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I. Bevezetés 
 


2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság 
állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait.  


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 42000 
fő lakosa és több mint 1100 km2


 


-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi település 
Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területünkön a Komádi Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, Újiráz, 
Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik. 
Működési területünkön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft. 
Körösladányi Gyárában. 


Település Működési 
terület Műveleti körzet 


Népesség 


(fő) 


Terület 


(km2) 


Csökmő Szeghalmi HTP  1835 68,97 


Darvas Szeghalmi HTP  554 42,31 


Dévaványa Szeghalmi HTP  7622 216,55 


Füzesgyarmat Szeghalmi HTP  5665 127,23 


Kertészsziget Szeghalmi HTP  391 39,11 


Körösladány Szeghalmi HTP  4582 123,79 


Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30 


Okány Szeghalmi HTP  2643 70,62 


Szeghalom Szeghalmi HTP  9290 217,13 


Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47 


Vésztő Szeghalmi HTP  6680 125,70 


Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87 


 
 


2015-ös év tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 


A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának 
élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek 
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő 
feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a 







mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények 
felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés


A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
alárendeltségében működik és a működési területén, valamint Szeghalmi Járás területén 
felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért. A Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság a BM OKF helyi szerveként működik. 


 megvalósítása.  







II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 


1. Tűzoltási terület 
 


2015-ben 152 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területünkről, összesen 173 
esethez vonultunk. 67 alkalommal műszaki mentést hajtottunk végre, 85 alkalommal 
tűzesetnél avatkoztunk be, 21 alkalommal vonultunk másik szervezetnek segítségnyújtásra. 41 
esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző berendezéstől. Több 
alkalommal vonultunk ugyanazon helyszínre, ezért felhívtuk a létesítmények vezetőinek 
figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző rendszer üzemeltetőjétől. 7 db 
utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk a Kirendeltség Hatósági 
Osztálya számára.  
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 8 alkalommal vett részt káresemény 
felszámolásában, ahol komoly segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása 
mellett. Bebizonyították, hogy a káresetek alkalmával képesek érdemben segíteni a 
hivatásosok munkáját. Tevékenységüket és a megfelelő együttműködést nehezíti, hogy 
korlátozott számban rendelkeznek megfelelő minőségű szakfelszereléssel. A felszerelések 
korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, 
ami 2015-ben folytatódott.  
Az egyesület három támogatási fajtában nyújtott be pályázatot: 
 
Védőeszköz        -   947.245 Ft értékben 
Tűzoltó technikai-és védőeszköz         -   353.344 Ft értékben 
 
Összesen:        -1.300.589 Ft értékben 
A nyertes pályázat eszközeit (3 db R13 bevetési védőruha, 1 db melles csizma, 3 db Heros 
Xtreme védősisak, 2 db sugárcső, 2 db mentőkötél, 1 pár tömlőhíd) az egyesület megkapta. 
 
2015-ben Homoki Attila tű. fhdgy. sikeresen elvégezte az ÖTE Mentori képzést, amely 
alapkövetelménye volt annak, hogy a tűzoltó egyesületet mentorálja. 
 
A riasztási fokozatok megoszlása alapján 143 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a 
káresemények felszámolva. Kettő esetben indult a káreset magasabb (II-es) riasztási 
fokozattal, amelyek közül egy esetben a felszámoláshoz kevesebb erő is elegendőnek 







bizonyult. A működési területünkön egy káreset kivételével (Vidra tanya) minden 
káreseményt önerőből számoltunk fel.  
 
A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2015-ös év során. A csapadékos 
időjárásnak is köszönhetően összesen 14 alkalommal vonultunk saját területen szabadtéri 
tűzesethez. Ez a 2014-es évhez viszonyítva (32 db) is csökkenő tendenciát mutat. 
 
A Henkel létesítményi tűzoltóságával együttműködési megállapodással rendelkezünk, amely 
alapján két alkalommal ellenőriztük őket és segítettük a szakszerű tevékenységüket. 
 
Szeghalom településen 2015-ben 21 műszaki mentés és 22 tűz felszámolásában vettünk 
részt. 







2. Polgári védelem 
 
Polgári Védelmi szakfeladatok elvégzését biztosító személyi és tárgyi feltételek 
 
2015-ben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság polgári védelmi szakterületén 
személyi változás nem történt. 2015 szeptemberében a katasztrófavédelmi megbízott 
megkezdte tanulmányait (a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzése 
érdekében) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi 
Intézet katasztrófavédelmi műveletirányítási szakán.  
 
Helyi Védelmi Bizottság 
 
Heti rendszerességgel tájékoztattuk a HVB elnököt az elmúlt héten történt rendkívüli 
eseményekről, beavatkozásokról. 2015. június elején az újjászervezetett katasztrófavédelmi 
munkacsoportok tagjainak kijelölése, majd azt követően a felkészítése megtörtént.  
A korábbi évek gyakorlatát követve az év folyamán a BM OKF havi naptári terve alapján 
folyamatosan hajtottuk végre az HVB KVMCS gyakorlatokat. 2015. november 30-án a külsős 
munkacsoport tagok bevonásával a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés keretében 
törzsvezetési gyakorlatot tartottunk. 
 
Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 
 
A felülvizsgálat eredményeként a SEVESO III hatályba lépését követően került módosításra 
egy település katasztrófavédelmi osztályba sorolása: Körösladány település II. 
katasztrófavédelmi osztályból, I. katasztrófavédelmi osztályba lett besorolva. 
 
Jelenleg egy felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Henkel Mo. Kft,) van illetékességi 
területünkön, mely feltétel nélküli veszélyes tevékenység végzési engedéllyel rendelkezik. Az 
üzemre való tekintettel Körösladány Város Külső védelmi terve kidolgozásra került, 
jóváhagyása folyamatban van. A belső védelmi terv gyakorlatát 2015. évben végrehajtotta, 
melynek ellenőrzését a KVK iparbiztonsági felügyelője és a BMKVI Hatósági Osztálya 
végrehajtotta, melynek alapján elfogadásra került. 
 
A SEVESO III jogkövetése végett jelenleg egy küszöbérték alatti üzem van (MOL Nyrt. DS 
Logisztika Füzesgyarmat) amely rendelkezik elfogadott súlyos káresemény elhárítási tervvel 
(továbbiakban: SKET). Belső védelmi terv gyakorlatát az üzem 2015. évben végrehajtotta, 
melynek ellenőrzését a KVK iparbiztonsági felügyelője és a BMKVI Hatósági Osztálya 
végrehajtotta, amely elfogadásra került. Kettő SKET-tel rendelkező mezőgazdasági üzem 
került kisorolásra: 
1,) Helvécia Protein Trade Kft.   5520 Szeghalom, Kandó K. u. 2 sz. alatti szárító (tárház), 
2.) Körösladányi Agrár Kft. 5516 Körösladány, II. körzet  020/4. hrsz. szárítóüzem, 


Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 
1. Bucsa II. 
2. Füzesgyarmat II. 
3. Kertészsziget II. 
4. Körösladány I. 
5. Körösújfalu II. 
6. Szeghalom II. 
7. Vésztő II. 







Veszély-elhárítási tervezés 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a 
HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések 
adataiban történő változások voltak. 
A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az átdolgozott tervek pontosítása 
jelenleg folyamatban van. 


2015-ben a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a 
Helios Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. 2015. novemberében 
megtörtént a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon a híradó ügyeletesi beosztást betöltő 
személyek oktatása a nyilvántartásból lekérdezhető adatok köréről és a lekérdezés módjáról.  
 
Polgári védelmi szervezetek 
A jogszabály alapján megalakításra került települési polgári védelmi szervezetek létszáma 
 
 


Békés Megyei 
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság            


Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság            


Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai 
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5. Körösújfalu   X   2 5 1 1 6 5 20   
 7 1 6 0 76 161 66 69 281 57 710  


 


Települések közbiztonsági referensei 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 
referensek (5 fő) 2015. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a 
havi vezetői értekezletek alkalmával. A Szeghalmi Járás területén minden közbiztonsági 
referens rendelkezik az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a 
kapcsolattarás folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai 
eszközök, fák, fasorok, Pv felkészítés, közfoglalkoztatottak felkészítése, stb.) rendszeresen 
részt vesznek.  
 
Felkészítések, gyakorlatok 
 
A KÖVIZIG erőforrás igénye alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi 
szolgálat ellátására. 
 







Település Időpont  Helyszín 
Körösladány 2015. március 24. 0730


Szeghalom 2015. március 25. 07
 Körösladány, Műv. Ház 101 fő 


30


Vésztő 2015. március 23. 07
 Szeghalom, Műv. Ház 220 fő 


30


Füzesgyarmat 2015. március 27. 07
 Vésztő, Műv. Ház  295 fő 


30


 
 Füzesgyarmat, Műv. Ház 234 fő 


A felkészítéseken összesen 850 fő vett részt.  


2015. november 18. és november 26. között mind a 7 település a műszaki – kárfelszámoló és 
egészségügyi egységeibe beosztott állampolgárainak szakkiképzése került előkészítésre és 
végrehajtásra a katasztrófavédelmi megbízott, a parancsnok-helyettes közreműködésével. A 
költséghatékonyság érdekében több esetben összevontan kerültek végrehajtásra a 
felkészítések (kisméretű, szomszédos települések esetében.) A felkészítéseket követően 
bonyolították le a közbiztonsági referensek és a kijelölt személyek az érintett települések 
polgári védelmi szervezeteibe beosztott riasztásért felelős személyek értesítési gyakorlatát.  
 


Fsz. Település 
 neve 


Felkészítés ideje 
 hó, nap, óra 


Védekezésbe bevonható szervek,  
szervezetek 


elméleti  
kiképzés 


riasztási 
gyakorlat 


Műszaki és 
kárfelszámoló 


egység 
(fő) 


Egészségügyi 
egység 


(fő) 


Polgári 
védelmi 


parancsnokság 
(fő) 


Infokommunikációs 
egység 


(fő) 


Egyéb 
(Közbizto. ref., 
önkormányzati, 


intézmény 
vezető, 


karítatív szerv) 


1. Füzesgyarmat 
11.18  
14:00-
16:00 


11.18  
16:00-
18:00 


53 20 10 2 2 


2. Kertészsziget 
11.23  
14:00-
16:00 


11.23  
16:00-
18:00 


6 1 5 1 1 


3. Bucsa 
11.23  
14:00-
16:00 


11.23  
16:00-
18:00 


16 6 7 1 2 


4. Körösladány 
11.24  
14:00-
16:00 


11.24  
16:00-
18:00 


74 12 10 2 2 


5. Vésztő 
11.25  
14:00-
16:00 


11.25  
16:00-
18:00 


52 16 10 2 2 


6. Körösújfalu 
11.25  
14:00-
16:00 


11.25  
16:00-
18:00 


6 1 5 1 1 


7. Szeghalom 
11.26  
14:00-
16:00 


11.26  
16:00-
18:00 


74 10 10 2 2 


Összesen: 427     281 66 57 11 12 


 
Járási mentőcsoportok  
 
Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 
 
A SMCS 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS 
parancsnoka). A mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok 
nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én, Dévaványán.  
2015. szeptember 26-án Békés megye minősített mentőszervezeteinek műszaki és kutatási 
komponensei részére szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a Sárrét 
Mentőcsoport 10 fő önkéntessel képviselte magát. A Mentőcsoportból a műszaki komponens 
az árvíz elleni védekezés során alkalmazható feladatokat gyakorolták.  







2015 évben 1 alkalommal került éles alkalmazásra a mentőcsoport kutatási egysége (10 fő) a 
rendőrség kérésére egy eltűnt személy felkutatása véget. 
Az elmúlt évben több település rendezvényein jelentünk meg és hajtottunk végre 
mentőcsoport tagtoborzást és próbáltuk kialakítani a településeken a települési 
mentőcsoportokat. (Szeghalom Boszorkányfesztivál, Vésztő-Mágori rendezvény, 
Körösladány) 
 


Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 
 
Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 


2015. február hónapban a településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás 
elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a 
csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó célellenőrzése, vizsgálata került 
végrehajtásra. 
 


A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági 
referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök.  
2015. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG 
szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és 
önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A 
bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy 
részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés 
során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó 
intézkedéseket.  
 


Hulladékszállítás ellenőrzése 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén folyamatos a 
hulladékszállítás ellenőrzése, hetente telefonon történő egyeztetés alapján. A 7 településen 
jelenleg mindenhol biztosított a hulladékszállítás. 2016. januártól 4 településen történt meg a 
kijelölés a hulladékszállításra: Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom és Vésztő. 
 
Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 2015 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 
eszközök az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági referensek bevonásával 
felmérésre kerültek november december hónapban. Körösladányban és Kertészszigeten a 
2014 évben üzemképtelen szirénák helyreállításra kerültek. 
 


Fsz. Település Sziréna db Üzemképes/üzemképtelen 
1. Bucsa 1 - / 1 
2. Füzesgyarmat 5 5 / - 
3. Kertészsziget 1 1 / - 
4. Körösladány 2 2 / - 
5. Körösújfalu 1 1 / - 
6. Szeghalom 8 3 / 5 
7. Vésztő 2 1 / 1 


 







Hatósági feladatok 2015. évben 
 
A Katasztrófavédelmi Megbízott 108 hatósági ellenőrzést, szemlét hajtott végre 
(hulladékszállítás ellenőrzése, lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése, egyéb ellenőrzések 
/szúnyoggyérítés, külterületi vízelvezető, fák, fasorok szemléje/, vízelvezető rendszer, 
víztározó, záportározó ellenőrzése, technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése, ADR, 
RID ellenőrzés. 


 
Közösségi szolgálat koordinálása 
 
A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a 
Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkerestük és 
tájékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi 
Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2015. évben a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített közösségi szolgálatot.  
 
Összegzés, jelenlegi feladatok 
 
A Polgári védelmi szakterület a 2015. évben részére meghatározott faladatokat 
maradéktalanul végrehajtotta. 2016. év folyamán folytatjuk a köteles polgári védelmi 
szervezetek tagjainak továbbképzését (tervezetten a települési polgári védelmi parancsnokság 
infokommunikációs egysége) Április – júniusban tervezzük végrehajtani a megalakított 
települési önkéntes mentőcsoportok rendszerbe állító és minősítő gyakorlatát tovább növelve 
az illetékességi területünkön élő lakosság biztonságát. Folyamatos a tervek pontosítása, a 
polgári védelmi szervezetek adatainak aktualizálása, tervezett és nem tervezett ellenőrzések 
(fák, fasorok, ADR, RID stb.) folyamatos végrehajtása. A HELIOS rendszer folyamatos 
feltöltése aktualizálása. A hulladékszállítás folyamatos figyelése, koordinálása. Napi feladatok 
végrehajtása (Jelentések, RZS, KAP, Sharepoint, stb.) Folyamatos a tájékozódás az időjárási 
előrejelzésekről az OMSZ honlapján, valamint a Vízügyi honlap figyelése a vízállásról. 
 







3. Műszaki terület 
 
2015-ben a Szeghalmi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db 
korszerű (2013-ban rendszerbe állított) Renault Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető 
feladatait. 
2015 második felében (2015. 11. 17-től) a Szarvasi HTP HDR-695 forgalmi rendszámú 
gépjárműfecskendője volt a Szeghalmi HTP –re áthelyezve, a HDR-683 frsz-ú 
gépjárműfecskendő műszaki vizsgáztatása miatt.  
Az AYA-812 frsz-ú TATRA CAS 8000 tip. gépjárműfecskendő átadásra került a 
Mezőkovácsházi HTP-re  
 
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs 
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján 
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.  
 
A tűzoltó-parancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely az évek során 
több árvízi védekezés alkalmával bevetésre is került. A kishajó 2015. december 16-án sikeres 
műszaki vizsgát tett, így 5 évig érvényes hajólevéllel rendelkezik.  
 
Gépjárművek 
A Szeghalmi HTP üzemeltetésében lévő gépjárművek kényszerű leállítását műszaki vizsga 
(éves szerviz, tűzoltó technikai felülvizsgálat, hangtechnikai felülvizsgálat) miatt az alábbi 
táblázat mutatja: 
 
 


Éves futásteljesítmény 
              2014 
 
Tűzoltó gépjárművek
 


                      


HDR-683     1902 km                      
GDD-644     6283 km                      
LZZ-553      3503 km 
 


 
Ügyintéző gépjárművek 


HBW-426     16222 km 
KAR-221      19646 km 
KVG-090      10013 km 


Éves futásteljesítmény 
               2015 
 
Tűzoltó gépjárművek
 


                      


HDR-683     5181 km                      
GDD-644     3438 km                      
LZZ-553      4600 km 
 


 
Ügyintéző gépjárművek 


HBW-426      12121 km 
KAR-221       15979 km 
KVG-090        9321 km 


 
A gépjárműfecskendőkben és laktanyákban az alap málha listában felsorolt felszerelések 
minimális mennyisége rendelkezésre áll. A kiegészítő málhában felsorolt eszközök közül a 
tűzoltó-parancsnokság nem rendelkezik pl. egykezes láncfűrésszel, benzinmotoros 
gyorsdarabolóval, légzsák leszorítóval, hordággyal, hőkamerával. 
 
Gépjárművek javítása, karbantartása 
 
A járművek ellenőrzése, eseti javítása és időszakos műszaki megvizsgálása rendszeresen 
végrehajtásra kerülnek, melyet az üzemeltetési naplóban rögzítenek a kollégák. A 







gépjárművek meghibásodását a lehető legrövidebb időn belül jelentjük, illetve lehetőség 
szerint azokat azonnal javítjuk. 
A biztonságtechnikai felülvizsgálatok nyilvántartását folyamatosan vezetjük és az aktuális 
felülvizsgálatokat jelezzük a Békés MKI Műszaki Osztályára. 
 
Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata 
 
Az előző évben (2014-ben) 26 db R13-as védőruha és 15 fő gépjárművezető Heros Smart 
típusú könnyített védősisakot kaptunk, amelyek állapota megfelelő. Az R13-as védőruha 
mennyisége nem elég a teljes személyi állomány számára, további 27 db védőfelszerelésre 
lenne szükség, amelyet 2015. évben nem kaptunk meg. Minden védőfelszerelés és 
szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal, azok lejárata előtt jelezzük 
felülvizsgálati igényeinket az Igazgatóság részére. A készenléti állomány 10 M egyenruha 
ellátása megfelelő.  
 
Laktanya felújítás, karbantartás  
 
2015. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság udvarán található hidegszertár lett 
felújítva. A helyiség belső festése megtörtént, a külső vakolat és az esővíz elvezető csatorna 
továbbra is felújításra szorul.  
 
Munkavédelem  
 
Az időszakos és a rendkívüli munkavédelmi oktatások rendszerint megtartásra kerültek, mind 
a hivatásos, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.  
2015. évben munkahelyi baleset nem történt. Nem szolgálati és nem munkabaleset (otthoni 
baleset) 6 fővel történt, melyek során a felmentési napok száma összesen 69.  
A Szeghalmi HTP-n a munkavédelmi bejárás megtörtént. Az időszakos orvosi vizsgálatok 
megtörténtek.  







4. Egyéb elvégzett feladatok 
 
− A személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló 


nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe. 
- A tavalyi évben szintén megrendezésre került a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 


Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi szakmai verseny Szarvason, ahol a 
Szeghalmi HTP mindhárom szolgálati csoportja közel azonos eredményt ért el. 


- A megyei szakmai versenyen második helyezést ért el a Szeghalmi HTP versenycsapata. 
A versenyről tudni érdemes, hogy kevés ponttal maradtunk le a győztes Orosházi 
csapattól, akik ezután az országos versenyt is megnyerték. A gyakorlati versenyben a 
szeghalmi csapat végzett az élen a legjobb idővel és a legkevesebb hibaponttal. 


- 2015. július 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően (új HSZT) a teljes személyi 
állomány béremelésben részesült. 


- 2015. szeptember 13-án gyermeknapot szerveztünk a Várhelyi Ifjúsági Táborban, amely 
olyan sikeres volt, hogy szeretnénk a következő években is megismételni. 


- 2015-ben második alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság „ÉV SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés. Az elismerést a 
Széchenyi Ödön tűzoltó Sportegyesület támogatásával tudott megvalósulni, amely 
igazából egy erkölcsi elismerés. Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja 
meg az arra legérdemesebb személyt. 2015-ben Szél Csaba tű. ftörm. érdemelte ki a 2014. 
év „Év Tűzoltója” elismerést. 


- Szintén második alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó 
Horgászverseny, melyből szintén hagyományt kívánunk teremteni. 


- Papp László tű. ftörm. és Györösi Sándor Máté tű. örm. hősies helytállásért érdemjelet 
vehetett át a BM OKF Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert 2015. 
július 7-én, Dévaványa Kéthalom majornál bekövetkezett tűzesetnél tanúsítottak 
kimagasló helytállást. (kihoztak egy acetilén palackot az égő épületből) 


- Homoki Attila tű. hdgy. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató Úrtól, 
mert 2015. március 23-án, Csökmő Zrínyi utca 5. szám alatt bekövetkezett tűzesetnél 
tanúsított kimagasló helytállást. (kihozott egy teljesen megkormozódott PB gázpalackot az 
égő épületből) 


- Deák Zoltán tű. szds. elismerést vett át Szeghalom Város polgármesterétől ünnepi 
testületi ülés keretei között. 


- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas 
találkozó, ahol a nyugállományú, illetve járulékos kollégák újra találkozhattak egymással 
és nyomon követhették a tűzoltóság életében történt változásokat.  


- Az előző évben is megtartottuk az állomány gyermekei számára szervezett Mikulásnapot, 
ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt és találkozhattak is a 
Télapóval, aki egy-egy csomaggal kedveskedett azoknak, akik jól viselkedtek. 


- A működési területen előírt testületi beszámolók megtörténtek. A települések 
polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadta a beszámolóinkat és 
elégedettségüket és megbecsülésüket fejezték ki a tűzoltóság állományával szemben. 


- Számtalan alkalommal tartottunk bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek számára, 
ahol megismerhették az újonnan alakult katasztrófavédelem felépítését, feladatait és 
betekintést nyerhettek munkánkba. Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért 
minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy bemutathassuk hivatásunkat a következő 
generáció számára.  


- Az új HSZT hatályba lépését követően a érettségivel nem rendelkező állomány (13 fő) 
előre lépési lehetőségei megszűntek a megfelelő iskolai végzettség megszerzéséig. 
Jelenleg 13 fő folytat iskolai tanulmányokat gimnáziumi érettségi megszerzése érdekében. 







- A Szeghalmi HTP gyakorlatok alkalmával, káresetet követően vízvételezés alkalmával 
összesen 87 alkalommal végzett tűzcsap ellenőrzést. Az ellenőrzések alkalmával 
jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat és a Szeghalmi KvK Hatósági Osztálya 
számára átadtuk további intézkedésre. 


- 2015-ben jelentős változások következtek be a létszám szempontjából, amelyek negatívan 
érintették a szolgálatszervezést. Kerekes Attila tű. örm. és Vámos Attila tű. ftörm. közös 
megegyezéssel távoztak az állományból. Nagy Krisztián tű. hdgy. a nyelvvizsga 
vásárlásának gyanúja következtében kényszerült megválni a hivatásától. Ifj. Lengyel 
József tű. őrm. érkezése és szolgálatba állása javította a szolgálatszervezés feltételeit. 


- Zsombok Krisztián tű. szds. sikeresen elvégezte a vezetővé képző tanfolyamot Pécelen. 
- Zsiros József tű. örm. és Györösi S. Máté tű. örm. megszerezte a tűzoltó II. 


szakképesítést. 
- Az év során 41 fő vett részt kisgépkezelői tanfolyamon és az azt követő vizsgán. Ezzel a 


teljes személyi állomány rendelkezik megfelelő végzettséggel a szakfelszerelések 
kezeléséhez. 


 
 
 
Szeghalom, 2016. május 6. 
 
      Készítette:  
 
 
         Túri János sk. 
                   tűzoltó őrnagy 
          parancsnok 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. május 31-ei soron következő testületi ülésére 


 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok 
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Nádasdy utca 
útfelújítására. 
 
 
Az c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati célra 2.500,0 millió forint áll 
rendelkezésre. 
 
A támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján 
(Szeghalom esetében) 65 %, a saját erő minimális mértéke pedig 35%, maximálisan 
igényelhető támogatás összege: 15 millió Ft. 
 
 
A tervezett felújítás a Nádasdy utca útfelújítását tartalmazza (Bocskai u.-Kinizsi u. közötti 
szakasz). 
 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  22.956.520Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:  14.921.738 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   8.034.782 Ft (35%) 
 
 
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2016.06.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartási miniszterrel közösen megjelentetett megjelentetett a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 
3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására a Nádasdy utca útfelújítására. 
 
 
A költségvetések és árajánlatok alapján a tervezett összköltség:  22.956.520Ft. 
                                                  Az igényelt támogatás összege:  14.921.738 Ft (65%) 
                                          A biztosítandó saját forrás összege:   8.034.782 Ft (35%) 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2016 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetés 1. sz. melléklet a 1/2016. (II.23) önk. 
rendelethez 47. sor „Felhalmozási céltartalék” (a 10. sz. melléklet a 1/2016. (II.23) önk. 
rendelethez 28. sora „Helyi Önkormányzat céltartalék”) terhére biztosítja. 
 
 
 
 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje: 2016.06.02 
Felelős:
 


 Macsári József polgármester 


előterjesztést készítette: Nagy István 
 
 
Szeghalom, 2016.05.18. 
         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 és 
Ifjúsági, Civil és Városfejlesztési Bizottsága 
 


2016. május 24-én (kedden) 16.00 órai 
 


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


 


Az ülés helye:


 


 Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy 
Z. u. 30.) 


 


1./ A 2016. május 31-én tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 


Napirend: 


2./ Bejelentések 
 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2016. május 19. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József  
      








 


 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
_________        ___  


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


 
Iktatószám: 


M E G H Í V Ó 
10-13/2016. 


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


2016. május 31-én (kedden) 16.00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ (Szeghalom, Tildy Z. u. 30.) 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  


Napirend: 


2./ Vezetői beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015-ben végzett munkájáról 
3./ Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 
4./ Ingatlan eladásra kijelölése 
5./ Garázshelyek értékesítése 
6./ Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás elnyerése érdekében 
7./ Pályázat benyújtása útfelújításra 
8./Bejelentések 


 
 
 


Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


 


Szeghalom, 2016. május 19. 


 


Tisztelettel: 


                                                             


                                                                  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 2016. május 31-én tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 31/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy az Alföldvíz 
Zrt. által megküldött és a vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. 
A tájékoztatás alapján 2016. április 01-től a vízterhelési díj mértéke a határozat mellékletében 
határozza meg. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 32/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy 2016. évi 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 33/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy Szeghalom 
város Önkormányzata részére gázellátás biztosítása közbeszerzési eljárást elindítja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 37/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a módosított 
Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája végleges dokumentumát. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 38/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be 20 x 40-es kisméretű műfüves futballpálya építésére. A 20 x40-es kisméretű műfüves  
futballpálya építésének tervezett összköltsége 40.144.700 Ft. A támogatás mértéke 70 %, azaz  
28.101.290 Ft. Az összköltséghez tervezett szükséges önerő mértéke 30 %, azaz  12.043.410 
Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2016 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.” 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
A Képviselő- testület a 39/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy TOP.3.1.1.-15 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt 
be „ A hálózathoz csatlakozó Szeghalom belterület Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a 
Békés- Békéscsaba- Füzesgyarmat kerékpárút hálózathoz csatlakozó Széchenyi- Kinizsi úti 
szakasz kerékpárút felújítása” címmel. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 40/2016. (III. 29.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
Intézményműködtető Központja Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 







A Képviselő- testület a 43/2016. (IV. 14.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-2.1.3.-
15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” pályázati felhívásra támogatási 
kérelmet nyújt be „A Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukciójának II. üteme, valamint az 
Árpád utcai főgyűjtő csatorna rekonstrukciója Szeghalmon” címmel. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 48/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 
5. c) pont szerint a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” kiírt pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet nyújt be a Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Petőfi Sándor 2. 
szám alatti állandó kiállítás teljes körű felújítására. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 49/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a szeghalmi 
tulajdoni lapon nyilvántartott zártkert 6305 hrsz-ú kert művelési ágú ingatlant elidegenítésre 
kijelöli. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület az 50/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy TOP.5.2.1 -15 
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati 
felhívásra támogatási kérelmet nyújt be Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep 
akcióterületen címmel. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület az 51/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy szeghalmi 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület az 52/2016. (IV. 25.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 
Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül 
mindkét rész vonatkozásában Swietelsky Magyarország Kft., Centering-Alfa Kft., és a Forgút 
Bt. ajánlatát érvényes ajánlatnak fogadja el. 
A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese mindkét részben a SWIETELSKY 
Magyarország Kft., mert az ajánlattevő a bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb, 
gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
A bizottság javaslata alapján a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő mindkét részben a 
Centering-Alfa Kft., mert a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta. 
Mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 
 
Szeghalom, 2016. május 18. 
 
Tisztelettel:  
 Macsári József 


   polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. május 31-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonát képezi a Szeghalom, Bajcsy u. 1/1. (456/2 hrsz) 
ingatlan. Az ingatlan tartalék orvosi lakásként volt fenntartva, azonban az utóbbi években 
kihasználatlan, ezért értékesíthetővé vált. 
 
 


________/2016. (V. 31.) Ökt. sz. 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom, Bajcsy u. 1/1. (456/2 hrsz) 
alatt lévő ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
9/1994. (VI. 27.) sz. rendelet alapján elidegenítésre kijelöli. 
Az elidegenítésre kijelölt ingatlan értékesítése a 9/2012. (V. 2.) sz. vagyonrendelet előírásainak 
betartásával történhet. 
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:
 


  Macsári József polgármester 


 
Szeghalom, 2016. május 18. 
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
 
 
 
 
        Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 2016. május 31-i ülésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A napokban jelent meg az önkormányzatoknak szánt pályázati kiírás rendkívüli szociális 
támogatásról. 
Pályázni az év során egy alkalommal, 2016. július 15-ig lehetséges. A támogatás formája: vissza 
nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárólag a települési támogatások kifizetésére 
fordítható. 
A 2016. évi költségvetésünkben a települési támogatásra tervezett összeg 12 mFt. 
A beiskolázási és tüzelési támogatások kampányszerűen jelentkeznek, természetükből adódóan. Év 
közben a kérelmek a drága gyógyszerek kiváltásához, szemüveg megvásárlásához, számlák 
rendezéséhez illetve élelmezéshez kapcsolódnak. Az élelmiszersegéllyel kapcsolatban azt 
tapasztaltuk, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a jogosult gyermekek 5 (!) %-a kérte. Ebből 
általánosítható, hogy az étkezéssel kapcsolatban különösebb probléma nem lehet a családoknál. A 
gyógyszerek kiváltása és a szemüvegek megvásárlása viszont olykor több 10.000 Ft. Egy átlagos 
gyermekszemüveg ára 32.000 Ft. Ebben az esetben az összeg felét adtuk támogatásként. A 
fennmaradó önrész sok esetben még mindig nagy teher a családoknak. 
Ha a pályázaton nyernénk, akkor lehetőség lenne a szemüvegek árának teljes mértékű biztosítására. 
Ezt kiemelten tudnánk kezelni, hiszen a gyermek számára alapvetően fontos a jó látás. 
Javaslom, hogy a fenti pályázatra adjuk be támogatási kérelmünket 5.000.000 Ft összegben. Egy 
előre meghirdetett kampány keretében minden szemüvegre szoruló gyermek számára biztosítható 
lenne a nélkülözhetetlen segédeszköz. A fennmaradó összegből a gyógyszerek kiváltásában 
segítenénk. 
 
___/2016.(V.31.) Határozat 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli 
szociális támogatás elnyerése érdekében. A pályázott összeg 5.000.000 Ft, ami elsősorban a 
rászoruló gyermekek szemüvegigényének kielégítésére, másodsorban gyógyszerköltségek 
biztosítására fordítható. 
 
Szeghalom, 2016. május 18. 
 
Az előterjesztést készítette: 
dr. Pénzely Erika 
jegyző 
  
                                                                           
 
                                                                                                           Macsári József 



mailto:szociroda@szeghalom.hu�






1 
 


 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Szeghalom Város Polgármesterétől 


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


 
 
 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A képviselőtestület 2016 május 31-i ülésére 


 
 


 
 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
 
 
 
Mellékelten beterjesztem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az átfogó értékelést 
elkészítéséhez az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 
szóló beszámolót.  
Kérem a beszámolót, szíveskedjenek megvitatni és elfogadni. 


 
 


 
Szeghalom,  2016 május 17. 
 
 
 Macsári József 
 Polgármester 
 
 
 
 
Készítette: Pálfi Ildikó Vezető Főtanácsos  
       Berki Edit Mb. Intézményvezető  
       Tóth Julianna Intézményvezető        


      Szalai Zoltán r. ezredes, Szeghalmi Rkp. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzatnak minden év május 
31. napjáig átfogó értékelést kell készíteni gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés kötelező tartalmi 
követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete rögzíti.  
 
Szeghalom Város Önkormányzatának 2015. január 1. és 2015. december 31. napja közötti 
időszakban végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenysége az alábbiakban kerül 
bemutatásra.  
 
 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira  
 
Szeghalom város állandó lakosság száma a 2015. december 31-i KSH adatok alapján 9290 fő  
 
Korcsoportos bontás:  
 0-2 éves korosztály: 249 fő  
 3-5 éves korosztály: 226 fő  
 6-13 éves korosztály: 658 fő  
 14-17 éves korosztály: 381 fő  
 18-25 éves korosztály: 962 fő  
 26-62 éves korosztály: 5058 fő  
 63-feletti korosztály: 1756 fő  


 
A 0-18 éves korosztályhoz tartozók száma 1514 fő, mely az állandó népesség 16 %-át jelenti. 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása  
 
A Gyvt. 14.§-a értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, 
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő 
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.  
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.  
 
 


- Pénzbeli, természetbeni ellátások  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményére, természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott 
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  
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Az ellátottak számának alakulását, korcsoportos-és gyermekszám alakulását az alábbi táblázat 
mutatja:  


Megnevezés 


2015 
december 31-
én 
nyilvántartott 


0-2 
éves 


3-5-
éves 


6-13 
éves 


14-17 
éves 


18 
évesnél 
idősebb 


Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők száma 


378 12 53 203 84 26 


Ebből Hátrányos 
helyzetűek 127 4 19 67 24 13 


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége miatt 116 4 19 61 22 10 


Szülők alacsony 
foglalkoztatottsága miatt 11     6 2 3 


Megállapított 
Halmozottan Hátrányos 
helyzetűek  


20   4 12 4   


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége + alacsony 
foglalkoztatottság miatt 


19   3 12 4   


Szülők alacsony iskolai 
végzettsége és elégtelen 
lakókörnyezet, ill. 
lakáskörülmények miatt 


1   1       


Családok száma, HH 
gyermek 72           


Családok Száma HHH 
gyermek 14           


 
2015.12.31-én a kiskorú népesség 25 %-a részesült ezen ellátási formában. Az állandó 
lakosság számát tekintve a 0-2 éves korcsoport 5 %-a, 3-5 éves korcsoport 23 %-a, 6-13 éves 
korcsoport 31 %-a, a 14-17 éves korcsoport 22 %-a, a 18-25 éves korcsoport 3 %-a részesült 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  
2015. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem elutasítására nem került  
sor.  
 
A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága  
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,  
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 
támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány értéke gyermekenként: 5.800 Ft.  
2015. augusztusában és 2015. novemberében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők természetbeni támogatása:  
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- 2015 augusztus:  
Kiskorú gyermek száma: 403 fő, Nagykorúak száma: 22 fő  
Természetbeni támogatás összege: 2.465.000,-Ft 
- 2015 november: 
Kiskorú gyermek száma: 365 fő, Nagykorúak száma: 21 fő  
Természetbeni támogatás összege: 2.238.800,-Ft 
 


- Óvodáztatási támogatás  
 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos  
helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának 
elősegítése.  
 
- A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – 
kérelmére – annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke  
 
- tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és  
 
- legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét  
betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását  
megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a  
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint  
rendszeresen jár óvodába.  
 
- A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően  
esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
 
2015. évben 16 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban 160.000,- forint értékben.  
 
A támogatás 2015 október 31-én végleg megszűnt.  
 


- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  
Szeghalom Város Önkormányzata 2015. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási  
Ösztöndíj Pályázathoz, amely a szociális helyzetük miatt rászoruló nappali tagozatos 
egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó 
fiataloknak a tanulmányok megkezdését követően nyújt rendszeres anyagi támogatást.  
2015-ben 2 fiatal felnőtt részére biztosított ösztöndíjat az önkormányzat, e célra 
költségvetéséből 200 ezer forintot használt fel.  
 


- A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben résztvevő diákok támogatása  
2015-ben május 01-től júniusig, szeptembertől decemberig átlagban 28 db/hó buszbérletet 
fizettünk ki összesen 221.935,-Ft forint összegben.  
 


- Nyári gyermekétkeztetés 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak 
értelmében 2015 évben Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése 
támogatásához. 
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A nyertes pályázat alapján 130 fő gyermek étkeztetését tudtuk megoldani, melyre 3.031.600,- 
Ft támogatást kaptunk. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 151.§-ának 
módosításával 2015. szeptember 1-jétől az ingyenes étkezést több gyermek tudja igénybe 
venni. Ingyenesen étkezhet a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermek, 
ha  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek,  
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,  
vagy  
- nevelésbe vették,  
 
Az Általános Iskolában az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló ingyenesen étkezhet, ha  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
- nevelésbe vették,  
A Középiskolában, az iskolai oktatásban részt vevő gyermek ingyenesen étkezhet, ha  
- nevelésbe vették,  
- utógondozói ellátásban részesül.  
 
2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat részletesen a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.  
 
 - Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
 
 A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde a 2015/2016 nevelési évben 12 óvodai csoporttal 
működött három feladat ellátási helyen. 
A férőhelyek száma összesen: 300 fő 
Óvodák férőhelyei és a felvett gyermekek száma 
 Petőfi u. feladat 


ellátási hely 
Fáy u. feladat 
ellátási hely 


Újtelepi feladat 
ellátási hely 


Bölcsőde 


Felvehető 
gyerekek száma 


125 fő 100 fő 75 fő 40 fő 


2015/16 nevelési 
évben felvett 
gyermekek 
száma (2016. 
május 9. adatok) 


117 fő 94 fő 72 fő 40 fő 


SNI 4 fő 3 fő 7 fő - 
HH- HHH 2-1 fő 1-1 fő 27-1 fő 4 fő 
 
A 2015/16 nevelési évben minden gyermeket felvettünk nem utasítottunk el senkit.  
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Az óvodákban már évek óta nincs túljelentkezés, azonban a nevelési év közben a bölcsődébe 
felvehető gyermekek száma korlátozott.  A felvételt csak abban az esetben tudjuk megoldani, 
ha év közben, átvesszük a bölcsődéből a gyermekeket. Ez néha azt jelenti, hogy még „óvoda 
éretlen”gyermekeket kell átvennünk. 
Az óvoda humán erőforrása: 
Óvodapedagógus: 
Újtelepi óvoda: 4fő óvodapedagógus diplomával rendelkezik 
                          1 fő fejlesztőpedagógus (tanító) 
                          1 fő nyelvvizsgája folyamatban  
Petőfi u. óvoda: 10 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik. 
Fáy úti óvoda: 7 fő óvodapedagógusi diplomával rendelkezik 
                          1 fő nyelvvizsgája folyamatban  
2016. június1-től egy óvodapedagógus munkaviszonya megszűnik költözés miatt. 
 Dajka: 
Minden feladat ellátási helyen a megfelelő létszámmal dolgoznak. 
Pedagógiai asszisztens: 
1-1 fő pedagógiai asszisztens dolgozik feladat ellátási helyenként. 
Jövőre vonatkozó javaslatok:  
Az intézmény működésében nagy előre lépés lenne a human erőforrás fejlesztése. A 
megfelelő számú és szakképzett óvodapedagógus ill. óvoda pszichológus. Az ok:jelentősen 
növekszik a különböző problémákkal küzdő gyermekek száma.  
 
Tárgyi felszereltség: 


Az óvodák felszereltsége megfelelő.  
Az udvari játékok az Újtelepi óvodát kivéve, szintén megfelelő állapotban vannak és 
megfelelő mennyiségben állnak a gyermekek részére. 


 
Jelzőrendszer 
Az észlelő-jelzőrendszer tagjaival jó kapcsolatunk van, szükség esetén felvesszük velük a 
kapcsolatot a családok és a gyermekek érdekében. 
Rendszeresen járunk konzultációkra, megbeszélésekre az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, 
megbeszélve az aktuális problémákat. 
Felelős: óvodavezető, gyermekvédelmi felelős. 
A gyermekek a nap jelentős részét az óvodában töltik, ezért a hátrányos és a veszélyeztetett 
helyzetű gyermekek könnyebben „kiszűrhetők”. Az óvoda a gyermekvédelem egyik fontos 
jelző intézménye. Alapvető feladatunk felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető 
okokat. Családlátogatások, családi körülmények folyamatos nyomon követése, valamint 
rendszeres fogadó órák szolgálják ezt a faladatot. Nagyon fontos a szülőkkel a bizalmas 
kapcsolat és a gyakori kölcsönös párbeszéd kialakítása. Segíti a kapcsolatépítést a szülők 
bevonása az intézmény életébe. 
 
A bölcsődéről 
Bölcsődénk 40 férőhelyes, három csoporttal működik, két gondozási egységben. 
Pillangó csoport – 14 gyermek 
Katica csoport – 13 gyermek 
Napocska csoport – 13 gyermek 
A Gyvt. 40§. 2. bekezdése alapján, egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható, ha van 
közöttük 2 éven aluli. Ezt jelenleg nem tudjuk betartani mivel, ha azonnal jön a szülő, hogy 
fel kell vennünk gyermekét, mert dolgozik, ezért csak abba a csoportba tudjuk felvenni ahol 
éppen szabad férőhely, van. 
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Az utóbbi négy hónapban férőhely hiány miatt utasítottunk el 6 gyermeket. 
Bölcsődénkben, a 2016-os évben 4 gyermek van, aki halmozottan hátrányos. 
 
A csoportszobák bútorzata igen szegényes, a csoportszobák játékszekrényei 1981-ben lett 
vásárolva. Az udvaron lévő összes játék nem felel meg az UNIO - s szabályoknak, mivel 
mind szülői támogatással készültek. 
A játszóudvar kerítése a gyermekek számára veszélyes a mérete és az állaga miatt is. 
A bölcsődében 13 dolgozó látja el a mindennapi feladatokat. Ebből kisgyermeknevelő 7, 
technikai dolgozó 5, és 1 udvaros. A 13 dolgozóból 7 a közmunkaprogramba van 
foglalkoztatva (ebből 2 kisgyermeknevelő), egy kisgyermeknevelő tartósan táppénzen van. 
 
 
A nyári zárvatartás: 


Feladat ellátási hely neve : 2016. évi nyári zárási idő Nyitási idő: 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Petőfi úti feladat ellátási hely 


2016. július 18-augusztus 12 
 (20 munkanap) 


2016. augusztus 
15. 


Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Fáy úti feladat ellátási hely 


2016. június 20-július 15 
(20 munkanap) 


2016. július 18. 


Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Újtelep feladat ellátási hely 


2016. augusztus 1-augusztus 
19 
(15 munkanap) 


2016. augusztus 
22. 


Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde  
Kossuth u. 5. Bölcsőde 


A Bölcsőde nyáron nem zár 
be. 


 


 
 
A gyermekek fogadásának tervezett rendje: 
 


• 2016 június 20-július 15-ig a Petőfi úti óvoda fogadja a Fáy valamint a 
Petőfi óvodába járó gyermekeket. Az Újtelepi óvoda nyitva tart. 


• 2016 július 18-augusztus 1-ig a Fáy óvoda fogadja a Petőfi ill. Fáy 
óvodába járó gyermekeket. Az Újtelepi óvoda nyitva tart. 


• 2016. augusztus 1-12-ig A Fáy úti óvoda fogadja a Petőfi, Újtelep és Fáy 
óvodába járó gyermekeket. 


• 2016. augusztus 15-19-ig A Fáy óvoda fogadja a gyermekeket (Fáy 
valamint Újtelep). A Petőfi óvoda nyitva tart. 


• 2016. augusztus 22-től minden feladat ellátási hely nyitva tart és fogadja  
a gyermekeket. 
 


- Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
A feladatellátásról 
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás a szociális alapszolgáltatások körébe tartozik. A 
szolgáltatást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
(székhely: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) útján biztosítja Szeghalom településen, 
fenntartója Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás. 
Feladatunk: 


-  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, krízishelyzetbe kerülő egyének, családok számára; 
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- a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek 
veszélyeztetésének prevenciója, a már kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének 
segítése, a családba történő visszahelyezés segítése. 


Alapvető tevékenységeink közé tartozik, a gondozási, tanácsadói, felvilágosító, ismeretbővítő, 
koordináló, közvetítő tevékenység a város lakossága felé, és különösen a kliensek és 
gondozásban lévők részére. 
További alapszolgáltatás a gyermeket átmeneti gondozása, melyet a kistérség területén 
Füzesgyarmat városban működő helyettes szülői hálózat útján biztosított. 
Jogszabályi háttér 
A szakmai tevékenységet meghatározó az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról, az 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet, az 1997.évi. XXXI. törvény a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról, és a végrehajtására kiadott 15/1998 (IV.30.) NM 
rendelet a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a személyes gondoskodás keretében 
nyújtott szociális alapellátási formák körébe sorolja. 
Az országos érvényű szabályok mellett a helyi önkormányzat által alkotott rendelet, valamint 
a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása által hozott határozatok szerint végezzük a 
feladatainkat. 
 
Szakmai környezet 
A működéshez szükséges hatályos alapdokumentumok az intézmény székhelyén eredeti 
példányban a telephelyen másolati példányban állnak rendelkezésre. 
A feladatellátás során szükségletekre irányuló, rugalmasan alkalmazkodó segítő kapcsolat 
biztosítására törekszünk, fontosnak tartjuk a prevenciót biztosító programokat, közösségi 
szerveződéseket. 
Az esetkezelések kapcsán kiemelkedő szerep jut az egyén és a környezet komplex 
vizsgálatának, ezzel is elősegítve a problémamegoldás hatékonyságát. 
 
Működés személyi és szakmai adottságai: 
A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a 
munkatársak végzettségüket tekintve nem teljes mértékben feleltek 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 Szociálpoltikus 
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 
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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. 
 
 
A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei: 
A működést biztosító tárgyi feltételek rendelkezésre állnak Az intézmény épülete a 
szolgáltatásnak megfelelően kialakított. 
 


A Családsegítő Szolgálat működéséről 
 
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, a 
krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
A családsegítés keretében biztosítani kell: 


- Szociális, életvezetési, mentális tanácsadást; 
- Anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá  


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. Feltérképezzük és egyéni igények szerint a szükséges segítséget 
megadjuk a szociálisan és mentálisan rászoruló lakosoknak.  
 
Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek: 


- Információgyűjtés 
- Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 
- Közvetítés más alapoktatási és egészségügyi stb. szolgáltatásban. 
- Közüzemi szolgáltatóknál, díjhátralékkal kapcsolatos ügyintézés. 
- Kórházi szociális munkásokkal kapcsolattartás, rászorulóknak intézeti elhelyezésben 


való részvétel, családtagokkal esetmegbeszélések. 
- Álláskeresőknek számára nyújtott segítségnyújtás, tanácsadás. 


 
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. 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. Jelzőrendszer tagjai folyamatosan kapcsolatban állnak a családgondozókkal.  
Szolgálatunk folyamatosan fogadja a lakosság ruha, illetve egyéb adományaikat, amit 
rászoruló családok részére osztunk szét. Fontosnak tartjuk nehéz anyagi körülmények között 
élők megsegítését, hiszen igen magas azon családok száma, akik nem rendelkeznek munkából 
származó jövedelemmel, ellátásuk sajnos napi megélhetésüket is nehezen fedezi. Mindezek 
mellett az adományosztás családgondozók munkáját is elősegíti, hiszen az elvárások és 
szabályokon túl a segítő szándék is még inkább kifejeződik. 
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Adatok a családsegítő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 
 


Az igénybevevők száma 2014-ben és 2015-ben (halmozott): 
 2014 2015 


Új kliens 423 492 
Régi kliens 910 1303 


 
Éves forgalom alakulása: 


2014 1333 
2015 1795 


 
 


2014. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodással): 
 


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 0 0 5 4 26 3 38 
nő 0 0 0 2 7 13 7 29 


összesen 0 0 0 7 11 39 10 67 
 
 


2015. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodással): 
 


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 0 0 4 1 10 4 19 
nő 0 0 0 3 6 13 5 27 


összesen 0 0 0 7 7 23 9 46 
 
 


2015. évben a családsegítői szolgáltatást igénybevevők száma (megállapodás nélkül): 
 


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 1 5 1 34 47 41 37 166 
nő 1 2 7 76 129 63 48 326 


összesen 2 7 8 110 176 104 85 492 
 


 
Megállapodással rendelkező kliensek megoszlása gazdasági aktivitás szerint: 


 
Gazdasági aktivitás 2014 2015 


aktív kereső 13 4 
álláskereső 48 30 
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A szolgáltatást igénybevevők száma növekedést mutat, míg a megállapodással rendelkezőké 
csökken, mivel a kötelező együttműködés az álláskereső segélyezettek számára 
megszüntetésre került. 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. 
 


 
 
 
 


A 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: 
 
Feladataink: 
 


- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek részvételének elősegítése a jelzőrendszerben, 


- 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 megbeszélések megszervezése és 


lebonyolítása, 
- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése, 
- a gyermekekkel és családjaikkal végzett szociális munkával a gyermekek 


problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, 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 


   
inaktív 5 12 


ebből nyugdíjas 4 9 
eltartott 1 0 


ebből gyermek 0 0 
Összesen 67 46 
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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. 


 
Gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 


- kapcsolattartás figyelemmel kísérése, szükség esetén hely biztosítása, 
- konfliktuskezelő szolgáltatás biztosítása, vagy az ahhoz való hozzájutás 


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 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat az alábbi szervezetek látnak el: 


1. Védőnő, gyermekorvos, háziorvos 
2. Gyámhatóság 
3. Óvoda, iskola, pszichológus, logopédus 
4. Rendőrség 
5. Ügyészség 
6. Bíróság 
7. Polgárőrség 
8. Társadalmi szervezetek 


 
Mindezek az intézmények, személyek – mint jelzőrendszeri tagok - kötelesek jelzéssel élni, a 
gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál. A jelzés minden esetben 
írásban történik. Veszélyeztetettség esetén bármely állampolgár élhet jelzéssel.  
2015. évi tapasztalataink szerint a jelzőrendszeri tagokkal jó kapcsolat alakult ki, telefonos 
kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, védőnői szolgálattal, gyámhatósággal szinte napi 
rendszerességgel történik. Írásos megkereséseikre, jelzéseikre minden esetben írásban 
válaszolunk.  
A gyermekjóléti szolgálat feladata a jelzésre a megfelelő intézkedést megtenni, a családokat 
lakásukon felkeresni, a rendszerben felsorolt intézményekkel együttműködni, kölcsönösen 
tájékoztatásról gondoskodni.  
Minden évben, így 2015-ben is megszervezésre került az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás, 
melyen nagy létszámban vesznek részt a jelzőrendszeri tagok, erősítve ezzel a tagok közötti 
kapcsolatot. 2015-ben szakmaközi megbeszéléseken is lehetőség nyílt tapasztalatcserére. 
 
A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2014. és 2015. évben:  


2014    2015 
Egészségügyi szolgáltatótól:       16    18 
Közoktatási intézménytől:      62    43 
Rendőrségtől:       23    21 
Pártfogó felügyelettől:     13    20 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal:     12    9 
Összesen:       126 jelzés   129 jelzés 
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Gyermekjóléti alapellátás célja a családi rendszerben kialakult probléma megoldása, a 
gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése. Adott esetben az alapellátás keretében történő 
családgondozás is eredményre vezet, mely a család és a gyermekjóléti szolgálat 
együttműködésén alapul, de ha pozitív változás nem tapasztalható, a gyermek 
veszélyeztetettségének megakadályozása miatt védelembe vételre kerül sor, mely esetben már 
a gyámhatóság által előírt szabályok mentén történik a családgondozás.  
Amennyiben a védelembe vétel nem vezet eredményre, akkor kerülhet sor más hatósági 
intézkedésre (ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel). Az alábbi táblázat szemlélteti a 
gondozási esetek jellegét és számuk alakulását. A nevelésbe vett gyermekek száma nem 
változott, a védelem vett gyermekek számával ellentétben. 2015-ben ideiglenes hatályú 
elhelyezésre nem került sor.  
 2015-ben a korábban nevelésbe vett gyermekek esetében nem volt sikeres 
hazagondozás. A legtöbb ilyen család esetében ugyan rendszeres a Szolgálatunkkal való 
kapcsolattartás, de a veszélyeztető tényezők elhárítása nem járt eredménnyel. 
 


A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége 
 


Év Nevelésbe 
vett 


Alapellátásban 
történő gond 


Védelembe 
vétel Utógondozás Összesen: 


2014 32 71 34 - 137 
Érintett 
családok 


száma 
15 50 24 - 89 


2015 32 68 47 - 147 
Érintett 
családok 


száma 
15 52 25 - 92 


 
 2014 2015 


Gyermekjóléti 
szolgáltatásban részesült 


gyermekek száma 
137 147 


ebből lány 67 67 
fiú 70 80 


Érintett családok száma 89 92 
 


A Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalma 
2014 2006 
2015 2532 


 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2014. és 2015. évben: 


 


Megnevezés 
 
 


Szakmai 
Tevékenységek 


száma 
(halmozott) 


2014 


Ellátott 
Gyermekek 


Száma 
2014 


Szakmai 
Tevékenységek 


száma 
(halmozott) 


2015 


Ellátott 
Gyermekek 


Száma 
 


2015 
Információnyújtás: 809 388 1223 410 
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Segítő beszélgetés: 41 54 48 53 
Tanácsadás: 77 58 83 60 


Hivatalos ügyekben való 
közreműködés: 119 64 188 72 


Családlátogatás: 951 137 1230 147 
Közvetítés más 
szolgáltatásba: 233 49 153 38 


Első védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel: 24 24 14 14 


Felülvizsgálati tárgyaláson 
való részvétel 


(átmeneti és tartós 
nevelésbe vétel, védelembe 


vétel) 


67 88 52 91 


Elhelyezési tárgyaláson, 
értekezleten részvétel: 23 29 3 9 


Pszichológiai tanácsadás: 62 16 71 15 
Konfliktuskezelés: 43 14 50 19 


Szakmaközi megbeszélés: 6 - 6 - 
Esetkonferencia: 33 59 23 35 
Adományozás: 125 180 243 302 


Összesen: 2613 1160 3393 1291 
 
A Szolgálat észlelő és jelzőrendszer működtetésén és gondozási feladatain túl részt vesz 
kábítószerügyi egyeztető fórum munkájában, fiatalkorúak bűnmegelőzési programjának 
kidolgozásában. 
Szolgálatunk színvonalas munkáját pszichológus segíti. Hetente 8 órában vehető igénybe ez a 
szolgáltatás. A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés alapján történik. 
 
Szolgálatunknál a legfőbb problémák a következők voltak típus szerint: 
 


Sor-
szám Megnevezés 


Kezelt 
problémá
k száma 


2014 


Kezelt 
problémá
k száma 


2015 
1. Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 65 81 
2. Gyermeknevelési 140 146 


3. Gyermekintézménybe való beilleszkedési 
nehézség 15 22 


4. Magatartászavar, teljesítményzavar 94 119 


5. Családi konfliktus (szülők egymás közt, szülő- 
gyermek közt) 68 61 


6. Szülők vagy a család életvitele 11 30 
7. Szülői elhanyagolás 10 12 


8. Családon belüli bántalmazás (fizikai szexuális, 
lelki) 8 3 


9. Fogyatékosság, retardáció   
10. Szenvedélybetegség 3 3 
11. Összesen: 414 477 







15 
 


 
Az előző táblázatok adatai jól mutatják a problémák és ebből fakadóan a szakmai 
tevékenységek számának növekedését a 2014. évhez képest. Gondot okoznak az iskolában 
jelentkező magatartási problémák, az egyre szaporodó igazolatlan, illetve igazolt hiányzások 
száma, ami maga után vonhatja a családi pótlék, közfoglalkoztatási munkabér megvonását. ez 
utóbbi tovább fokozza azt a problémát, ami szintén egyre jelentősebb mértékben jelenik meg 
gondozásaink során, ami a családok anyagi (megélhetéssel, lakhatással összefüggő) 
nehézségei. A pénzbeli szociális ellátások átalakításával sokan, olyan járulékos támogatási 
formáktól is elestek, mint a védendő fogyasztói státusz. Az ellátásokhoz kapcsolódó 
jövedelemhatárok miatt munkából származó jövedelemmel rendelkező családok jelentős 
anyagi nehézségekkel küzdenek. Lakhatási probléma 2015-ben egy várandós anyát is érintett. 


 
 


A bántalmazott gyermekekre vonatkozó adatok 2014. és 2015. évben 
 
 
A veszélyeztetettség egyik formája a rossz bánásmód, amely lehet fizikai, érzelmi és szexuális 
bántalmazás. 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. 


 
Megnevezés Bántalmazott  


gyermek 
 2014 


Elhanyagolt  
gyermek 


2014 


Bántalmazott  
gyermek 


2015 


Elhanyagolt  
gyermek 


2015 


 


Családon belül  Fizikai: 9 
lelki:     -    


Fizikai: - 
lelki:    


Fizikai: 1 
lelki:     -    


Fizikai: 11 
lelki:  2  


 


Családon kívül  Fizikai: 3  - Fizikai: 8  -  
 
A két év összehasonlításából kiderül, hogy az elhanyagolt gyermekek száma nőtt.  
Szolgálatunknak havi rendszerességgel jelentési kötelezettsége van a Kormányhivatal felé a 
családon belüli bántalmazásokról, melynek eleget teszünk. 
 


 
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: sérülések. 
- Testi, szellemi fejlődés elmaradása. 
- 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. 
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A 2014. és 2015. évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek 
gondozása 


 


Megnevezés 


Nem 
volt 


gondozá
sban 


 
2014 


Nem 
volt 


gondoz
ásban 


 
2015 


Alapellátá
sban 


gondoztuk 
 


2014 


Alapellát
ásban 


gondoztu
k 
 


2015 


Védelembe 
vétel 


keretében 
gondoztuk 


2014 


Védelem
be vétel 
keretébe


n 
gondoztu


k 
2015 


Szabálysértés 
elkövetésekor 9 1 6 2 - - 


Bűncselekmény 
elkövetésekor 2 - - 5 6 1 


Összesen: 11 1 6 7 6 1 
 


*  *  * 
 
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. Kistérségi intézményként lehetőségünk nyílik a jó gyakorlatok 
átvezetésére a településünkre is, mely nagyban segíti a lakosság szociális helyzetének 
javítását. 
Igyekszünk szolgáltatásainkat az igényeknek és elvárásoknak megfelelően alakítani, ezzel a 
klienseink elégedettségét növeljük, illetve velük folytatott közös munkánk eredményességét 
biztosítjuk. 
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.  
 


 
 
 


3. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 
fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 
bűnelkövetés okainak bemutatása. 
 


- A 2015 évre vonatkozóan ( Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója): 
-  


Szabálysértés elkövetése miatt gyermekkorúval szemben intézkedés nem történt. 
Gyermekkorú sérelmére 1 alkalommal követtek el bűncselekményt könnyű testi sértés vétsége 
miatt. 
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Fiatalkorúak ellen 4 alkalommal, többnyire közlekedési jellegű szabálysértések miatt került 
sor eljárás kezdeményezésére továbbá 1 esetben könnyű testi sértés, 1 esetben lopás és 1 
esetben rendzavarás jellegű szabálysértés elkövetése miatt.  
Büntetőeljárás kezdeményezésére 1 alkalommal került sor fiatalkorúak ellen csoportosan 
elkövetett garázdaság vétsége miatt. 
A gyermekkorúak körében általánosságban felmerülő problémák továbbra is a nem megfelelő 
családi és anyagi háttér, esetlegesen rossz baráti társaságok. 
A rossz családi háttér, illetve a rossz baráti társaságok mellett ezen személyek körében 
jellemző még a növekvő pénzigény, a kalandvágy és a kitörési szándék. 
Jellemző, hogy nincs kellő példamutatás a szülők részéről és egyes családok esetében a szülők 
iskolázatlanok, munkanélküliek, pénztelenségből adódó problémák miatt rendszeressé vált 
konfliktusokat a fiatalkorúak már természetesnek veszik. 
A Szeghalmi Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzési feladatokat külön előadó végzi, 
tapasztalatai szerint az iskolákban, szülői értekezleteken és egyéb más fórumokon végrehajtott 
előadások, megelőző tevékenységek hatékonyan segítik a bűnmegelőzést, a gyermekkorú és 
fiatalkorú személyek nagy részénél hatással van, célját eléri. 
A bűnmegelőzési előadások során kisfilmeket vetítünk le melynek segítségével hatékonyabbá 
és színesebbé próbáljuk tenni az előadást. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg és építő javaslataikkal a jövőben is  
támogassák gyermekeink védelmét ellátó szervek, személyek munkáját.  
 
 
Szeghalom, 2016. május 17.  
 
  
 
  
 
 
  
 
 





		Egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységek:

		A Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

		A jelzőrendszer által érkezett jelzések száma a 2014. és 2015. évben:

		2014    2015

		Egészségügyi szolgáltatótól:       16    18

		A gyermekjóléti szolgálat, gondozási tevékenysége

		A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2014. és 2015. évben:

		UFontos a megelőzés és a felismerés!

		A 2014. és 2015. évben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása






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


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. május 31-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 981/4 hrsz-ú ingatlanon garázshelyek 
értékesítését tervezi. Az ingatlanon 17 garázshely alakítható ki. 
A garázshelyek értékesítésére liciteljárás során kerülne sor. A garázshelyek 200.000,- Ft + ÁFA 
kikiáltási áron kerülnek meghirdetésre, a lakótelepen lakó, lakás és gépkocsitulajdonnal 
rendelkezők, illetve családtagjaik részére. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi Határozati javaslat elfogadására. 
 


________/2016. (V. 31.) Ökt. sz. 
Határozati javaslat: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 981/4 hrsz-ú 17 
állásos garázshely 200.000,- Ft+ ÁFA kikiáltási áron történő meghirdetésével a lakótelepen 
életvitel szerűen lakó, lakás és gépkocsitulajdonnal rendelkezők, illetve családtagjaik részére. 
A garázshelyek licit útján történő értékesítésével a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot bízza 
meg. Egy jelentkező egy garázshelyt szerezhet csak meg. A vevőknek vállalniuk kell a garázs 
építéséhez szükséges építési engedélyek megszerzését, illetve a garázsok felépítését egy éven belül. 
 
 Az elidegenítésre kijelölt ingatlan értékesítése a 9/2012. (V. 2.) sz. vagyonrendelet előírásainak 
betartásával történhet. 
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