


3. Vöröskereszt – adomány, 


4. Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány 


5. Gyermekek Jövőjéért Alapítvány  


6. A Holnap Iskolájáért Alapítvány 


7. Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület 


A szervezet célja: A társadalmi szolidaritás erősítése, az állampolgárok közösségi 


kezdeményező- és cselekvő képességének fejlesztése, az egészséges és aktív életre 


nevelés. Fiatalok önszerveződésének erősítése, társadalmi szerepvállalásuk 


erősödésének elősegítése. Helyi önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi 


tételeinek javítása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és 


társadalmi integrációjának elősegítése, ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók 


szervezése. Egészségügyi felvilágosítás, egészséges életmódra nevelés. Közösségi 


találkozók, kulturális estek szervezése. A szabadidőhasznos eltöltését segítő 


programok szervezése, mások által kínált programok közvetítése. Oktatás, 


tanfolyamok és tréningek lebonyolítása. Turisztika, kirándulás, természetvédelemre 


nevelés, sportrendezvények.  
 


8. Sensi Kyokushin Karatem Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület, 


Az egyesület célja, elsősorban a fiatalok figyelmének felkeltése, a szabadidő hasznos, 


tartalmas eltöltése, az egészséges életre való nevelés. 


 


 


12.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a gyermekvédelmi 


törvény előírásainak alapján 
 
 


Pályázatok figyelése, hogy az egyre nehezebben élő családok gyermekeinek a nyári 


felügyeletére, étkeztetésére, táboroztatására anyagi alapot találjunk. 


Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok felvilágosítására, egészségnevelésre, 


bűnmegelőzésre.  


A fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkezik az önpusztító magatartás. Ide sorolható az 


általánosan elterjedt dohányzás, alkoholfogyasztás. A szülők sok esetben nem ellenőrzik, 


hogy gyermekeik hol és milyen módon töltik el a szabadidejüket. Fontos feladat, hogy a 


gyermekek hasznosan töltsék el szabadidejüket, programok szervezése elősegíthetné ezt a 


problémát. A fiatalok civil szervezetének megerősödése és összefogása is elősegítené a 


szabadidő kulturált, hasznos eltöltését.  


Az ifjúság és a szülők számára - külső szakemberek bevonásával - tájékoztató, felvilágosító 


előadások szervezése segítséget adna a családi, lakókörnyezeti életvitel változásban. A 


szülőkben is erősíteni kellene gyermeknevelési képességeket, hiszen nagyon sok az iskolából 


hiányzó gyermek. A lelki, magatartási problémával küzdő gyermekek és szüleik részére 


pszichológus szakember bevonását kell javasolni, mostantól már erre is van lehetőség. 


A hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekek esetében nagy jelentősége van a korai 


fejlesztések mihamarabbi megkezdésének, melynek első színtere a bölcsőde. 









































































Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


Előterjesztés  


a Képviselő-testület 2013. május 27-i ülésére 


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület ! 


 


 


 


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ (6) 


bekezdése szerint a települési önkormányzat minden május 31-ig átfogó értékelést készít a 


gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az elfogadott beszámolót meg kell 


küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához. 


 


Az előterjesztést egyrészt a Polgármesteri Hivatal (Lakatos Marianna), másrészt a 


Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat készítette. 


 


 


Kérem, hogy azt meg vitatni és elfogadni szíveskedjenek. 


 


 


 


… /2013. (V.27.) HATÁROZATI   JAVASLAT 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 


feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. Köszönetét fejezi ki a gyermekvédelemben 


tevékenykedő munkatársaknak, és kéri, hogy munkájukat a jövőben is a gyermekek 


mindenek felett álló érdekében végezzék.  


 


Szeghalom, 2013. május 13. 


 


 


 


 


  


                                                                                          Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


 


a Képviselő-testület 2013. május 27-i ülésére  


 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az óvoda heti és 


éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a fenntartó dönt. Erdei Erika, a Napköziotthonos 


Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 


intézménye nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg: 


  


Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 


 


A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 


 


Fáy úti Óvoda zárva tart: 2013. június 17 – július 12-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2013. július 15 – augusztus 09-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


Újtelepi Óvoda zárva tart: 2013. augusztus 05 – 24-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 


 


 


Kérem a Képviselő-testület tagjait, az óvoda nyitva tartási rendjét a fentiek szerint határozza meg. 


 


 


 


HATÁROZATI JAVASLAT 


 


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


törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási 


rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 


 


Az óvoda napi nyitva tartása az egész év folyamán: hétfőtől-péntekig 6.30 – 18.00 óráig. 


 


A nyári zárva tartást telephelyenként az alábbi időpontokban tervezik: 


 


Fáy úti Óvoda zárva tart: 2013. június 17 – július 12-ig, a Petőfi úti óvoda fogadja a gyermekeket. 


 


Petőfi úti Óvoda zárva tart: 2013. július 15 – augusztus 09-ig, a Fáy úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 







 


Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8
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00
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Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 8
00
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00


 nincs 


Tel.: 66/371-611/27. mellék, Fax: 66/371-623.  Szerda nincs  
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00
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00 
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00
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00 
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00
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Újtelepi Óvoda zárva tart: 2013. augusztus 05 – 24-ig, a Fáy úti, és a Petőfi úti óvoda fogadja a 


gyermekeket. 


 


A Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 


 


Megbízza a polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 


 


Határidő: Értelemszerűen 


Felelős: Macsári József polgármester  


 


 


Szeghalom, 2013. május 15.  


 


Az előterjesztést készítette: Nagyné Hajdu Erzsébet 


 


 


 


 


 


 


Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


 


 


ELŐTERJESZTÉS 


A Képviselő-testület 2013. május  27-i ülésére 


 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


 


A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2012.(XII.15.) rendeletünk kapcsán a közös költség 


viselése miatt több beadvány érkezett. 


Az elfogadott rendeletünk szerint a társasházak esetében a közös költséget a bérlő viseli. 


A Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke konkrét megkeresést kapott olyan bérlőtől, aki 


jövedelmi viszonyaira hivatkozva nem tudja a közös költséget viselni, amellett hogy lakbérhátraléka 


és közüzemi hátraléka nincs. 


A Bizottság Elnökének javaslatára készül jelen előterjesztés annak érdekében, hogy fenntartsuk-e a 


bérlők közös költség viselési kötelezettségét vagy méltányossági szempontok szerint biztosítsunk 


kedvezményt. 


Kérem, hogy az alábbi lehetőségeket a Testület vitassa meg, majd ezt követően elkészíthető a 


rendelet módosítás tervezete. 


1. A közös költség viselési kötelezettség megszüntetése 


Ebben az esetben hatályon kívül kell helyezni a rendeletünk erre vonatkozó előírását. 


Természetesen a már befizetett közös költségeket a társasházak visszafizetnék a bérlőknek, és az 


Önkormányzat teljesítene a társasház felé. 


Ennek összegszerűsége: 


2012. év utolsó negyedévében a társasházak felé 275.388 Ft-ot utalt át az önkormányzat közös 


költségként. 2013 első félévére az üres bérlakásokra vonatkozóan átutalt közös költség összeg 


81.456 Ft. 


Ennek rendeletbe foglalása esetén tehát mintegy 1.000.000 Ft közös költséget visel az 


önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások után. 


Ezen verzió előnye, hogy nem az önkormányzat terhén van a közös költség, és a jelentős 


lakbéremelés mellett nincs egyéb fizetési kötelezettség. 


2. A közös költség viselésének megosztása 


Javasolható, hogy a közös költség 50 %-át fizesse a bérlő, és 50 %-át viselje az önkormányzat. Ezt 


csak abban az esetben tartjuk indokoltnak, ha a bérlőnek nincsen lakbér – és közüzemi díj hátraléka. 


3. A jelenlegi szabályozás fenntartása 


Ebben az esetben maradna a hatályos szabályozás, vagyis a bérlő viseli a közös költséget. 


 


Kérem, hogy a Tisztelt Képviselőtestület döntse el, hogy melyik változatot dolgozzuk ki. 


 


Szeghalom, 2013. május 14. 


 


 


                                                                                                           Macsári József 


 


Az előterjesztést készítették: 


 


Dr. Pénzely Erika jegyző 


Valastyánné Győri Piroska aljegyző 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
____________________________________________ 


   5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


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


 


Iktatószám: 685-6/2013. 


M E G H Í V Ó 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) 


bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város 


Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését  


2013. május 27-én (hétfő) 16.00 órára 


összehívom. 


 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozóterme (Szeghalom, 


Szabadság tér 4-8. sz.)  


 


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
 


2./ Rendőrkapitányság beszámolója 


 


3./ Tűzoltóság tájékoztatója 


 


4./ Gyermekvédelmi beszámoló 


 


5./ A lakások és helységek bérletéről szóló helyi rendelet módosítása első 


olvasatra 


 


6./ DAREH társulási megállapodás módosítása 


 


7./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása (az 


anyag kiosztása a Képviselő-testületi ülés előtt történik) 


 


8./ Óvodai nyári nyitva tartás meghatározása 


 







 2 


9./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 


 


Szeghalom, 2013. május 16. 


 


Tisztelettel: 


 


               Macsári József 
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ikt sz: I-O-207/1/2013 


BESZÁMOLÓ  


 


Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő Testületének  


2013. május.27-ei ülésére  


 
 


Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 


feladatellátásáról, az elvégzett feladatok értékeléséről, átfogó 


értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a szakmai munka 


eredményességérő, az 1997. évi XXXI törvény 96§ (6) bekezdése 


alapján.  


 


 
 


 
Dévaványa, 2013.05.14. 


 


 


 


 
Tóth Julianna sk      Hajnalné Pénzes Edit sk 


Igazgató       telephely koordinátor 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az intézmény telephelyének működésével kapcsolatosan a 2012. évi tevékenységéről, a 


szakmai munka eredményességéről, az intézményegység keretein belül végzett szociális és 


gyermekjóléti szolgáltatások területén végzett feladatokról az alábbi tájékoztatás adom. 


 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásának feltételeiről: 
 
A telephelyen a szociális alapellátások körébe tartozik a családsegítői és gyermekjóléti 


szolgáltatás. 


A gyermeket átmeneti gondozását a kistérség területén Füzesgyarmat városban működő 


helyettes szülői hálózat útján biztosítjuk.  


 
Feladataink: 
 
A családoknál felmerülő problémák komplex módon történő kezelése, mely magába foglalja 


a prevenció érdekében tett intézkedéseket, a problémák feltárását, a megoldásukban 


történő segítségnyújtás lehetőségeit a szociális problémával veszélyeztetett, krízis helyzetbe 


kerülő egyének, családok számára. 


Feladatunk a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek 


veszélyeztetésének prevenciója, a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének segítése, a 


családba történő visszahelyezés segítése. 


Alapvető feladataink közé tartozik, a gondozási, tanácsadói, felvilágosító, ismeretbővítő, 


koordináló, közvetítő tevékenység a város lakóssága felé és különösen a kliensek és 


gondozásban lévők részére. 


 
Szakmai környezet. 
 
A szakmai tevékenységet meghatározó Az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és 


szociális ellátásról,- annak módosításai, az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet és módosításai- a 


9/2006 (XII.27) SzMM rendelet,- az 1997.évi. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 


gyámügyi igazgatásról és a végrehajtására kiadott 149/1997.(IX.10) Kormányrendelet a 


Családsegítést és Gyermekjóléti Szolgálatot a személyes gondoskodás keretében szociális 


alapellátási formához sorolja. 
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Az országos érvényű szabályok mellet a helyi önkormányzat által alkotott rendeletet 


valamint a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása által hozott határozatok szerint végezzük 


a feladatainkat. 


A működéshez szükséges alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredi példányban a 


telephelyen másolati példányban rendelkezésre állnak és hatályosak. 


A szolgáltatás az alapfeladaton túl az igényekre épülő, szükségleteket kielégítő, rugalmasan 


alkalmazkodó segítő kapcsolat biztosítására törekszik, prevenciót biztosító programokkal 


segíti a közösségi szerveződéseket és azok működését segíti elő. 


Feladatink folyamatában kiemelkedő szerep jut az esetkezelések kapcsán az egyén és a 


környezet komplex vizsgálatára ezzel is elősegítve a probléma megoldás hatékonyságát. 


 
Működés személyi és szakmai adottságai: 
 
A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a 


munkatársak végzettségüket tekintve nem teljes mértékben felelnek meg a képesítési 


feltételeknek. 


Végzettségüket tekintve: 


 Munkakör Előírt dolgozó 
létszám 


Betöltött 
álláshely 


Iskolai végzettség 


1 Vezető családgondozó 0,25 fő 0,25 szociálpedagógus (Bucsa) 


2 Családgondozó 1,9 fő 
1 fő 8 órában 
1 fő 7 órában 


1 Óvoda pedagógus 
szociális szakigazgatás szervező 
(felmentett a végzettség 
megszerzése alól 5 évre) 


3 Családgondozó 1 Óvoda pedagógus 
szociális szakigazgatás szervező 
(felmentett a végzettség 
megszerzése alól 5 évre) 


4 GYEJÓ családgondozó 2,4 fő 
2 fő 8 órában 
1 fő 3 órában 


1 Szociálpedagógus 


5 GYEJÓ családgondozó 1 Szociálpedagógus 


6 Telephely koordinátor 1 fő 1 fő Okleveles egészségügyi szociális 
munkás 


7 Pszichológus 1 fő Havi 11 
órában 


pszichológus 


 
A törvényi előírások alapján sajnos nem teljes mértékben felelünk meg az elvárásoknak, 


mivel az óvoda pedagógus, szociális szakigazgatás szervező csak tanácsadói munkakört 


tölthet be, ami a kötelezően előírt létszám felett maximum 25%-ban valósulhat meg. Ezért a 


szakképesítésük a feladat ellátásában nem elfogadott, a 2012 évi kormányhivatali ellenőrzés 
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következtében szükséges volt a 2 fő dolgozó részére a képesítés megszerzésére 5 éves 


időintervallumot meghatározni és felmentést adni a megfelelő végzettség megszerzése alól. 


Ennek a következménye, ha a dolgozó az előírt képzettséget az 5 év  felmentési idő alatt nem 


teljesíti jogszabályi kötelezettség alapján a jogviszonya megszűnik. 


Az 1/ 2000 (I.7) SzCsM rendeletben 5 000 lakosra kell 1 fő családgondozót biztosítani, a 


családgondozói feladatok végzéséhez. 


A 15/1998 (IV.15) NM rendelet szerint 700 gyermekre illetve 25 családra kell 1 fő 


családgondozó a gyermekjóléti feladatok végzéséhez. 


Szeghalom város lakosainak száma,   2011 évben:  9 960 fő   


2012 évben:  9 632 fő, mely folyamatosan csökken. 


0-17 év közötti gyermekek száma:, 2011 évben 1 734 fő  


2012 évben 1 687 fő, ami szintén csökken. 


Az előíráshoz viszonyítottan hiány mutatkozik a gyermekjóléti feladatok vonatkozásában 


napi 3 órában, de az esetszámokat és a dolgozók leterheltségét vizsgálva, valamint a 


komplex intézményi szolgáltatást tekintve a feladat ellátására biztosított a dolgozói létszám.  


A telephely koordinátor szakmai végzettsége megfelelő (szakvizsgázott szociális munkás), aki 


a hiányzó 3 órát lefedi, a helyettesítések megoldottak. 


 


A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei: 


A működést biztosító tárgyi feltételek rendelkezésre állnak Az intézmény épülete a 


szolgáltatásnak megfelelően kialakított, berendezése a szakmai munka színvonalas 


végzéséhez biztosított, a helyiségek kulturált és tiszta környezetűek. 


 


 A családsegítő szolgálat működéséről: 


A családsegítésen belül megvalósuló szolgáltatás a kliens önkéntes kérésére indul. A 


hangsúly az önkéntes megjelenésen alapul, így a segítő kapcsolat hatékonyságának alapját 


képező bizalom könnyebben alakul ki a kliens és a segítő között, mint egy kötelezett kliens 


esetében. 


A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 


szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a 
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krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 


szolgáltatás. 


2011 évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma:  875 fő 


2012 évben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma: 758 fő 


2011 évben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma: 193 fő 


2012 évben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma: 217 fő 


2011 évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma. 
 


nem 
életkor 


6 évesnél 
fiatalabb 


 7-13 
éves 


14-17 
éves  


18-34 
éves  


35-49 
éves  


50-61 
éves  


62 éves 
és 
idősebb  összesen  


férfi  0 5  11 115 197  92  32    452  


nő  0 20  45  164  216 117  54   616  


összesen  0 25  56  279  413  209  86  1 068  


 
2012 ben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma 
 


nem 
életkor 


6 évesnél 
fiatalabb 


 7-13 
éves 


14-17 
éves  


18-34 
éves  


35-49 
éves  


50-61 
éves  


62 éves 
és 
idősebb  összesen  


férfi 0 2 8 155 183 87 38 473 


nő 0 8 23 179 203 71 18 502 


összesen 0 10 31 334 386 158 56 975 


 
Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás  2011 évben  2012 évben 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gazdasági aktivitás fő fő 


aktív kereső 135 157 


álláskereső 162 195 


inaktív 530 361 


          ebből nyugdíjas 141 114 


eltartott 421 107 


           ebből gyermek 81 41 


Összesen 1 068 975 


ÉV Több probléma együttes 


előfordulása, eset száma 


Krízis helyzet,  


esetek, száma 


Összesen: problémás 


esetek száma 


2010 171 16 572 


2011 345 35 1068 


2012 207 2 975 
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A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 


működik. 


Jelzőrendszer tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak a családgondozókkal.  


 
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémák típusai és száma: 


Az összes probléma esetszáma csökkent a 2012 –es évben. A gazdasági válság hatása 2011-


ben volt érezhető, amely nagyon sok anyagi és mentális problémát okozott sok család 


életében. A fiatalkori lopás, garázdaság, bántalmazás, agresszió, drog, magatratási 


problémák növekedtek. Jelentősen növekedtek az igazolt és igazolatlan iskolai hiányzások 


száma. Az elmult évben jelentősen növekedett az életviteli problémával hozzánk fordulók 


száma, az anyagi helyzet miatti megkerések száma viszont csökkent.  


Pszichológiai szolgáltatási esetek száma 2011 évben: 81 eset és 2012 évben 93 eset. 


Megszervezésre került önsegítő csoport számára is foglalkozás, mely 3 csoportból, egy-egy 


csoport 8 főből állt és 10 alkalommal találkoztak. 


Szerveztünk egyéb csoportfoglalkozást is, mely 2 csoport, 41 fő részvételével és 4 alkalom-


mal került megtartásra. 


Úgy véljük, hogy a csoportfoglalkozások sokkal, nagyobb hatékonysággal bírnak, ezért egyre 


nagyobb hangsúlyt fektetünk e feladat ellátására. 


 
 


Hozott problémák típusainak megnevezése Esetek száma 


2010 


Esetek száma 


2011 


Esetek száma 


2012 


Életviteli  91 175 281 


Családi- kapcsolati   64 121 23 


Lelki-mentális  47   94 0 


Anyagi eredetű  76 156 65 


Foglalkoztatással kapcsolatos  44   83 67 


Egészségkárosodás következménye  32   76 49 


Ügyintézéshez segítségkérés  60 121 88 


Információkérés  74 142 153 


Gyermeknevelési  39   74 0 


Családon belüli bántalmazás  -     1 4 


összesen  527 1 043 730 
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A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást. 


- Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá a 


szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezését. 


- Családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok, 


megoldások elősegítését.  


- A szolgálatunk figyelemmel kíséri és szükség szerinti segítséget nyújt, személyeknek 


ügyintézésben, segélyekhez való hozzájutásban, munkahelykeresésben, 


hozzátartozók felkeresésében, stb. 


 
A rendszeres szociális segélyben részesülőknek a továbbiakban is együtt kell működniük, 


illetve jelentkezniük kell a családsegítő szolgálatnál, mint kötelező együttműködők.  


A családgondozók számos olyan megoldást ismernek és alkalmaznak, amelyek a gondolkodás 


irányát befolyásolják. Ilyenek a pozitív átfogalmazás, a gondolatok elterelése, segítő 


technikák átadása, a kis sikerekből való építkezés, a panaszkodás beállítása, a jól működő 


életszakaszokhoz való visszatérés. A szemléletformáláshoz hozzátartozik az intézményben 


megtartott rendezvényeken való részvételre invitálás is. (ünnepségek, csoportfoglalkozások, 


kirándulás) 


A szolgáltatást igénybevevők: 
 
 


 


A szolgáltatást igénybevevők száma minimális csökkenést mutat, mely magyarázható az 


önkormányzatnál közfoglalkoztatásban részesülők számának növekedésével. 


Tapasztalataink szerint a lakosság elfogadja, és szívesen igényli az intézmény által nyújtott 


komplex gondozási munkafolyamatokat. Ez számunkra megnyugtató és igyekszünk minél 


magasabb szintű szakmai segítséget nyújtani a hozzánk bizalommal fordulók számára. 


 
Gyermekjóléti szolgálat működéséről  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely 


a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja, a gyermekek 


családban történő nevelésének elősegítését: 


ÉV ÖSSZES IGÉNYBEVEVŐ 


2010    572 


2011 1 068 


2012    975 
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Feladataink: 
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 


valamint magánszemélyek részvételének elősegítése, a megelőző rendszerben, 


- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének 


folyamatos figyelemmel kísérése, 


- szükség esetén új ellátások bevezetésének kezdeményezése a települési 


önkormányzatnál, 


- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 


- a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük 


összehangolása, 


- felkérésre környezettanulmány készítése, 


- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi esetmegbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 


- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 


- a gyermekekkel és családjaival végzett szociális munkával a gyermekek problémáinak 


rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 


- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 


gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében, 


- az egészségügyi és szociális ellátás- különösen a családsegítő szolgáltatás,- valamint a 


hatósági beavatkozás kezdeményezése, 


- a védelembe vett gyermek, gondozási- nevelési tervének előkészítése, 


- javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 


helyre vagy annak megváltoztatására, 


- a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család 


gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a 


gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 


- utógondozói szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 


gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek 


családjában történő visszailleszkedéshez. 
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Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 


- a családtervezési, pszichológiai, nevelési egészségügyi, mentálhigiénés, jogi és a káros 


szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás biztosítása, 


- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén helyiség biztosítása, 


- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájárulás 


megszervezése, 


- hátrányos helyzetű gyermekek személyes segítése, 


- felkérésre az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása, 


- a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiségek biztosítása, 


- segítségnyújtás a nevelési, oktatási intézmények gyermekvédelmi faladatainak 


ellátásában. 


A Gyermekjóléti Szolgálat összehangoltan, a gyermekekket ellátó, egészségügyi és nevelési-


oktatási intézményekkel, illetve szolgáltatókkal szervezési, szolgáltatási és gondozási 


feladatot végez. A jelzés minden esetben írásban történik. 


A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2011 és 2012 évben: 
 


Megnevezés 
 
 


Szakmai  
Tevékenységek 
száma  
(halmozott) 
 2011 


Ellátott  
Gyermekek  
Száma  
 
2011  


Szakmai  
Tevékenységek 
száma  
(halmozott) 
2012 


Ellátott  
Gyermekek  
Száma  
 
2012 


Információnyújtás:  391 147 561 327 


Segítő beszélgetés:  127 59 31 29 


Tanácsadás: 142 0 41 51 


Hivatalos ügyekben való 
közreműködés:  


99 24 199 36 


Családlátogatás: 359 68 494 88 


Közvetítés más szolgáltatásba:  56 17 168 45 


Első védelembe vételi tárgyaláson 
való részvétel:  


9 9 8 8 


Felülvizsgálati tárgyaláson való 
részvétel  
 (átmeneti és tartós nevelésbe vétel, 
védelembe vétel) 


15 
 
 
 


15 7 
 


11 


7 
 


11 


Elhelyezési tárgyaláson, értekezleten 
részvétel: 


1 1 1 1 


Pszichológiai tanácsadás:  107 74 25 15 


Konfliktuskezelés:  20 20 57 57 


Szakmaközi megbeszélés:  6  6 - 


Esetkonferencia:  94 62 53 45 


Adományozás: 39 94 64 93 


Összesen:  1465 590 1 726 813 
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Az észlelő és jelzőrendszer működtetésén túli tevékenysége: 


- Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedést.  


- Részt vesz kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában. 


- Részt vesz, a fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának kidolgozásában. 


Rendszeres kapcsolatot tartunk a gyámhivatallal, társ intézményekkel, a jelzőrendszer 


minden tagjával, hiszen a kölcsönös jelzés – egyeztetés, nélkülözhetetlen az alapellátás 


munkájában.  


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 


kiegészítése a 2009. évi LXXII. törvénymódosítás, kimondja, hogy a 2 évnél tovább elhúzódó 


védelembe vételnél a védelembe vétel anyagát továbbítani kell a gyámhivatalnak, a 


gondozás tovább folytatódik, majd a gyámhivatal az eljárás lefolytatását követően dönt a 


gyermek kiemeléséről amennyiben szükségét látja. 


Szolgálatunk színvonalas munkáját pszichológus segíti. Kéthetente 5 órában vehető igénybe 


ez a szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik. 


Tapasztalatunk szerint a pszichológiai szolgáltatás többb órában is ki lenne használva, de az 


intézmény anyagi helyzete sajnos több órát nem tud finanszírozni. A nevelési tanácsadóban 


foglalkoztatott pszichológus nagyban hozzájárul a felmerülő problémák kezelésében. 


A pszichológusi szolgáltatást igénybe vettek száma: 


 2011 évben: 107 alkalom 74 ellátott gyermek. 


 2012.-ben 93 fő. A lakosság egyre jobban elfogadja és igényli e szolgáltatásunkat is. 


Szolgálatunknál 2010 -2011- 2012 évben a legfőbb problémák a következők voltak típus 
szerint: 
 
sorsz
ám 


Megnevezés Kezelt 
problémák 
száma 2010 


Kezelt 
problémák 
száma 2011 


Kezelt 
problémák 
száma 2012 


1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő 
stb.) 


 106  76 50 


2. Gyermeknevelési  14 190 74 


3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 


 3   20 14 


4. Magatartászavar, teljesítményzavar  52 106 99 


5. Családi konfliktus (szülők egymás közt, szülő- 
gyermek közt) 


 19   70 33 


6. Szülők vagy a család életvitele  38   27 4 


7. Szülői elhanyagolás  16   17 13 


8. Családon belüli bántalmazás (fizikai szexuális, 
lelki) 


 10     5 7 
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9. Fogyatékosság, retardáció  -     5 - 


10. Szenvedélybetegség  32 9 4 


11. Összesen:  254 525 298 


A kezelt problémák száma a 2011-es évben voltal a legmagasabbak, mely jelentős 


csökkenést mutat a 2012 évben. Az 2011-2012 évben a legnagyobb gondot a 


magatartászavaros, teljesítményzavaros esetek jelentették, a megélhetési, lakhatási 


problémák előtt. Az év folyamán csökkent a gyermeknevelési problémák, valamint a családi 


konfliktusból eredő eseteink száma.  


A táblázatban kimutatott problémák nagy részét alapellátás keretén belül tudjuk kezelni.  


Amennyiben, az alapellátás nem vezet eredményre más hatósági intézkedés válik 


szükségessé. (gyermekek védelembe vétele, családból való kiemelés) 


A Gyermekjóléti alapellátás célja a családi rendszerben bekövetkezett krízisből való kijutás 


segítése. Alapellátás keretében gondozni a családot, de ha pozitív változás nem 


tapasztalható, a gyermek veszélyeztetségének megakadályozása miatt védelembe vételre 


kerül sor.  


Amennyiben a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más hatósági 


intézkedésre. A gyermekjóléti szolgálattal kötelező az együttműködés, mely szintén 


ingyenes.  


A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége: 
 


Év. Átmeneti  
nevelt 


Alapellátásban 
történő gond 


Védelembe 
vétel 


Utógondozás Összesen: 


2010 13 33 23 3 72 


2011 12 42 13 1 68 


2012 15 53 17 3 88 


 
Az iskolai integrációval a speciális tagozaton tanuló gyermekek, beilleszkedése, magatartása, 


tanulási órákon való részvétele egyre több problémát okoz, úgy osztálytársaiknak, mint a 


pedagógusoknak, mely megoldásában egyre többször kérik a segítségünket. E problémák 


kezelését csak akkor tudjuk segíteni, ha családi probléma is jelentkezik, máskülönben ez a 


probléma kezelés a nevelési tanácsadóknál szakképzettséggel rendelkező kollégák 


kompetenciája. 


Pártfogói felügyeletnél személyi változás történt, a pártfogói felügyelet alá helyezett 


gyermekekről a tájékoztatás kölcsönös, mely írásban és személyesen történik. 
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Az iskolai hiányzások, nemcsak az általános iskolában tanulókra jellemző, hanem a 


középiskolásokra is. 


Gondot okoz az egyre szaporodó igazolatlan illetve igazolt hiányzások száma, ami maga után 


vonja a pénzbeli ellátás megvonását, valamint az eseti gondnok kirendelését 50 igazolatlan 


hiányzási óra felett. 2012-es évben 5 esetben került sor eseti gondnok kirendelésére. 


Az intézményünkben a magántanulókat egy munkatársunk segíti a vizsgákra történő 


felkészítésben. Számunkra fontos, hogy a gyermekek eleget tegyenek 


tankötelezettségüknek. 


A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátnak még a településen: 


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos 


2. Gyámhivatal, Gyámhatóság 


3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus 


4. Rendőrség 


5. Ügyészség 


6. Bíróság 


7. Polgárőrség 


8. Társadalmi szervezetek 


Mindezek az intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni, a gyermek veszélyeztetettsége 


esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. A hatósági eljárást a veszélyeztetettség esetén bármely 


állampolgár kezdeményezheti, illetve jelzéssel élhet. 


A gyermekjóléti szolgálat feladata a jelzésre a megfelelő intézkedést megtenni, a családokat 


lakásukon felkeresni, a rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, a 


tájékoztatásról kölcsönösen gondoskodni. 


A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2010 és 2011 évben:  


2010  2011  2012 


Egészségügyi szolgáltatótól:      14                  8    4 


Közoktatási intézménytől:     52                33  61 


Rendőrségtől:      12                       10  18 


Pártfogó felügyelettől:       8                       12  17 


Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:       8                         9  13 


Összesen:                                                           94                    72  113 jelzés 
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A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi szexuális 


és egyéb. A gyermeket rossz bánásmód érheti családon belül, illetve családon kívül. 


Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 


alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét felügyeletét. / lakhatás biztonságos 


körülmény /. 


Figyelembe kell venni a gondok megítélésekor, hogy milyen feltételek külső-belső 


erőforrások állnak a család rendelkezésére. 


 
A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai: 


A bántalmazott gyermekek adatai 2011 és 2012 adat 


Megnevezés Bántalmazott  
gyermek 


 2011 


Elhanyagolt  
gyermek 2011 


Bántalmazott  
gyermek 


2012 


Elhanyagolt  
gyermek 


2012 


 


Családon belül  Fizikai: 3  
lelki.:    3 


Fizikai: 5 
lelki:   19 


Fizikai: 3 
lelki:     4 


Fizikai: 2 
lelki:   11 


 


Családon kívül  Fizikai: 1  Fizikai: 1  -  


A két év összehasonlításából kiderül, hogy a családon belül fizikailag bántalmazott 


gyermekek 2011-ben 3 esetbent. 2012-ben 5 esetben fordult elő. A családon belül lelkileg 


bántalmazott gyermekek száma az előző évhez képest emelkedést mutat. A családon kívül 


fizikailag bántalmazott gyermekek száma változatlan. 


A családon belül fizikailag elhanyagolt gyermekek száma, és a családon belül lelkileg 


elhanyagolt gyermekek száma is csökkenést mutat.  


Fontos a megelőzés és a felismerés!  
 
A rossz bánásmód előfordulásainak rizikó faktorai: 


- Családi tényező: szegénység, munkanélküliség, zavarok a családi kapcsolatban. 


- A szülő személyiségével kapcsolatos tényező: közömbösség, túlaggódás, mentális 


betegség, alkohol, drog. 


- A gyermekkel kapcsolatos tényezők: nem kívánt gyermek, fogyatékosság, krónikus 


betegség nehezen kezelhető. 


A felismerést segítő jelek: 


- Külső jelek sérülései. 


- Testi, szellemi fejlődés elmaradása. 
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- A gyermek viselkedésének inadekvát módja / félénk vagy éppen agresszív / 


- Nem megmagyarázható kamaszkori szélsőségek. 


Ezért fontos a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, így védőnő, gondozónő, orvos 


pedagógus, hogy észlelje és jelezze a problémát. 


A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma: 2011 –ben 68 fő ebből fiú:  33 fő 


lány:  35 fő, 2012-ben 88 fő ebből fiú, 20 fő lány 48 fő 


Családok száma, melyekben az igénybe vevő gyermekeke élnek:  2011-ben 51 család 2012-


ben 72 család 


A Gyermekjóléti Szolgálat, gondozási tevékenysége: 
 
Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt probléma típusa /kiemelt/: 
 


Gondozás megnevezése Gondozott gyermekek száma Gondozott családjaik száma 


  2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Alapellátásban történő gondozás 33 42 53 24 33 46 
Védelembe vétel alatti gondozás 23 13 17 18 10 14 
Átmeneti nevelésben lévő 13 12 15 4 7 9 
Tartós nevelésben lévők - - - - - - 
Utógondozott 3 1 3 3 1 3 


Összesen 72 68 88 49 51 72 


 
ÉV Magatartászavar,  


teljesítmény zavar 
Szülői  


elhanyagolás 
Szenvedély 
betegség 


2009 19 14 24 


2010 16 16 32 


2011 106 17 9 


2012 99 13 4 


 
Kiemelt az utóbbi időben a magatartászavar, teljesítményzavarral párosulva, hiányzások, 


iskolai lógások, csoportba verődés, szipózás, enyhe drogok megjelenése. Ez általában párosul 


szülői elhanyagolással, a család rossz anyagi helyzetével.  


A 2011-2012 évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása: 
 


Megnevezés  Nem volt  
gondozásba


n  
 


2011 


Nem volt  
gondozásb
an 


 
2012 


Alapellátásban  
gondoztuk 


 
 


2011 


Alapellátásba
n  


gondoztuk 
 


2012 


Védelembe vétel  
keretében 
gondoztuk 


 
2011 


Védelembe 
vétel  


keretében 
gondoztuk 


2012 


Szabálysértés 
 elkövetésekor 


5 5 1 1  - 


Bűncselekmény  
elkövetésekor 


 2 6 2 3 - 


Összesen: 5 7 7 3 3 - 
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Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek: 


- Információgyűjtés 


- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 


- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban. 


- Termékbemutatók, előadások 


- Közüzemi szolgáltatóknál, díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés. 


- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás, rászorulóknak intézeti elhelyezésben 


való részvétel, családtagokkal esetmegbeszélések. 


- Feltérképezzük és egyéni igények szerint a szükséges segítséget megadjuk a 


szociálisan és mentálisan rászoruló lakosoknak.  


- Külön, egyéni jellegű foglalkozások magántanulók részére 


- Álláskeresőknek számára nyújtott segítségnyújtás, tanácsadás, illetve részükre 


szervezett csoportfoglalkozások 


A jelzőrendszer működéséből adódó feladatok: 


1. Iskolai jelzés a gyermek hiányzásáról. 


2. Szülői jelzések a gyermekekkel való tanulási magatartási problémák miatt. 


3. Óvodai jelzések,(csoportpénz be nem fizetése, tisztasági felszerelés hiánya, szülői 


elhanyagolás, stb.).  


4. Rendőrségi jelzések családi botrány miatt, szabálysértési ügyek, csalás vétsége. 


5. Eseti gondokként részvétel. 


6. Bűnügyben tanúként való megjelenés. 


7. Gyulai Bíróságon törvényes képviselet. 


8. Gyulai Ideggondozóval kapcsolattartás. 


Szakmai konferenciákon való jelenlét és az ott szerzett tapasztalat segíti napi munkánkat, 


amelyek közül több ebben az évben az intézményünkben került megszervezésre. 


Munkánkat kistérségi intézmény keretein belül végezzük, mely a szakmai munka színvonalát 


növeli, hiszen az intézmények közötti kapcsolattartás, a szakmai információ áramlása 


nagymértékben hozzájárul szakmai ismereteink naprakészségének, a jó gyakorlatot és 


ötletek kibontakoztatásához. Az eddig szolgáltatásaink, színesebbé tétele érdekében több 


szervezett programot, csoportfoglalkozást kínálunk a hozzánk fordulóknak és munkánkat az 


igényekhez az elvárásokhoz rugalmasan alakítjuk, a klienseink elégedettségét növeljük. 
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Az intézmény szakmaiságának megtartása érdekében folyamatos tervezésre van szükség a 


célok és eszközök változó körülményekhez való igazításában. Ebben a folyamatban 


kulcsfontosságú az ellátásokban résztvevők, az ellátásban dolgozók, a döntéshozók 


felelőssége.  


Kistérségi intézményként lehetőségünk nyílik a jó gyakorlatot átvezetésére a településünkre is, mely 


nagyban segíti a lakosság szociális helyzetének javítását. 


 


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások 


színvonalát értékelje, hiányosságainkra hívja fel a figyelmünket, továbbá építő javaslataikkal 


segítsék a munkánkat. 


Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását. 


 








Békés Megyei 


Katasztrófavédelmi Igazgatóság 


Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
 


H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. 
Tel: 06/66 371-211  Fax:  06/66 371-962    e-mail: szeghalom.hot@katved.gov.hu 


 


 


Szám:111-1/2013/SZEGHHT 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


BESZÁMOLÓ 
 


a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 


2012. évi tevékenységéről 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Szeghalom, 2013. május 14. 


 


  


 


     Túri János sk 


             tűzoltó őrnagy 


   parancsnok 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:szeghalom.hot@katved.gov.hu





 2 


 


 


Tartalom 


I. BEVEZETÉS................................................................................................................................... 3 


II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET ...................................................................................... 3 


Igazgatási, ügyviteli munka ................................................................................................................................................ 3 


Személyzeti munka ............................................................................................................................................................. 3 


III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET ................................................................................. 5 


Általános tájékoztató ........................................................................................................................................................... 5 


Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás ................................................................................................................................. 5 


Veszély-elhárítási tervezés .................................................................................................................................................. 6 


Polgári védelmi szervezetek ................................................................................................................................................ 6 


Települések közbiztonsági referensei ................................................................................................................................. 6 


A helyi katasztrófavédelmi szervek által végrehajtott felkészítések, gyakorlatok, ellenőrzések  ....................................... 7 


Kiemelt események, beavatkozások .................................................................................................................................... 8 


VI. TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET ............................................................................................. 9 


Hatósági, szakhatósági tevékenység és szankcionálás ........................................................................................................ 9 


Tűzvizsgálati tevékenység .................................................................................................................................................. 9 


V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET .......................................................................................... 10 


Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések ................................................................................................... 10 


Füzesgyarmat ÖTE ........................................................................................................................................................... 11 


Ügyeleti rendszer helyzete ................................................................................................................................................ 12 


 A szervezett gyakorlatok összegzése: .............................................................................................................................. 12 


MT tervkötetek, TMMT tervek ......................................................................................................................................... 12 


Túlszolgálat ....................................................................................................................................................................... 13 


VI. MŰSZAKI BIZTONSÁGI SZAKTERÜLET ......................................................................... 13 


Általános tájékoztató ......................................................................................................................................................... 13 


Műszaki biztonsági tiszt feladatai ..................................................................................................................................... 13 


VII. ÖSSZEGZÉS ............................................................................................................................ 15 
 


 


 


 







 3 


 


I. BEVEZETÉS 
 


A 2012. január elsején életbe lépett 2011. évi CXXVIII. számú, a katasztrófavédelemről és a 


hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a szeghalmi 


tűzoltóság állami irányítás alá került, neve Szeghalom Hivatásos Tűzoltóságra, később 


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra módosult. 


 


A 2012. január 01-től 2012. március 31-ig tartó ún. átmeneti időszakban átalakult a tűzoltóság 


feladatrendszere, személyi létszáma és összetétele, a feladatellátáshoz rendelt technikai 


eszközrendszere, a finanszírozás módja. Megváltoztak a szakmai szabályzóink, átalakult 


kommunikációs rendszerünk és módszerünk, miközben az átalakuláshoz szükséges 


adatszolgáltatások, szakmai képzések illetve a jogszabályi változások követése további terhet 


róttak a személyi állományra. 


 


2012. április elsejével megváltozott a tűzoltóság szerkezete: megszűnt a személyzeti és a 


gazdasági munka. Ezek a gyökeres változások a törzs személyi állományát alapvetően 


érintették.  


 


Az új feladatként jelentkező polgári védelmi feladatok elvégzésének elősegítése érdekében 


tűzoltóságunk állományába került Szabó Péter közalkalmazott, aki június 16-tól hivatásos 


tűzoltó zászlós (korábban a helyi polgári védelmi kirendeltség munkatársa volt). 


 


II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET 


 


1. Igazgatási, ügyviteli munka 


 


Az igazgatási, ügyviteli munkát, a jogszabályokban, a tűzoltóság belső szabályzóiban, 


valamint iratkezelési szabályzatában leírtak szerint hajtottuk végre. 


A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott SZMSZ alapján elkészített 


ügyrend a kiadása napjától vonatkozik a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra. 


A SYRIUS rendszerre való átállás határidőre megtörtént, annak alkalmazása kezelése 


folyamatos. 


 


2. Személyzeti munka 


 


Szabályzók 


 


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 


évi CXXVIII. törvény 2012. január 01-én történő hatálybalépése gyökeresen átalakította a 


katasztrófavédelem szervezeti struktúráját irányítási és felügyeleti jogköreit. Az átmeneti 


időszakra vonatkozóan rendelkeztünk alapító okirattal, állománytáblázattal, amelyek 


meghatározták Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság felépítését, szervezeti 


struktúráját, így a személyzeti szakterületét is. 


 


Személyzeti tevékenység 


 


A katasztrófavédelmi szervezetben bekövetkezett változás miatt a Szeghalmi Hivatásos 


Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának munkáltatói jogköre megszűnt, ezért a humán 


erőforrás gazdálkodás feladatai is folyamatosan átcsoportosításra kerültek a Szeghalmi 


Kirendeltség humán szakemberei számára. 
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Az állománytábla alapján a létszám 57 fő, melyből 54 státusz került betöltésre. 1 fő a 


Katasztrófavédelmi Oktatási Központban szerzet alapfokú szakmai ismereteket, aki a 


Szeghalmi HTP állományában teljesít szolgálatot. 2 fő rendelkezik tanulmányi szerződéssel, 


akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem harmadéves hallgatói.  


 


A csökkentett fél raj fogalmának megszűnésével a minimum szolgálati létszám 11 főről 12 


főre emelkedett, ami a szolgálati csoportok létszámának növelését tette indokolttá. A 


minimum szolgálati létszám növekedése és a szolgálati csoportok létszámának hiányai 


túlszolgálat növekedését eredményezték, mindamellett, hogy tűzoltás taktikai szempontból 


indokolt és hasznos a csökkentett fél raj helyett a fél raj bevezetése. 


2012. október 1-vel 1 fővel bővült a parancsnokságon készenléti szolgálatot ellátók létszáma, 


mivel már aznap szolgálatba állhatott (rendelkezik megfelelő iskolai végzettséggel). 


 


Képzés 


 


Az állományban az átszervezés kapcsán 2 fő szolgálatparancsnok más beosztásba került, 


ennek következtében többen megbízással látják el feladatukat, akik nem rendelkeznek az 


előírt iskolai végzetséggel. 2012. júliusában 2 hetes szivattyúkezelői tanfolyamon (RÁBA 


TÜ3, TATRA) vett részt szolgálati csoportonként 3 fő, összesen 9 fő helyben, Túri Imre 


tűzoltó őrnagy oktatásában. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2 fő vizsgabiztost küldött 


vizsgáztatni, amely vizsgán mind a 9 fő sikeresen átment. 2012. december 07-én 15 fő 


gépkocsivezető sikeres vizsgát tett az új vízszállító (Renault Kerax) szivattyú használatából. 


Ezen idő alatt az állomány többi tagja aktívan segítette az Igazgatóság által szervezett 


önkénteseknek szóló kisgépkezelői vizsgát. 


 


Azonban 2012. év I. negyedévében is kiemelt figyelmet fordítottunk a: 


- soros járandóságok folyamatos és naprakész nyilvántartására, figyelemmel kísérésére, 


- továbbképzési lehetőségek biztosítására, 


- munkahelyi biztonság megteremtésére, 


- munkahelyi légkör javítására, 


- az állomány szociális helyzetének figyelemmel kísérésére. 


 


Az átmeneti időszakot követően személyzeti tevékenységünk és a tűzoltóparancsnok 


állományilletékessége megszűnt, a személyi anyagok az igazgatóság részére átadásra kerültek.  


 


Fegyelmi helyzet 


 


2012-ben 2 fő ellen indult fegyelmi eljárás, melynek során 1 fő megrovásban, 1 fő feddésben 


részesült. 


 


Általános 


 


2012 évben a jogszabályok által előírt testületi beszámolók a tűzoltóság területén mind a 12 


településen megtörtént. 


 


Új feladatként jelentkezet a tűzoltóság részére a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 


felügyelete és segítségnyújtása. 2012. áprilistól rendszeresen ellenőrzést tartottunk a 


tűzoltóságon. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára meghirdetett pályázat előkészítésében 


aktívan részt vettünk, amivel nagyban hozzájárultunk, hogy több szakfelszerelést kapjanak. 


 


A polgármesterekkel a bemutatkozó találkozások megtörténtek. A társszervekkel, 


önkormányzatokkal a kapcsolattartás folyamatos és szoros.  
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III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 
 


Polgári védelmi feladatot tűzoltóságunk 2011. évben nem végzett. Ez a szakterület a 2012. 


január elsejétől jelent meg, ami a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a 


hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében került az állami 


irányítás alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe.  


 


1. Általános tájékoztató 


 


A jogszabályi változásokat követően a 2012. április1-én a polgári védelmi kirendeltségektől 


és irodáktól a hivatásos tűzoltóságokhoz kerültek a polgári védelmi, lakosságvédelmi 


feladatok. Ennek érdekében március hónapban átadásra kerültek a veszély-elhárítási alap és 


résztervek, megalakítási tervek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-


parancsnokságnak. 


 


A polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos 


szabályok, a modern kor kihívásaira adandó válaszok tükrében aktualizálásra kerültek. Az új 


típusú polgári védelem elsősorban a nem háborús veszélyeztetettség szempontjából jelentkező 


lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatokat látja el. Ennek megfelelően a 


katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz-és 


intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás 


feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése 


érdekében.  


 


2. Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 


 


Új alapokra helyeződött a települések veszélyeztetettségi besorolása, ennek megfelelően 


másfajta védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Első lépésként a besorolást, a települést 


érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellet 


megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és 


jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatás figyelembevételre került. A 


kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során meg kellet határozni a 


település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a 


bekövetkezés gyakoriságát, figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt 


és együttes hatására is. Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően 


került megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely II-től III-ig 


terjedtek a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén. A települések 


katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági referensek bevonásával 


került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek megtették a besorolási 


javaslatukat.  


 


A települések. katasztrófavédelmi osztályba sorolása: 


 


Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 


1. Bucsa III. 


2. Biharugra III. 


3. Dévaványa II. 


4. Ecsegfalva II. 


5. Füzesgyarmat II. 


6. Kertészsziget II. 


7. Körösladány II. 
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8. Körösnagyharsány II. 


9. Körösújfalu II. 


10. Szeghalom II. 


11. Vésztő II. 


12. Zsadány II. 


 


3. Veszély-elhárítási tervezés 


 


A megváltozott veszélyeztetettség figyelembevételével megújult a veszély-elhárítási tervezés. 


A veszély-elhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a valós élet valós problémáihoz igazítva 


kell választ adni a jövő kihívásaira, úgy, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők 


kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki, 


amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és 


technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza. A veszély-elhárítási terv 


katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi 


feladatokat tartalmazó központi, területi, települési és munkahelyi okmányrendszer. A 


veszély-elhárítási tervezés szintjei igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári 


védelmi szervezetek tagozódásához. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 


illetékességi területén, mind a 12 településen elkészültek az ideiglenes tervek, melyeket 2013-


ban aktualizálunk és véglegesítjük. 


 


4. Polgári védelmi szervezetek 


 


A besorolást követően a polgári védelmi szervezeteket a veszélyeztető hatások 


figyelembevételével kell átalakítani. Várhatóan a polgári védelmi szervezetbe beosztott 


állampolgárok száma növekedni fog, ezzel növekszik a települések önvédelmi képessége is. A 


békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos 


katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. A pv. 


szervezetek állománya a pv. kötelezettség alatt álló köteles és az önkéntesen jelentkező 


személyekből áll. A településeken a polgári védelmi szervezetek, új egységeket és azok 


létszámát 2013-ban aktualizáljuk, véglegesítjük a jogszabályok alapján. 2012 évben Bucsa 


településen a jogszabályban leírtak szerint a polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány 


ünnepélyes eskütétele megtörtént. A hátralévő települések eskütételére a már bővíttet létszám 


megléte után kerül sor. 


 


5. Települések közbiztonsági referensei 


 


A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósul meg a képzett 


közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referens a polgármester 


katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai 


feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő 


köztisztviselői jogállású személy. A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi 


szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, a katasztrófavédelemről szóló törvény és 


annak végrehajtási rendelete alapján a polgármester jelöli ki. A körjegyzőséghez tartozó 


települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst a körjegyzőségekben, 


megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a körjegyzőség székhelye szerinti település 


polgármestere gyakorolja.  


Fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése a 


polgármester közvetlen munkakörnyezetében. A közbiztonsági referens a felkészülési 


időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési és 


koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatokat lát 


el.  
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A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 


referensek 2012 évben folyamatos felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a havi 


rendszeres vezetői értekezleten. A jogszabálynak megfelelően 10 fő közbiztonsági referens 


lett felkészítve, melyből mind a tízen sikeres vizsgát tettek 2012. november 16-án.  


 


6. A helyi katasztrófavédelmi szervek által végrehajtott felkészítések, gyakorlatok, 


ellenőrzések 


 


2012. január 24-től március 14-ig, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok Parancsnokai és a 


Helyi Védelmi Bizottsági Elnökök Katasztrófavédelmi Helyettesei felkészítésen vettek részt, 


összesen 8 alkalommal. A felkészítés célja, hogy a képzésen résztvevő állomány megismerje 


és elsajátítsa a katasztrófavédelmemmel, polgári védelemmel kapcsolatos törvényeket, 


Kormány rendeleteket, BM rendeleteket és belső szabályzókat, valamint a helyi szinten 


alkalmazott terveket és az illetékességi terület jellemzőit. 


 


Civil, karitatív és egyéb szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata 


 


A polgári védelmi szervezetek, illetve a településen rendelkezésre álló civil, karitatív és egyéb 


szervezetek felkészítése, valamint a polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok 


telefonon történő riasztásának gyakorlása történt meg 2012. május 21-június 22. között a 


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területe szerinti 12 településen. A 


felkészítéseken 251 fő vett részt, a civil és karitatív szervezeteket közül a legnagyobb 


létszámmal a polgárőrség képviselte magát 58 fővel. Részt vettek a Magyar Vöröskereszt 


képviselői, a nagycsaládosok egyesületének tagjai, mezőőrök, településőrök, közterület-


felügyelők és a tanyagondnoki szolgálatok dolgozói is. Tapasztalat, hogy a civil és egyéb 


szervezetek nem tudták magukat csak kevés létszámmal képviseltetni, mivel a felkészítés 


munkaidőben történt, de elmondható, hogy újabb embereket, szervezeteket sikerült megtalálni 


és tájékoztatni a katasztrófavédelemről. A telefonos riasztási gyakorlatokon az összes 


riasztandó létszám a 12 településen 362 fő volt, ebből sikeres telefonos értesítés 345 


személynél történt, ami átlagosan 95%-os kiértesítési arány. Személyes kiértesítésre 17 


esetben került sor, ebből 16 kiértesítés volt sikeres. A végrehajtott riasztási gyakorlatok 


összességében 99.7 %-os sikerességgel történtek.  


 


Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 


 


A tűzoltóság szakemberei a vízügyi igazgatóság(ok) illetékes szakaszmérnökségein 


egyeztetésen vettek részt a rendkívüli időjárás következtében Magyarország folyóin kialakult 


jéghelyzet, valamint az ár-és belvízveszély kialakulásának megelőzése érdekében. Részt 


vettek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve az önkormányzati 


vízkárelhárításban érintett települések helyzetének elemzésével kapcsolatos helyszíni 


bejárásokon, ellenőrzéseken. A bejárások alkalmával ellenőrzésre kerültek a települések 


vízkár-elhárítási tervei.  


 


Az elmúlt évek csapadékos időjárási viszonyaira, azok gyakorlati tapasztalataira tekintettel 


lett meghatározva, hogy a települések belterületi és külterületi vízelvezető rendszerének 


szemléjét végre kell hajtani. Az ellenőrzésbe be kellett vonni az illetékes helyi önkormányzat 


képviselőjét, a közbiztonsági referenst, és a vízügyi szervezeteket. Ennek érdekében május 


31-ig az illetékességünkhöz tartozó összes településen elvégeztük a csapadékvíz elvezető 


rendszerek szemléjét. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részéről az illetékességi 


területén lévő települések csapadékvíz elvezető rendszerének szemléje 2012. május 23-án 


befejeződött. Javító kötelezések száma 12 db kötelezés (településenként 1 db: csatornák 


folyamatos karbantartása, átereszek tisztítása, átereszek esetleges cseréje). A hiányosságok 


megszüntetésének, végrehajtásának határidejének 2012. augusztus 30. lett meghatározva. 
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Ellenőrzések általános tapasztalatai a csatornák kaszálásra, karbantartásra szorulnak, az 


átereszek tiszták. A közmunkaprogram mindenhol jelen van, és nagy segítséget nyújt a 


vízelvezető rendszerek karbantartásában. A forráshiány következtében a műtárgyak 


karbantartása, javítása, esetleges cseréje, a csatornarendszer felújítása, kotrása illetve új 


csatornák készítése komoly gondot okoz. 


 


2012. szeptember és október hónapban a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján éves 


vízelvezető rendszer felülvizsgálata lett végrehajtva a Szeghalmi Hivatásos 


Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén. A szemle kiterjedt a tavaszi vízelvezető 


rendszer utóellenőrzésére is. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és 


karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés során feltárt 


hiányosságokat a települések pótolták és megtették az ide vonatkozó intézkedéseket. A 


települések rendelkeznek a jogszabály szerint előírt vízkár-elhárítási tervvel, mely tervek 


pontosításra, aktualizálásra szorulnak. A Start Munka Program keretében minden településen 


folyamatos a csatornák gaztalanítása, cserjézése, rekonstrukciója, ezáltal a vízelvezető 


rendszerek a településeken rájuk méretezett mennyiségű csapadék befogadására és 


elvezetésére alkalmasak. 


 


Az elhanyagolt, nem karbantartott fák, fasorok állapotának felmérése 


 


2012. május - június hónapban végrehajtásra került az állam vagy a települési 


önkormányzatok tulajdonában lévő helyi közutak mentén lévő elhanyagolt, nem karbantartott 


fák, fasorok állapot felmérése. A Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén lévő 


településeken mintegy 6-8 db összesen 80-85 db kockázati helyszín került ellenőrzésre. 


Minden településen jegyzőkönyv lett felvéve. Általános tapasztalatként elmondható, hogy az 


önkormányzatok belterületen fokozott figyelemmel kísérik a fák, fasorok állapotát és azonnal 


intézkednek, ha balesetveszély áll fenn. A fák állapota külső szemrevételezés alapján 


megfelelő volt, balesetveszélyes, azonnali intézkedést igénylő fát az ellenőrzések alkalmával 


nem találtunk. Azon fákról, amelyeknél a közeljövőben beavatkozás szükséges, az 


önkormányzatoknak tudomásuk van, és tervezve van a fák gallyazása, visszavágása, esetleges 


kivágása. Elmondható továbbá, hogy a települési önkormányzatok a fő közlekedési útvonalak 


mentén kiemelt figyelmet fordítanak a fák, fasorok állapotára. Indokolt lehet a fák belső 


állapotának felmérése céljából szakemberek segítségét igénybe venni, akik műszeres 


vizsgálatok elvégzésével meg tudják állapítani, hogy mely fák kivágása szükségeltetik.  


 


Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 


 


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 


eszközök az EON, DÉMÁSZ és az önkormányzat közreműködésével felmérésre kerültek.  


 


A 12 településen összesen 28 db sziréna található. 


 


Település Üzemképes Üzemképtelen 


Biharugra 0 1 


Bucsa 0 1 


Ecsegfalva 0 1 


Dévaványa 1 1 


Füzesgyarmat 5 0 


Kertészsziget 1 0 


Körösladány 0 2 


Körösnagyharsány 1 0 


Körösújfalu 1 0 


Szeghalom 3 5 


Vésztő 1 1 
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Zsadány 1 0 


 


A területen 14 db sziréna működik, melyek alkalmasak a riasztásra. A riasztóeszközök kivétel 


nélkül mind felújítást, karbantartást igényelnek. 


 


Befogadási helyek ellenőrzése 


 


2012. március hónapban a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 


Szervének illetékes helyi szerveivel közösen felülvizsgálatra kerültek a tűzoltóság működési 


területén lévő, a más megyékből érkező támogató erők elhelyezésére kijelölt befogadó helyek. 


Az ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a kijelölt befogadó hely a bevetés-irányítási 


tervhez kapcsolódó, a megyébe érkező erők vonatkozásában, a tervezett létszám elhelyezése 


biztosítható-e közegészségügyi szempontból. 


 


7. Kiemelt események, beavatkozások 


 


Rendkívüli téli időjárás 2012. február hónap elején a kedvezőtlen téli időjárás volt 


térségünkben. A kedvezőtlen időjárásra való felkészülési feladatokban aktívan részt vettek 


Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok Parancsnokai, és a közbiztonsági referensek is. A 


településeken 24 órában melegedő helyek voltak működtetve. 2012. február 4-5-én a Helyi 


Védelmi Bizottságok készenléti szolgálatot tartottak fent. 


 


A téli időjárásra való felkészülés és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a Békés 


Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felkészülési Terve alapján a Szeghalmi Hivatásos 


Tűzoltó-parancsnokságra vonatkozóan a meghatározott feladatokat elvégeztük. 


 


IV. TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET 


 


1. Hatósági, szakhatósági tevékenység és szankcionálás 


 


A tűzmegelőzési osztály működése 2012. április 1-el megszűnt, a Szeghalmi 


Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya vette át a feladatokat. Az osztályon 


dolgozó személyek átkerültek a Kirendeltség állományába. 


 


2012. október 1-el a parancsnok-helyettes és a referens (aki jelenleg katasztrófavédelmi 


megbízott) hatósági feladatokat is ellát, ezzel csökkentve a hatósági osztályon dolgozók 


túlterheltségét. 


 


2. Tűzvizsgálati tevékenység 


 


Parancsnokságunk állományából 1 fő rendelkezik tűzvizsgálói tanfolyammal, viszont a 


jelenleg hatályban lévő szabályzók alapján nem végezhet tűzvizsgálatot. Az elmúlt évben 


illetékességi területünkön 5 esetben indult a vonatkozó rendelkezések alapján tűzvizsgálati 


eljárás, melyet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei folytattak le. 


 


V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 


1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések 


 


A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési feladatait Túri János tűzoltó őrnagy parancsnok és 


Zsombok Krisztián tűzoltó főhadnagy parancsnok-helyettes irányításával 3 szolgálati csoport 


végzi.  
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A 2012-es évben 366 káreset keletkezett (1. diagramm), melyből 42 téves jelzés és 12 


kiérkezés előtt felszámolt esemény történt. Egységeink 77 alkalommal indultak el 


segítségnyújtásra. 10 esetben utólagos tűzeset felvételére került sor, míg egy alkalommal 


szándékosan megtévesztő jelzést adtak, amelyről rendőrségi feljelentés is készült.  


 


A tavalyi évben nem történt rendkívüli időjárással (nagymennyiségű csapadék, szélvihar) 


kapcsolatos esemény, ezért a műszaki mentések száma csökkent, az előző évek mutatóihoz 


képest. A tűzesetek száma viszont megnőtt a nagy nyári szárazság miatt. Működési 


területünkön 99 esetben keletkezett tűz szabad területen, amelyből 18 db a helyszínek szabad 


területein, 78 db Erdő- és vegetációtűz, 8 db hulladék, szemét kategóriába sorolható. Ezeken 


kívül az esetek nagy többségében vonultunk segítségnyújtásra más területeken keletkezett 


szabadtéri tüzekhez. 


 


Tűz és káresetek 2012


224


12


1


42


10


77
beavatkozást igénylő


esemény


kiérkezs előtt felszámolt


esemény


szándékosan


megtévesztő jelzés


téves jelzés


utólagos tűzeset


segítségnyújtás


 
1. diagramm 


 


2012-ben működési területünkön egy darab minősített IV-es Kiemelt tűz került felszámolásra. 


Ezen kívül egy darab III/K és egy darab III-as tűz keletkezett szintén szabad területen. A 


tűzoltás vezetése 14 alkalommal került átvételre, ebből 1 alkalommal a megyei tűzoltósági 


főfelügyelő, 2-2 alkalommal a parancsnok és a parancsnok-helyettes vette át az irányítást. Az 


ügyeletes parancsnok minden egyes alkalommal vonult az eseményhez, ha elérte a II-es vagy 


annál magasabb riasztási fokozatot. Az esetek többségében 273 alkalommal I-es riasztási 


fokozatban lett felszámolva a káresemény. Az alábbi diagrammok mutatják a riasztási 


fokozatok alakulását a riasztás elrendelésekor és a káreset felszámolása során. 
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Tényleges riasztási fokozat
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I. I/K II. II/K III. III/K IV. IV/K V. V/K


 
2. diagramm 


 


A tűzoltó gépjárművek kihasználtságát az alábbi 3. diagramm tükrözi. Jól kivehető, hogy a 


legtöbbet vonuló gépjárművek a MB-4000 (HDR-683) és a Bronto 2000 (GDD-644). A 


tűzoltó-parancsnokság gépjármű állománya megfelel a hivatásos tűzoltó parancsnokságok 


készenléti szerállományáról és szolgálatszervezésének szabályairól szóló 41/2012. számú BM 


OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak. A vízszállítók lecserélése szükséges volt, mivel 


az életkoruk, megbízhatóságuk, karbantartási költségeik, használhatóságuk ezt teljes 


mértékben indokolta. A vonulási adatok rávilágítanak arra, hogy az általában I-es szerként 


működő MB 4000-es, valamint a II-es szerként működő Bronto 2000-es van a legtöbbet 


igénybe véve, így azok elhasználódása várható leghamarabb.  


 


Gépjárművek vonulási adatai


202; 47%


172; 41%


28; 7%


19; 5%


MB 4000 (HRD-683)


BRONTO 2000 (GDD-644)


TATRA CAS 8000 (AYA-812)


RÁBA TÜ-3 (AYA-811)


 
3. diagramm 


 


Szeghalom területén 92 vonulás történt 60 tűzeset 32 műszaki mentés. 


 


2. Füzesgyarmat ÖTE 


 


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén a Füzesgyarmat ÖTE 


végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet a hivatásos tűzoltó-parancsnokság 


támogatására, a 2012-ben megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak 


megfelelően. 


 







 12 


Az egyesület tagjai 2012. évben 15 alkalommal avatkoztak be tűzeset felszámolásánál. 1 


alkalommal épület tűz, 14 alkalommal szabadtéri tűz eloltása történt. 1 esetben műszaki 


mentésnél, darázsfészek eltávolításában közreműködtek. A riasztást 2 alaklommal közvetlenül 


az ÖTE kapta, 14 alkalommal Szeghalom HTP riasztotta EDR rádión keresztül. Az ÖTE 4 


alkalommal a hivatásos egység kiérkezése előtt a helyszínre ért. A felderítést és a tűzoltás 


előkészítését hajtották végre a hivatásos egység kiérkezéséig, önállóan nem avatkoztak be. A 


kárfelszámolások során saját eszközeikkel, szakfelszereléseikkel avatkoztak be, megfelelő 


védőeszközök alkalmazása mellett. Az ÖTE rendszerint 4-5 fővel vonult a kárhelyszínre. 


 


3. Ügyeleti rendszer helyzete 


 


2012-ben az egyik legnagyobb változáson az ügyeleti rendszer esett keresztül. A megyei 


műveletirányítás létrejöttével a káresetnél dolgozó kárhely parancsnok a Megyei 


Főügyelettel tartja a kapcsolatot és tőle kér segítséget, információt szükség esetén. A helyi 


ügyeletesnek követnie kell a káresemény helyszínén történő eseményeket, de csak a megyei 


ügyelet vagy más elöljáró utasítására kell feladatot végrehajtania. Ehhez kapcsolódóan az 


EDR rádiók átprogramozása megtörtént, melynek használatát az állomány elsajátította. A 


PAJZS rendszer beállításával a beérkező jelzések fogadásának, továbbításának szabályai is 


megváltoztak, amit kollégáink elsajátítottak és készség szinten használnak. A tavalyi év 


tapasztalata azt mutatja, hogy indokolt lehet egy jobb és gyorsabb (lézer)nyomtató beszerelése 


a híradóügyeletes helyiségbe a régi tintasugaras helyett. A jelenlegi nyomtató üzemeltetése 


gazdaságtalan és riasztás során várni kell, mire kinyomtatja a káreset-felvételi lapot. 


Egyébként a rendszer működéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra rendelkezésre áll. 2012-


ben elkészült a híradó ügyelet ügyrendje, melyet az állomány megismert és alkalmaz. 


 


4. A szervezett gyakorlatok összegzése 


 


A tűzoltóságunk által tervezett begyakorló és ellenőrző gyakorlatokat sikeresen megtartottuk. 


Szakmai, vagy egyéb okból ellenőrző gyakorlat ismétlésére nem volt szükség. Fölkérésre több 


esetben részt vettünk különféle rendezvényeken, gyereknapokon, bemutatókon.  


 


A gépkocsivezetők vezetési gyakorlaton számos alkalommal vettek részt, aminek talán 


köszönhető, hogy vonulással kapcsolatos gépjárműbaleset 2012. évben nem volt.  


  


Több alkalommal a Füzesgyarmat ÖTE tagjaival végeztünk közös szerelési foglalkozásokat, 


gyakorlatokat. Ezen foglalkozásoknak elsődlegesen az volt a célja, hogy segítsük az ÖTE 


tagjainak a felkészülését a rendszerbeállító gyakorlatra és összehangoljuk a feladatok 


megoldását.  


 


2012. november 08-án a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője 


által szervezett szakmai versenyen mind a három szolgálati csoport képviseltette magát, 


melyből a „C” szolgálati csoport tagjai megnyerték a vetélkedőt, ami elméleti és gyakorlati 


feladatokból tevődött össze.  


 


5. MT tervkötetek, TMMT tervek 
 


A tavalyi évben az RST-eket felváltották az úgynevezett műveleti terv adatlapok, melyet 


határidőre elkészítettünk 12 településre, a Kap-online rendszerre feltöltöttünk, amelyek 


jóváhagyásra kerültek az Igazgatóság által.  


 


A vonatkozó jogszabályok, utasítások alapján 14 létesítményre elkészült az új tartalmi és 


formai követelményeknek megfelelő TMMT, valamint a már meglévő tervek (4 darab) 


átdolgozásra kerültek. A SKET készítésére kötelezett létesítmények közül még nem készült 
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terv, mivel a SKET-ek benyújtása nem történt meg határidőig (az idei évben válnak 


aktuálissá).  


 


6. Túlszolgálat 


 


A 2012. év második félévét túlszolgálat szempontjából sikeresen zárta a tűzoltó-


parancsnokság. A lehetőségeinkhez mérten 150 óra alatt tudtuk tartani személyenként a 


keletkezett túlszolgálat mértékét úgy, hogy ezzel egy időben sikerült kiadni mindenkinek a 


2012. évre járó szabadságát, pótszabadságát, tanulmányi szabadságát. Nagy erőfeszítésbe 


került ennek az eredménynek az elérése, mind a készenléti szolgálatot ellátó állomány, mind a 


túlszolgálat koordinálásáért felelős személyzet szempontjából. Nehezítő körülmény volt, hogy 


a csökkentett fél raj fogalma megszűnt, így 11 főről 12 főre emelkedett a minimum szolgálati 


létszám úgy, hogy közben a szolgálati csoportok létszáma változatlan maradt. Egyébként is 


eleve 2 fő létszámhiányunk volt, így viszont 5 főre emelkedett a készenléti szolgálatot ellátók 


létszámhiánya. Sok nehézséget okozott mind szolgálatszervezési, mind túlóra szempontjából, 


hogy 3 fő bekerült a HUNOR mentőszervezetbe és meg kellett oldani a helyettesítésüket a 


távollétük idejére. Mindazonáltal nagyon büszkék vagyunk rájuk. Több tartós betegség is 


nehezített a munkánkat. A létszámhiány kiküszöbölése érdekében 2012. szeptember 19-től a 


Szarvasi HTP állományából 1 fő átvezénylésére került sor, aki az „A” szolgálati csoportban 


teljesít szolgálatot.  


 


VI. MŰSZAKI BISZTONSÁGI SZAKTERÜLET 
 


1. Általános tájékoztató 


 


Az állami tűzoltósággá való átalakulás, a gazdasági önállóság megszűnése a tűzvédelmi 


technika műszaki felülvizsgálatinak folyamatát, ütemezését is befolyásolja. 


A katasztrófavédelmi kirendeltségek felállása után egy új beosztás alakult: Műszaki 


Biztonsági Tiszt megnevezéssel. 2012. április 01-óta Túri Imre tű. őrgy. tölti be a beosztást, 


aki korábban - 1998 óta - TMMO vezető volt.  


 


2012-ben a tűzoltó-parancsnokság gépjárműparkja jelentős változásokon ment keresztül. A 


MB 4000 és a BRONTO 2000 típusú gépjárműfecskendőknek a műszaki vizsgája érvényes, 


üzemképesek, használhatók, viszont a koruk miatt gyakrabban szorulnak kisebb javításokra, 


amik eddig sikeresen végre lettek hajtva.  


 


Vízszállítóként a tavalyi év folyamán 3 db gépjárművet is használtunk, amelyek közül mind a 


3 elkerült a laktanyából. A TATRA CAS 8000 (1988) típusú vízszállító jelenleg Budapesten a 


HEROS Zrt. telephelyén javításra vár a szivattyú meghibásodása miatt. A RÁBA TÜ-4-es 


(1983) műszaki vizsgája lejárt és azóta a HEROS Zrt. szegedi telephelyén áll. A Szarvasi 


HTP-től érkezett RÁBA TÜ-3-as szintén a műszaki vizsga lejárta miatt nincs bevethető 


állapotban. 


 


A Szeghalmi HTP 2012 novemberében egy új Renault Kerax Aqarius X típusú. vízszállítót 


kapott. A Startkuplung kiépítése várhatóan január második hetében valósul meg.  


 


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában lévő szakfelszerelése, egyéni 


védőfelszerelések az előírt felülvizsgálattal rendelkeznek. 


 


2. Műszaki biztonsági tiszt feladatai 


 


Az új beosztás új feladatot is magával hozott így a műszaki biztonsági tiszt feladatai az 


alábbiak: 
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a) koordinálja a gépjárművek tervszerű karbantartását, műszaki vizsgáztatását, és 


gondoskodik azok időbeni végrehajtásáról. 


b) felügyeli a gépjárművek menetokmányainak szabályszerű kitöltését, előkészíti az 


üzemanyag és kenőanyag elszámolás dokumentációját. 


c) figyelemmel kíséri a biztonsági- és védőfelszerelésekkel történő ellátottságát, azok 


állapotát időszakos felülvizsgálatát, intézkedik az időszakos felülvizsgálatok 


naprakészségéről. 


d) koordinálja az épületek, valamint azok gépészeti berendezéseinek felülvizsgálatát és 


gondoskodik a hiányosságok kijavításáról és a megfelelő dokumentációkról; 


e) végzi az anyag és eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, vezeti a ehhez 


kapcsolódó nyilvántartásokat; 


f) nyilvántartást vezet az energiafelhasználásról. 


 


A műszaki biztonsági Tiszt hetente egy alkalommal a Szarvasi HTP-n végzi feladatait 


mindaddig, míg a beosztás ott is betöltésre nem kerül. Ezt a feladatot hetente szerdánként látja 


el a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség humán, gazdasági kiemelt főelőadójával 


együtt.  


A Műszaki Biztonsági Tiszt egyben a Szeghalmi HTP-n egészségvédelmi megbízott, ezért 


felelős: a hivatásos tűzoltó-parancsnokság és a területi munkavédelmi felügyelő és a 


munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek közötti információáramlásért, 


adatcsere elősegítésért, a szakképesítéshez nem kötött egészségvédelmi tevékenységek 


ellátásáért. 


 


Az egészségvédelmi megbízott továbbá a munkavédelmi felügyelő segítője.  


Az alábbi feladatai vannak: 


 


a) jelenti közvetlen vezetőjének és a munkavédelmi felügyelőnek a tudomására jutott 


szolgálati- és munkabaleseteket, 


b) meghallgatja sérülteket és tanúkat, majd a jegyzőkönyveket megküldi a 


munkavédelmi felügyelőnek 


c) vezeti a helyi szerv munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásait (pl. baleseti 


napló, alkoholszondás ellenőrzési napló, gépkezelő és egészségügyi alkalmasságok 


nyilvántartás), 


d) jelenti közvetlen vezetőjének a tapasztalt súlyos következményekkel járó 


hiányosságokat, 


e) megtartja a helyi szerv állományának a rendkívüli és az ismétlődő munkavédelmi 


oktatást, 


f) tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőt, ha (pl. új kinevezés miatt) munkavédelmi 


vizsgáztatásra van szükség. 


 


A tűzoltó-parancsnokság anyagi, technikai háttérbázisának kezelője, ezen belül az alábbi 


részfeladatokat kell elvégeznie: 


 


A tűzoltási és műszaki mentési terület tekintetében gondoskodik a káreseményeknél történő 


beavatkozás biztonsági feltételeinek megteremtéséről az azzal kapcsolatos ellátás 


megszervezéséről. 


 


2012 évben a MBT részt vett a munkavédelmi oktatások megtartásában és az alkoholszondás 


vizsgálatokon.  
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2012. október 11-én a Szarvasi és a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 


munkavédelmi bejárást tartott a Humán Szolgálat munkavédelmi felügyelője, a Békés Megyei 


Rendőr-főkapitányság foglakozás egészségügyi alapellátó orvosa és a parancsnokságok 


egészségvédelmi megbízottja. 


A munkavédelmi bejárást évente legalább egy alkalommal minden szervezeti egységnél végre 


kell hajtani. A munkavédelmi bejárás során a munkavédelmi tevékenység vizsgálata a szemle 


mellett a dokumentumok helyszíni vizsgálatára, szóbeli információgyűjtésre, 


információelemzésre, személyes elbeszélgetésre terjedt ki.  


 


A MBT a Szeghalmi és Szarvasi HTP-n részt vett az év végi leltározásban, bizottsági tagként.  


 


A tűzvédelmi technikák műszaki felülvizsgálatainak naprakész nyilvántartására, a 


karbantartások és a szemlék megtartására, ellenőrzésére fokozottan figyelni kell. 


 


VI. ÖSSZEGZÉS 
 


Összegzésként elmondható, hogy a Katasztrófavédelem rendszere mind szerkezetében, mind 


feladatrendszerében és hatásköreiben megújult. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-


parancsnokság az előírt és meghatározott feladatokat végrehajtotta. A feladatok száma 


jelenősen megnőtt és ezek megoldására sokszor rövid határidő áll rendelkezésre. Törekedtünk 


a feladatok szakszerű, pontos végrehajtására, amelyet pontosan, határidőre sikerült 


megvalósítani. A 2013 év elsőrendű célja, hogy az újonnan megalakult egységes rendvédelmi 


szerv működését fent kell tartani. A munka során jelentkező problémákat jelezni kell az 


elöljárók felé annak érdekében, hogy az új rendszert minél rövidebb idő alatt a lehető 


leghatékonyabban lehessen működtetni. 


 


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alapvető rendeltetése a működési 


területén élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus 


infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme. A parancsnokság személyi 


állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, az átalakulás szülte újszerű 


élethelyzethez alkalmazkodva, hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.  


 


Szeghalom, 2013. május 14. 


 


 


 


         Túri János  


                tűzoltó őrnagy 


             parancsnok 


 


 





