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1. A szervezeti és működési szabályzat célja 
 
Szabályozza Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde működésének rendjét. 
Az intézmény vezetése a szervezeti működési szabályzat elkészítésével, kihirdetésével és 
betartásával biztosítja az intézmény jogszerű működését. 
 
2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodába, bölcsődébe 
járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az intézményben működő közösségekre, 
szervezetekre, illetve mindazokra, akik az óvodával, bölcsődével kapcsolatba kerülnek, 
azáltal, hogy igénybe veszik szolgáltatásait, illetve segítik az óvodát, bölcsődét szolgáltatásai 
megvalósításában. 
 
A SZMSZ jogszabályi alapja: 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 


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


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


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


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


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


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


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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


I. Intézményi alapadatok 
1. Intézményi azonosítók                
Az intézmény neve:  


Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 


 


Pecsétjének lenyomata: 


 


 


 


 


Székhelye:  


Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 
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Telephelyei: 


 telephely megnevezése telephely elérhetősége 


1 Szivárvány Óvoda feladatellátási hely 


5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 


Tel.szám:06/66-371-531 


e-mail: szivarvany.ovi5520@gmail.com 


2 Mesevarázs Óvoda feladatellátási hely 


5520 Szeghalom Fáy u. 12. 


Tel.szám:06/66-371-915 


e-mail: mesevarazs.ovi@gmail.com 


3 Lurkó Bölcsőde 
5520 Szeghalom Kossuth u. 5. 


Tel.szám: 06/66-371-981 


 


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


Szeghalom város és vonzáskörzete.  


 


Törzsszám:  


633864 


 
Adószáma:  


16654048-1-04 


 


OM azonosító száma:  


028112 


 


Bankszámlaszám:  


10402661-50526552-83701009 


 


Alapító szervezet neve: 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.sz 


 


Az intézmény fenntartója és felügyeletet ellátó szerve: 


Szeghalom Város Önkormányzata 


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. 
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Az intézmény jogállása:  


Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv. 


 
a./ A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 


b./ A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény 


c./ Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 


d./ Előirányzatok feletti jogosultsága: Szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, 
amelyek felett kötelezettségvállalási teljesítés igazolási joggal és felelőséggel bír. 


e./ Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik. 
Az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodáját látja el. 


 
 
Az intézmény vagyona: 


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


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


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


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


 
Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok, valamint a mindenkori 
vagyonrendeletben meghatározott ingó és egyéb vagyon kezelése, és használata. A vagyoni 
állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény által használat vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Szeghalom 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Alaptevékenysége sérelme nélkül, a 
szabad kapacitásait hasznosíthatja, bérbeadással, vagy kölcsönzéssel. 
 
Az intézmény típusa:  
Többcélú közös Igazgatású oktatási intézmény. 
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Az intézmény tevékenységi köre: 
 
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. ,2011. évi CXC. tv. szerint óvodai nevelés 3 éves 
kortól a tankötelezettség megkezdéséig, valamint 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése. 
Az Óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított féléven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. 
 
2.Az intézmény alaptevékenysége Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pont 
           - 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 


           - 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 


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


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


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


 


- 104031 Gyermekek bölcsődei ellátás 


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


nem végez. 


Az alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány érdekeltségű költségvetési szerv 


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


Bölcsőde 52 fő 
-4 csoport (2x14 fő. 2x12 fő) 


 



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

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


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


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


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


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


Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja. 
Az intézmény élén intézményvezető áll.  Az óvodai nevelés, három telephelyen folyik, melyet 
a Telephelyvezetők irányítanak. Ők látják el a telephelyen dolgozó óvodapedagógusok,  
pedagógiai asszisztensek, dajkák munkahelyi irányítását is. A bölcsődei egységet a bölcsőde 
szakmai vezetője, irányítja. A bölcsőde szakmai vezetője a bölcsődei ellátás irányításáért 
felel, és ő látja el a bölcsődei egységben dolgozó alkalmazottak irányítását. Az intézmény 
működésében közreműködő titkárság és technikai személyzet irányítása közvetlenül az 
intézményvezető feladata. Az intézményvezető koordinálja a telephelyvezetők, és a szakmai 
vezető munkáját. 


2.1.2 Az intézmény telephelyei és feladatuk a többcélú intézményben: 
2.1.2.1 Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
 
Az óvoda 300 férőhellyel 12 foglalkoztató csoportszobával, kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkezik. Az óvodai egységet a magasabb vezető beosztású intézményvezető irányítja. 
Munkáját három telephelyvezető segíti. 
A telephely feladata: A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel 
együttműködve biztosítja a 3-8 éves korosztály nevelését, a gyermekek személyiségének 
fejlesztését. 


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


A Nemzeti rehabilitációs és Szociális Hivatal felé. TAJ alapú nyilvántartási rendszer vezetése, 
napi jelentéssel. 


Tagjai: E felhasználó, képviselő: Tatárné Danka Marianna 
Adatszolgáltatóként megjelölt személy: Tatárné Danka Marianna 


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


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


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


o Felelős az intézményi önértékelés megvalósításáért. 


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


o Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek,  vezetői értekezletek megszervezése. 


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


o A kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása. 


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


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


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


o A nevelési- oktatási intézményekben megszervezhető hitoktatásra vonatkozó sajátos 
szabályok betartása Nemzeti Köznevelési törvény 35. § (4.) 


o Az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség 
figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti, vagy állandó 
megbízást adhat. 


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


o Ésszerű, takarékos gazdálkodás megszervezése. 


 
Vezetői hatáskör átruházása: 


o Képviseleti jogosultság: telephely szakmai képviseletét az Általános Intézményvezető 
helyettes látja el  
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o Munkáltatói jogkör: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és 
megszüntetése kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb feladatokat a 
telephelyvezetőkre, az irányításuk alatt dolgozó közalkalmazottakra alkalmazza. 


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


 
Az óvoda és a bölcsőde vezetőinek feladatai: 


o Vezetői megbízásukról az Intézményvezető dönt. A telephelyek vezetői felett a 
munkáltatói jogokat az intézményvezető látja el. 


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


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


o Végzik az telephely pedagógiai munkájának tervezésével, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos feladatokat. 


o Ellátják a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt feladatokat. 


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


o Ellátják az intézményvezető által átruházott munkáltató jogkörükbe tartozó 
feladatokat. 


o A telephely vezetők jogszabályban meghatározottak szerint végzik a tanügy igazgatási 
feladatokat. Részt vesznek a telephely pedagógiai munkájának segítésében, a 
minőségirányítási program működtetésében. Felelősek a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi 
felügyeletének megszervezéséért. Segítik a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátását. 


o A bölcsődei szakmai-vezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a bölcsőde valamennyi 
dolgozójának munkáját, végrehajtja a bölcsődére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket, valamint a szakmai ellenőrzések során kapott iránymutatásokat. Dönt 
a gyermekek bölcsődei felvételéről. Elemzi és értékeli a bölcsőde működési és 
ellátottsági mutatóit. Elkészíti a kisgyermeknevelők továbbképzési tervét. Részt vesz a 
bölcsődei vezetők részére szervezett konzultációkon, értekezleteken, tapasztalatcserén, 
szakmai megbeszélésen. 


 
A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása 
Az intézmény nevében aláírásra az intézményvezető jogosult. A pénzügyi kötelezettséget 
vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az 
azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általános helyettesítési 
feladatokat ellátó telephely vezető látja el. Az óvodai és bölcsődei intézményegységek 
vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos 
levelekre, saját hatáskörben tett intézkedésekre, az óvodában a tanügy-igazgatási körébe 
tartozó ügyekre terjed ki. Az óvodai és bölcsődei egységben egyaránt az intézmény kör-és fej 
bélyegzőjét lehet használni az intézményvezető, vagy az őt helyettesítő általános helyettes 
(egész intézményt érintő kérdésekben), az óvodavezető (kizárólag az óvodai egységet érintő 
ügyekben), vagy a bölcsőde vezető aláírásával (kizárólag a bölcsődét érintő ügyekben). 
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A vezetők helyettesítési rendje 
 
Az intézményvezető távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlását, a Mesevarázs Óvoda 
telephely vezetője látja el. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést 
nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 
Az intézményvezető és a Mesevarázs Óvoda telephely-vezetőjének együttes távolléte esetén a 
helyettesítési feladatokat a Szivárvány Óvoda telephely vezetője látja el. A telephely vezetők 
helyettesítését az adott óvodában dolgozó rangidős szakvizsgázott óvodapedagógus, illetve a 
legidősebb óvodapedagógus látja el. Intézkedési jogköre a gyermekek biztonságos 
megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 
 
A bölcsőde szakmai vezetőjének helyettesítését a bölcsőde szakmai vezetője által 
megnevezett kisgyermeknevelő látja el. 
 
A vezetők benntartózkodási rendje 


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


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


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


Óvodatitkár 
Az intézményvezető közvetlen irányításával működik. Ellátja az intézménybe, érkező iratok 
központi iktatását, az intézményegységekhez, telephelyekhez való továbbítását, valamint az 
irattárazást. Az intézményvezető irányításával mindazokat az adminisztrációs feladatokat, 
amelyek az intézmény működésével kapcsolatosak. Elvégzi az óvodás és bölcsődés 
gyermekek térítési díjának beszedését.  
 
Bölcsőde dolgozói: szakképzett kisgyermeknevelők, takarítók. 
 
Vezetői tanács 


Operatív ügyekben az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve. 
Élén az intézményvezető áll. Tagjai a telephelyvezetők, bölcsőde szakmai vezető, 
helyetteseik, munkaközösség-vezetők.  


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


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


o Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása.  


o Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása.  


o Az intézmény éves munkatervének elfogadása.  


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


o A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus megválasztása. 


o Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
véleményezése, kiállítása. 


o Az intézményi önértékelés elkészítése 


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


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


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


Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatos döntésnél magasabb jogszabályok az irányadók.  
 
2. Az intézmény telephelyei EMMI r. 4. § (1) bekezdés d) pont  
Az intézmény közösségeinek tevékenységét a telephelyvezetők, és a választott közösségi 
képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. 


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


Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más 
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások a 
telephelyekben, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek.  


A szervezeti egységek és a vezetők közötti kapcsolattartást és együttműködést szolgálják az 
SZMSZ korábban leírt területei. 
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3. Az intézmény telephelyei és működésének szabályai 
 


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


A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli 
érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, a Közoktatási törvény, Köznevelési 
törvény, (illetve az ehhez kapcsoló rendeletek) valamint az intézmény közalkalmazotti 
szabályzata rögzíti. 
 
Munkaruha, védőruha, szemüveg 


A hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a fenntartó dolgozók részére.  
 
A Cafetéria juttatás a fenntartó döntése alapján adható.  
 
A teljes alkalmazotti közösséget az intézményvezető hívja össze minden esetben, amikor ezt a 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 
Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelési év folyamán két alkalommal az 
intézményvezető hívja össze az alkalmazotti értekezletet. Az értekezleteken az 
intézményvezető tájékoztatja az intézmény dolgozóit az intézményi munkáról és ismerteti a 
soron következő feladatokat.  
 
A vezetői tanács döntése alapján évi egy alkalommal a tájékoztatás megtörténhet a 
telephelyeken, a telephelyek vezetői által.  
 
3.2. Nevelőtestület Nkt. 70. §, EMMI r. 117. §  
A nevelőtestület az óvoda pedagógusainak közössége, a nevelési kérdésekben az intézmény 
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 
 
A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, 
valamint pedagógiai munkát segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja. Az óvoda 
nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos 
ügyekben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályban meghatározott 
kérdésekben döntési, egyébként pedig, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.  
 
Döntési jogkörébe tartozik 


o Az óvodai nevelési program és módosításának elfogadása 


o Az óvodai telephely szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása 


o Az óvoda éves munkatervének elfogadása 


o Az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása 


o Az óvodai nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 


o Az óvodai házirend elfogadása 


o Jogszabályban  meghatározott más ügyek  


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


o nevelési évet nyitó értekezlet 


o nevelési évet záró értekezlet 


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


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


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


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


- A pedagógus adminisztratív feladatainak teljesítése Nkt. 62. § (1) bekezdés m) pont 
- A pedagógushivatáshoz méltó magatartás képviselete Nkt. 62. § (1) bekezdés q) pont 
- A pedagógus munkájához szükséges informatikai eszközök hozzáférése Nkt. 63 § (1) 


bekezdés i) pont 
- Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a munkaidő kezdete előtt 5-10 perccel 


megjelenni. 


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


o figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, 


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


o a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, 


o a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 


o a tervező munkában segítségadás, 


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


o a bemutató foglalkozáson látottakat értékelje, 


o önként vállaljon feladatokat. 


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


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


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


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


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


Az Intézményvezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési év 
során. 


Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 


Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, és ismertet az óvodapedagógussal. 


A nevelési év végén megtartott alkalmazotti értekezleten, az óvodavezető az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatja az óvoda dolgozóit. 
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A nevelési év záró értekezletén az Intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 


Az intézményi belső ellenőrzési csoport (BECS) működtetése 


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


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


Óvodai csoportnapló 
Intézményünk nevelőtestületi döntés alapján egységesen a Portfólióbarát 
csoportnaplót vezeti jelenleg. A csoportnapló módosítására az intézményvezető 
lehetőséget biztosít. 


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


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


jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási 
helyének címét, 


•  anyja születéskori nevét, 
•  apja vagy törvényes képviselője nevét, 
•  a felvétel időpontját,- 
•  az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves 


összesítését,-  a szülők napközbeni telefonszámát,- 
•  a megjegyzés rovatot-sajátos nevelési szakvéleményt kiállító szakértői 


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


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


időpontját, 
• a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, 


tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) 
nevét, 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


• az óvoda épületeinek adatai (építés éve, használat jogcíme, fűtési módja, 
légtere, alapterülete, a WC-k száma,  a felújítások adatai), 


• kimutatást az óvoda helyiségeiről (alapterület, férőhely, minőség, használat, a 
gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek, egyéb helyiségek), 


• az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, 
csökkenését) nevelési évenként, 


• az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak adatai közül a nevet, születési 
helyet és időt, a végzettséget, szakképzettséget, a beosztást, a szolgálati idő 
kezdetét, a munkába lépés és kilépés időpontját. 


Óvodai szakvélemény 
Az óvodai szakvélemény az óvodának a gyermek iskolaérettségére vonatkozó 
állásfoglalására szolgáló három példányból álló nyomtatvány. A nagycsoportos 
óvodapedagógusok felelnek a kitöltéséért. 
A dokumentumot az általános iskolai beiratkozást megelőzően kell kitölteni. 
Az óvodai szakvéleményen fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját és címét. 
Az óvodai szakvélemény tartalmazza 


• a gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének, tartózkodási 
helyének címét, 
• az állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy az intézmény 


o a gyermeknek az általános iskola első évfolyamára való 
felvételét, o a gyermek további óvodai nevelését, o a gyermek 
szakértői bizottsági vizsgálatát 


• a szakvélemény kiállításának helyét és idejét, az óvodavezető aláírását, 
• a szülőnek a szakvélemény megismerését és átvételét igazoló aláírását. 


A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya az 
óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a 
gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell 
küldeni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. 
 


 


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


A szülői munkaközösség ( SZMK) 


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


Az óvodai, bölcsődei csoportok szülői szervezeteit az egy csoportba járó gyermekek szülei 
alkotják. Minden csoportban külön szülői szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt 
segítő aktívákkal. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, bölcsődei csoportban a 
gyermekgondozók tartják a kapcsolatot. Mindegyik telephelyen a csoportok szülői 
szervezeteinek elnökei, maguk közül választják ki adott telephely szülői szervezetének 
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telephelyi képviselőjét. Vele az óvoda partnerlistáján szereplő kapcsolattartó tartja a 
kapcsolatot. 


A szülői munkaközösségek önmaguk által elkészített munkaterv szerint működnek. A 
csoportok SZMK tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportokban választott 
elnök segítségével juttathatják el a telephelyi SZMK elnöknek, aki továbbítja az intézményi 
SZMK elnöknek. 


Az intézmény vezetőjének a SZMK választmányát nevelési évenként egy alkalommal, össze 
kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről. 


A csoportok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők szükség 
szerint, de évente legalább két alkalommal adnak tájékoztatást. 


A SZMK döntési jogot gyakorol: 


o a saját működési rendjében, 


o munkatervének elfogadásában, 


o tisztségviselőinek elfogadásában. 


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


o az SZMSZ kialakításában, 


o a házirend kialakításában, 


o az SZMK éves munkaterv és beszámoló elkészítésekor, 


o a minőségirányítási program kialakításakor, 


o a vezetők és a szülői szervezetek közötti kapcsolattartási módjában, 


o az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben, 


o a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 


o a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában, 


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


o a gyermekvédelmi feladatoknak meghatározásában, 


o  a munkatervnek szülőket is érintő részében. 


Az Intézményi SZMK elnöke, mint tisztségviselő: 


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


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


o Az intézményvezetői, telephelyvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat melyet 
írásban foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad. 
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A szülői munkaközösség vezetőjét, meg kell hívni a nevelőtestületi, szak-alkalmazotti 
értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály, vagy az 
intézmény szervezeti és működési szabályzata, a szülői munkaközösség részére 
véleményezési jogot biztosított. 


A meghívás napirendi pont írásos anyagának, 8 nappal korábbi átadásával történik. 


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


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


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


Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a gyermekeket és a pedagógusokat és más 
alkalmazottakat érintő intézkedések, jogszabályok, és egyéb belső szabályozások a 
telephelyeken, kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. 


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


Az intézmény működési nyilvánossága 


Az Intézmény Pedagógiai programja, Házirendje, a Belső önértékelési csoport programja, 
Szervezeti és Működési Szabályzata, a Bölcsőde Szakmai programja, mindenki számára 
nyilvános, azok szabadon megtekinthetők az intézmény székhelyén, illetve a Szeghalom város 
internetes honlapján: www.szeghalom.hu 


Az intézmény a működés nyilvánosságának erősítése céljából a jelzett honlapon, illetve az 
intézmény óvodatitkári irodájában elhelyezett faliújságon közzéteszi bárki számára, 
személyazonosításra alkalmatlan formában a közzétételi lista szerint meghatározott adatokat: 


- Óvoda/iskola pedagógusainak számát 


- az óvoda/iskola pedagógusok iskolai végzettségét, szakképzettségét 


- oktató nevelőmunkát segítők, dajkák számát, szakképzettségét, 


- az óvoda/iskolai nevelés rendjét, 


- az óvodai csoportok számát, az egyes csoportok gyereklétszámát. 


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


Az SZMSZ-hoz kapcsolódó egyéb szabályzatok: 


Az intézményben: 
Az intézményvezető és közvetlen munkatársainak munkaköri leírása. 


A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkaköri leírása. 



http://www.szeghalom.hu/
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Belső ellenőrzési szabályzat, 


Adatvédelmi szabályzat, 


Szoftvervédelmi szabályzat, 


Katasztrófavédelmi szabályzat, 


Honvédelmi intézkedési terv, 


Balesetvédelmi szabályzat, 


Tűzvédelmi utasítás, 


Munkavédelmi szabályzat, 


Iratkezelési szabályzat, 


A gazdálkodási tevékenységet végző szervezet által meghatározott 


Bizonylati szabályzat, ügyrend, 


Leltározási és selejtezési szabályzat, 


Eszközök, és források értékelési szabályzata, 


Pénztár, és pénzkezelési szabályzat, 


Kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás érvényesítés, utalványozás és pénzügyi 
ellenjegyzés szabályzata. 


5. Az Intézmény külső kapcsolatrendszere 


Tartalma: 


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


Az intézményt a külső intézményekkel, szervezetekkel fenntartott kapcsolataiban az 
intézményvezető és a telephelyvezetők képviselik. Az éves munkatervben rögzítettek alapján 
az óvodai telephelyek és a bölcsődei telephely kapcsolatot tart a különböző 
társintézményekkel.  


Fenntartó és az intézmény kapcsolata: 


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


Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az intézmény kapcsolata: 


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


Regionális Módszertani Bölcsőde (Szeged) 
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Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde (Békéscsaba) 


Jelentések, beszámolók, továbbképzések, bölcsődevezetői tanácskozások. 


Pedagógiai Szakszolgálat és az intézmény kapcsolata: 


A gyermekek szűrővizsgálata és fejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos 
kapcsolattartás. 


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


Logopédiai szűrések minden év szeptemberében , fejlesztések a kiszűrt gyermekeknél. 


Kapcsolattartó: Intézményvezető, telephelyvezetők. 


Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ és az intézmény kapcsolata: 


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


Művelődési Központ, Könyvtár, gyermekorvos, védőnők és az intézmény kapcsolata: 


Nevelési évenként az éves munkatervben rögzítetteken kívül, szükség szerinti látogatások. 
Közös rendezvények, dramatikus előadások bemutatása.  Kapcsolattartó: intézményvezető, 
telephelyvezetők. 


Egyházak és óvoda kapcsolata: 


Az egyházak megkeresésére hitéletre nevelő tevékenységek megszervezésének elősegítése. 
Az egyházak képviselőivel az óvoda telephelyvezetője tartja a kapcsolatot. 


Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: 


A nevelési év folyamán a fejlesztési terv szerint, az intézményvezető feladata. 


A Bölcsőde gyermekorvosával, védőnőkkel, rendszeres és folyamatos kapcsolattartás az 
intézményvezető, telephelyvezetők feladata. 


III. A működés rendje 


1. Az Intézmény Működési rendje 


Tartalma: 


A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek és az alkalmazottaknak az óvodában való 
benntartózkodásának rendje EMMI r. 4. § (1) bekezdés a) pont 


Az intézmény a zárva tartás ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg és azt a szülők és az 
alkalmazotti közösség, illetve a fenntartó és a társintézmények tudomására hozza. 
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Az intézmény helységeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében, az 
alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az intézmény épületeit, helyiségeit 
rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 


Tálalókonyhába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. 


Az intézményben tilos reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az 
egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve 
kulturális tevékenységgel függ össze. 


Az intézmény dolgozói továbbá ügynökök, üzletszervezők, vagy más személyek az intézmény 
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az intézmény által 
megszervezett könyv-, illetve játékvásár esetén.) 


Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő 
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az intézmény ellátja a gyermekek 
felügyeletét párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú 
tevékenység nem folytatható. 


Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 


o az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 


o az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 


o a tűz balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 


o az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 
megfogalmazott előírások betartásáért. 


Az intézményen belül szeszesital fogyasztása tilos. 


Az intézmény épületeiben a dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyek 
intézői tartózkodhatnak. 


Az Intézmény berendezéseit, felszereléseit csak az intézményvezető engedélyével lehet 
elvinni, átvételi elismervény ellenében. 


Az Intézmény egész területén a dohányzás tilos, az erre vonatkozó jogszabály 1999. évi XLII. 
törvény szabályozza. 


A gyermekek étkeztetését a Szeghalom Város Intézményműködtető központ közétkeztetési 
konyhája látja el. 


2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az 
intézménnyel EMMI r. 4. § (1) bekezdés c) pont 


A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával, bölcsődével jogviszonyban nem álló 
személyek a telephelyvezetőinek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában, 
bölcsődében. A fent megjelölt személy a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső 
személyeket az intézményvezetőknek jelenti be. 
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A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az intézményvezetővel 
való egyeztetés szerint történik. 


A csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az intézményvezető 
engedélyezi. 


Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az 
intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló 
más személyeknek. EMMI r. 4. § (4) bekezdés 


3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos 
feladatok EMMI r. 4. § (1) bekezdés j) pont 


Ünnepélyek, megemlékezések rendje a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 


A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában: 


- farsang 


- gyermeknap 


- Mikulás nap 


Megünneplésük módját a telephely éves munkaterve tartalmazza. 


Az anyák napja és az évzáró nyilvános ünnepély azonos időpontban is szervezhetők. 


Csoporton belüli közös ünneplés: 


- a gyermekek név – és születésnapja alkalmából 


- ajándékkészítés testvércsoportnak (iskoláknak), Idősek Otthona lakóinak 


Természettel kapcsolatos ünnepek: 


- Víz világnapja, 


- Föld napja 


- Madarak és fák napja 


- Állatok világnapja 


Az ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken való pontos és aktív 
részvétel. Nkt. 62. § (1) bekezdés n) pont 


Gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása 


Az intézményvezetője és az intézményben dolgozók közreműködnek a gyermek 
veszélyeztetettségének mellőzésében és megszüntetésében. 


Az intézményvezető, felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A 
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák 
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elősegítése, illetve az intézményvezető és a nevelőtestület által megbízott gyermekvédelmi 
felelős. 


Az intézmény gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 


o Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, bölcsődébe 
kerülését. 


o A problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni, és ha 
szükséges szakember segítségét kéri. 


o Rendszeres óvodalátogatás, bölcsődelátogatást figyelemmel kísérni. 


o Szükség esetén családlátogatásokat végez. 


o A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával, elősegíti. 


o Az intézményvezető együttműködik a Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központtal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, a gyermekvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok változását rendszeresen figyeli és azt a dolgozók tudomására hozza. 


o A Család és gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetmegbeszélésein való részvétel. 
(az Intézményvezető, telephelyvezetők). 


o Kölcsönös informálás a két intézmény között. 


o Ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai, 
bölcsődei intézkedési lehetőségek kimerültek, köteles felvenni a kapcsolatot az 
illetékes szervekkel, a gyámhatósággal. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől 
(család és gyermekjóléti szolgálat és központ, védőnő, orvos, jegyző) akik illetékesek 
a gyermek problémáinak megoldásában. 


o Az intézményi faliújságon kifüggesztésre kerül a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
intézmények neve, címe, telefonszáma, elérhetősége. A Nevelési év elején tartandó 
szülői értekezleten a telephelyvezetők tájékoztatják a szülőket az intézmény 
gyermekvédelmi feladatairól. 


 


Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 


A bölcsődében meghatározott időpontban heti egy alaklommal gyermekorvosi vizsgálatot tart. 


A bölcsődében: a védőnők havonta egy alkalommal tájékoztatást kérnek a gyermekek 
fejlődéséről, és elvégzik a szűrővizsgálatot. 


Az óvodában: a védőnők évente 3 alkalommal (szeptember, január, április) hónapokban 
kötelezően általános szűrővizsgálatot tartanak, vagy problémától függően egészségügyi 
szűrést végeznek. 


Az Intézményvezető biztosítja az egészségügyi (védőnői) munka feltételeit, gondoskodik a 
gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a vizsgálatokra történő 
előkészítéséről. 
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3. Intézményi óvó, védő előírások 


Nkt. 25. § (5)-(6) bekezdések: 


Az intézmény védő óvó előírásai EMMI r. 129. § (5) bekezdés, EMMI r. 4. § (1) bekezdés m) 
pont Az intézmény vezetője felelős a nevelő-gondozó munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek a megteremtéséért, és a gyermekbalesetek megelőzéséért. A feltétel rendszer 
vizsgálata, a feltételek javítása állandó intézményvezetői feladat. Az intézményvezető az 
egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, 
szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, és a szükséges intézkedést megteszi. 


A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 
ellenőrzésbe bevont személyeket. 


Az óvodában, bölcsődében alkalmazottak általános feladata és kötelessége a gyermek testi 
épségének megóvása. 


Minden óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermek nevelő feladatát képezi, hogy a rábízott 
gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 
életkoruknak megfelelő szinten átadja, illetve, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 
vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. Az óvodapedagógusnak fel 
kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedési 
szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. 
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Különösen fontos ez, ha: 


o az udvaron tartózkodnak, 


o ha különböző közlekedési eszközökkel közlekednek (kirándulás előtt) 


o ha az utcán közlekednek 


o ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 


o ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 


o és egyéb esetekben. 


Az óvoda, bölcsőde minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, 
tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv rendelkezéseit. 


Az óvodai, bölcsődei egész napos nevelő-gondozó munka folyamán a dolgozónak 
körültekintően kell megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvóelőírások 
figyelembe vételével.) 


A dolgozók feladatai gyermekbalesetek esetén: 


Az óvodapedagógusok, bölcsődei kisgyermeknevelők feladata a gyermekeket ért bármilyen 
baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni: 


o a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 


o ha szükséges orvost kell hívni, 


o ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, és a szülőt a legrövidebb időn belül 
értesíteni 


o a balesetet, sérülést okozó, veszélyforrást a tőle tehető módon meg kell szüntetni, 


o a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell a telephelyvezetőnek a,  bölcsőde esetén a 
bölcsőde szakmai vezetőjének. 


o a  telephelyvezető, a bölcsőde szakmai vezetője köteles értesíteni az Intézmény 
vezetőjét. 


Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, amihez ért. 
Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. 
Az orvos megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. 


Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni. 


Az óvodában, bölcsődében történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálni. 
A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési 
okokat. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése 
érdekében, és a szükséges intézkedéseket az intézményvezetőnek meg kell tennie. 


A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 
intézményvezető végzi. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó, gyermekbaleseteket 
haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon, jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig, 
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át kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az intézmény őrzi meg. A 
súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személyt kell bevonni. 


Az óvodai, bölcsődei nevelő-gondozó munka egészséges és biztonságos feltételeinek 
megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az 
intézmény munkabizottsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. 


2.9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 


Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelő-gondozó munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 
óvoda, bölcsőde gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az 
intézmény épületeit, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 


o a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), 


o a tűz, 


o a robbantással történő fenyegetés, 


Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 
felettesének jelenteni, aki megteszi a szükséges intézkedéseket az érintettek testi épségének 
megóvása érdekében, majd tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető dönt a 
szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben 
szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 


A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: 


o az intézmény fenntartóját, 


o tűz esetén a tűzoltóságot, 


o robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, 


o a személyi sérülés esetén a mentőket, 


o egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény vezetője szükségesnek tartja. 


A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni (riasztani) kell a következő 
módon: 


- Tündérkert Óvoda: riasztó bekapcsolása hosszan. 


- Mesevarázs Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Szivárvány Óvoda: csengő megszólaltatása hosszan. 


- Lurkó Bölcsőde: csengő megszólaltatása hosszan. 


Haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet 
a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben 
található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk. 
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A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeltért a gyermek óvodapedagógusa, 
kisgyermeknevelője a felelős. 


A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 


o Az épületből minden gyermeknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek a 
termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyermekekre is gondolnia kell. 


o A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 
utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 
gyermek az épületben. 


o A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 
megérkezéskor az óvodapedagógusnak, kisgyermeknevelőnek meg kell számolnia. 


Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. 


A gyermekek elhelyezése a körzetileg legközelebb eső másik telephelyben történik. 
Amennyiben a másik telephely akadályoztatva van a gyermekek fogadására, úgy azok 
elhelyezése bármelyik telephelyt, esetleg más oktatási intézményt igénybe lehet venni. 


Az intézményvezetőnek feladata, hogy minden óvodában dolgozó felnőtt tűzvédelmi 
oktatásban részesüljön, és a hallottakat a gyakorlatban is tudja alkalmazni. Az intézményben 
dolgozó felnőttek felelősek a veszélyeztetett épület kiürítéséért, és gondoskodnak az alábbi 
feladatokról: 


o a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, 


o a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, 


o a vízszerzési helyek szabaddá tételéről, 


o az elsősegélynyújtás megszervezéséről, 


o a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 
stb.) fogadásáról. 


Az épületbe érkező rendvédelmi katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének, 
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 


o a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről, 


o a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról, 


o az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről), 


o a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről, 


o az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, 


o az épület kiürítéséről. 


A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a 
további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 
szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója köteles betartani! 
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A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” 
tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi 
szabályozását a bombariadó terv tartalmazza. 


A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő 
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény vezetője a felelős. 


Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az 
intézményvezető a felelős. 


A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 
dolgozójára kötelező érvényűek. 


A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 
kell elhelyezni: a Vezetői irodában kifüggesztve. EMMI r. 4. § (1) bekezdés n) 


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


o Tervszerű, előre megbeszélt szempont szerinti ellenőrzés. 


o Spontán, alkalomszerű ellenőrzés. Tervezése, szabályozása: 


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


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


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


Az intézményvezető minden óvodapedagógus munkáját egy alkalommal értékeli a nevelési év 
során. 


Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére sor kerül. 


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


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


A nevelési év záró értekezletén az intézményvezető értékeli a pedagógiai munka belső 
ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 
megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 
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Bölcsőde működésének eltérő szabályai 


1. A bölcsőde feladata 


A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő bölcsődés korú 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. 


Feladata a bölcsődés korú beíratott gyermekek gondozása-nevelése, életkori és az egyéni 
sajátosságokat figyelembe véve, harmonikus testi- és szellemi fejlődésük elősegítése. 


1. Bölcsődei beiratkozás, felvétel: 


A kihirdetett időpontban minden év áprilisában az óvodai beiratkozással egy időpontban 
történik a bölcsőde épületében (5520 Szeghalom Kossuth utca 5.) a bölcsődevezetőnél. Igény 
szerint egész évben van beiratkozás. Biztosítjuk azon gyermekek ellátását, akiknek a szülei 
dolgoznak vagy képzésben vesznek részt, illetve akiknek szociális körülményeik indokolttá 
teszik az intézményes nevelést. (A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.) Szükséges 
dokumentumok: Anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya, munkáltatói igazolás. (A 
hatályos jogszabályok előírása szerint) 


2. Bölcsődei csoport szervezése 


A csoportok létszámát a törvényi előírás szerint alakítjuk. Abban a csoportban ahol minden 
gyermek betöltötte a második életévét akkor 14 fős a csoportlétszám. Abban az esetben, ha a 
csoportnak nem minden tagja töltötte be a második életévét, akkor 12 fős lehet a csoport. 
Sajátos Nevelési Igényű gyermek esetén 10 fő lehet a csoportban. 


3. A bölcsődei ellátás megszűnése 


A bölcsődei ellátás megszűnik: 


A bölcsőde nevelési év végén (augusztus 31.) ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
illetve, ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejletségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és az óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem 
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 


Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara 
veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 


4. Működés rendje 


A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 


A működésre vonatkozó eltérő szabályokat a házirend tartalmazza. 


5. Szakmai ellenőrzés 


Bölcsődénkben a Bölcsődei nevelés országos Alapprogramja, és a Bölcsődénk Szakmai 
Programja alapján végezzük tevékenységünket. A szakmai munka minőségbiztosítását a jól 
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képzett szakdolgozók, az Intézményvezetői, vezetői ellenőrzéseken látottak megbeszélése 
garantálja. Bölcsődénkben a csoportokban folyó gyermekellátás ellenőrzése folyamatos és 
rendszeres. Az Intézményvezető évente 2 alkalommal tesz szakmai látogatást, és értékeli a 
Bölcsődében folyó munkát a megbízott Bölcsődevezetővel. Kiterjed a gyakorlati munkára és 
a dokumentáció vezetésére is. Egyéb ellenőrzés, értékelés az óvoda belső ellenőrzésének 
szabályai szerint történik. 


6. Egészségügyi szakfelügyelet, egészségügyi ellátás 


A bölcsődék feletti szakfelügyeletet a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve gyakorolja. 


Nevelési évenként meghatározott időpontban gyermekorvos és védőnő áll a bölcsőde 
rendelkezésére. Részletes szabályait a házirend tartalmazza. 


7. A kereset-kiegészítést az intézmény a jogszabályoknak megfelelően biztosítja.  
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az EFOP-1.5.3-16-2017-00113 számú „Humán Közszolgáltatások 
Fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” elnevezésű pályázaton 
támogatásban részesült. 
A pályázati dokumentáció szerint a pályázattal kapcsolatos kiadásokat elkülönítetten 
kell nyilvántartani.  
Ezért a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása szükséges. 
 
Új kormányzati funkció 
 


- 107080 esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
felvétele szükséges. 


 
Szeghalom, 2018. március 14. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Macsári József 
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ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2018. március 26- ai soron következő testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt, „Az 
európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg 
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a 
kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb 
társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel 
kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani az 5520 Szeghalom, Érmellék u., 701 helyrajzi számon elhelyezkedő zsidó temető 
felújítására. 
 
A projekt tartalmazza a terület rendezését (cserjézés, gazolás), a sírkövek tisztítását, a sírkövek 
helyre igazítását, valamint egy szórt alapú bekötő út kiépítését.  
 
Az igényelhető támogatás maximális mértéke 20 millió Ft. 
 
A pályázat benyújtásának hiánypótolhatatlan feltétele a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, 
valamint a  temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatának nyilatkozata, miszerint 
vállalnia kell, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott támogatásból 
felújított temető fenntartását, gondozását. A fenntartás, gondozás tulajdonképpen az időközönkénti 
kaszálást, cserjézést jelenti, amit az önkormányzat eddig is ellátott. 
 
 
A pályázat benyújtásának végső határideje: 2018.04.13. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a Magyarországi 
Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt, „Az európai kulturális örökség részét képező, 
Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó 
sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, 
védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös 
tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének 
elősegítésére” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az 5520 Szeghalom, Érmellék u., 
701 helyrajzi számon elhelyezkedő zsidó temető felújítására. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén minimum 10 éven 
keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temető fenntartását, 
gondozását. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatban teljes jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: A pályázat benyújtásának végső határideje: 2018.04.13-től 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2018.03.14. 
         Macsári József 
          polgármester 
 








 
Szeghalom Város Önkormányzata 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4. 
 
Tárgy:intézményi átszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Átszervezéssel érintett intézmény:  
Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3. 


Átszervezés leírása:új szakma felvétele 
OKJ 55 213 02 Webfejlesztő szakma felvétele, az Informatika ágazat szakmakínálatának 
bővítése céljából. 
 
Tisztelt Cím! 
 
Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§-84.§-
ban meghatározott véleményezési eljárás alapján a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos véleményezési joggal bír az érintett intézmény átszervezésében. 
A vélemény kialakítására 15 nap áll rendelkezésére. 
 
Kérem, véleményét 2018. 04. 05-ig szíveskedjen megtenni. 
 
 
 
Szeghalom, 2018. 03.21. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 


                                    Hegyesi Sándor 
   tagintézmény-vezető 


 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
    


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


 
 


Beszámoló 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére  
 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 2017. évben az alábbi civil szervezetek részére nyújtott 
támogatást: 
 
Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi 
Egyesület 


50 000 


Tildy Zoltán Hagyományőrző Kulturális 
Szabadidő és Diáksport Egyesület 


100 000 


Szeghalmi Safi Biliárd Klub 100 000 


Körös-Sárréti Hagyományőrző Íjász 
Egyesület 


50 000 


Szeghalmi Sporthorgász Egyesület 50 000 


Szeghalmi Hagyományőr Egyesület 100 000 


STONE Darts Club Egyesület Szeghalom 50 000 


Sárréti Népdalköri Egyesület 200 000 


Pro Musica Egyesület 120 000 


Pákász Futam Sport Egyesület 300 000 


"Széchenyi Ödön" Tűzoltó Sportegyesület 50 000 


Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesülete Szeghalmi Városi Szervezete 


150 000 


Vakok és Gyengénlátók Szeghalom 
Kistérségi Csoportja 


50 000 


Szeghalmi Tenisz Egyesület 300 000 


Szeghalmi Futball Club 4 100 000 


Szeghalmi Szociális Egyesület 80 000 


Szeghalmi Kulturális Egyesület 500 000 


Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület 500 000 


Pék Dojo Sport Egyesület 40 000 


Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom 
Olvasáskultúrájáért  


150 000 
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Összesen                                                                                                                        7 040 000 Ft.  


  
 
A támogatott civil szervezetek elszámolási kötelezettségüknek a támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően határidőre (2018. január 31.) eleget tettek. 
 
 
Szeghalom, 2018. március 12. 
 
 
 
A beszámolót készítette: Bojtor Éva 
 
 


Macsári József  
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Szeghalom Város Önkormányzata 


2018. évi közbeszerzési terve 
 
Jóváhagyva …./2018. (III. 26.) Ökt. sz. határozattal 
 


  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége   CPV kód Irányadó 


eljárásrend 
  Tervezett 


eljárási típus 


 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-


e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 


előzetes 
összesített 
tájékoztató 


közzétételére? 


 az eljárás 
megindításának, 


illetve a 
közbeszerzés 


megvalósításának 
tervezett időpontja 


 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 


szerződés időtartama 


 I. Árubeszerzés           


       


 II. Építési beruházás           


Ady utcai konyha 
épületének felújítása, 
magastető ráépítése 


45210000-2 Nemzeti Kbt. 115. § 2018. 03. 2018.09. Nem 


Dózsai utcai kerékpárút 
építése, és a Széchenyi-
Kinizsi kerékpárút 
felújítása 


45233120-6 nemzeti Kbt. 115. § 2018. 03. 2018.12. Nem 


Művelődési központ 
energetikai felújítása 45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2018. 04. 2018.12. Nem 







Szeghalmi Gondozási 
központ energetikai 
felújítása 


45210000-2 nemzeti Kbt. 115. § 2018.04 2019.10 Nem 


Táncsics u. felújítása, 
külterületi utak 
felújítása, Újtelepi 
buszmegállók építése, 
Árpád utca útfelújítás I. 
ütem 


45233120-6 nemzeti Kbt. 115. § 2018.04 2018.11. nem 


Kinizsi utcai iparterület 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 


45111290-7 
 nemzeti Kbt. 115. § 2018.04 2019.10. Nem 


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


45247112-8 
 nemzeti Kbt. 115. § 2018.04 2019.10. Nem 


       


 III. Szolgáltatás-
megrendelés           


       


IV. Építési koncesszió       


       







V. Szolgáltatási 
koncesszió       


       


 
 
 
 
Szeghalom, 2017. március …… 
 
 
 
      Macsári József    dr. Pénzely Erika 
        polgármester          jegyző 








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


  Péntek 800-1200 nincs 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére 


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület elé a 2018. évre vonatkozó Munkatervet. 
 
Kérem, hogy azt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
… /2018. (III.26.) HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Szeghalom Város Képviselő-testülete a 2018. évi Munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: Értelemszerűen 
 
 
Szeghalom, 2018. 03. 12. 
 
 
 
 
  
                                                                                          Macsári József 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
Dr. Pénzely Erika 
jegyző 
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SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  


2018. ÉVI 
MUNKATERVE 


 
 
 
Állandó napirendek: 


1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Bejelentések 


 
FEBRUÁR HÓNAP: 


1. Szeghalom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása 
2. Településképi rendelet megalkotása 


 
MÁRCIUS HÓNAP 


1. A 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
2. Tájékoztató a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról 
3. A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, valamint a 


Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ beszámolója a 2017. évről és a 2018. évi 
munkatervének elfogadás 


4. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
ÁPRILIS HÓNAP 


1. Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása 
2. A 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
3. Az óvodai szünetek meghatározása 


 
MÁJUS HÓNAP 


1. Tájékoztató a Szeghalmi Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről 
2. A gyermekvédelmi beszámoló elfogadása, a Család-és Gyermekjóléti Központ tájékoztatója 
3. A 2017-2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 


 
JÚNIUS HÓNAP 


1. A Polgármesteri Hivatal éves beszámolója 
2. Pro Urbe díj és Szeghalom Díszpolgára cím adományozása 


 
JÚLIUS HÓNAP 
Igazgatási szünet 
 
AUGUSZTUS HÓNAP 
Ünnepi testületi ülés 
 
SZEPTEMBER HÓNAP 


1. Tájékoztató az önkormányzat első félévi költségvetési helyzetéről  
2. A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalának tájékoztatója 
3. Beszámoló a Szeghalmi Intézményműködtető Központ tevékenységéről 
4. Tájékoztató a Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról 


 
 
 
OKTÓBER HÓNAP 







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


  Péntek 800-1200 nincs 


1. Beszámoló a közmunkaprogram alakulásáról 
2. Beszámoló az önkormányzati beruházásokról 


 
NOVEMBER HÓNAP 


5. Közmeghallgatás 
6. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 


 
DECEMBER HÓNAP 


1. Rendeletmódosítások 
2. Belső ellenőrzési terv elfogadása 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Macsári József 



mailto:szociroda@szeghalom.hu






 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4. 
 
 
Tárgy: intézményi átszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Átszervezéssel érintett intézmény:  
Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3. 


Átszervezés leírása: új szakma felvétele 
OKJ 34 542 03 Fehérnemű készítő és kötöttáru összeállító szakma felvétele a munkaerő-piaci 
igény kielégítése céljából. 
 
 
 
Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§-84.§-
ban meghatározott véleményezési eljárás alapján a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos véleményezési joggal bír az érintett intézmény átszervezésében. 
A vélemény kialakítására 15 nap áll rendelkezésére. 
 
Kérem, véleményét 2018. 04. 05-ig szíveskedjen megtenni. 
 
 
 
Szeghalom, 2018. 03.21. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 


                               Hegyesi Sándor 
    tagintézmény-vezető 








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 
 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére. 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 82. §. (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő 
jelentkezés időpontjáról a fenntartó dönt. 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy a gyermekek beíratási időszakát az alábbi időpontokban szíveskedjenek 
jóváhagyni: 
 
 2018. április 23-án (hétfő)   7,30-16,00-óráig, 
 2018. április 24-én (kedd)              7,30-16,00-óráig, 
 2018. április 25-én (szerda)   7,30-16,00-óráig. 
 
Pótbeíratás időpontja:   
 2018. május 02-án (szerda)   7,30-16,00-óráig. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait az óvodába történő jelentkezés időpontját a megjelölt napokban 
határozzák meg, biztosítva ezzel a törvény szerint előírt 30 napos kihirdetési határidőt.  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
            2018. április 23-án (hétfő)   7,30-16,00-óráig, 
 2018. április 24-én (kedd)              7,30-16,00-óráig, 
 2018. április 25-én (szerda)   7,30-16,00-óráig. 
 
Pótbeíratás időpontja:   
 2018. május 02-án (szerda)   7,30-16,00-óráig. 
 
Megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
 
Szeghalom, 2018. március 19. 
          Macsári József 
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50/2009. (IV. 27) számú határozat.  
Módosítva: 17/2010.(II. 22.) számú , 31/2012. (III. 23.) számú , 75/2012. (V. 21.) számú 


17/2016. (III. 7.) számú határozattal, 
…/2018. (…) számú határozattal 


 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


 
 
 
 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata 


 
 
 
 
 


KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) 
a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű nyilvános 
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 
biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 27. §. -ben meghatározott kötelezettségének eleget téve  meghatározza a közbeszerzési 
eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az 
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi 
körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 
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I. A Szabályzat hatálya 


1. A szabályzat hatálya kiterjed Szeghalom Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárásainak előkészítésében és lefolytatásában kapcsolatos 
tevékenységében résztvevő és abban eljáró személyekre, szervezetekre. 


2. Az önállóan gazdálkodó (Kbt. hatálya alá bejelentkezett) intézmények vezetői saját 
hatáskörben készítik el az intézmény közbeszerzési szabályzatát, figyelemmel a Kbt. –ben 
foglaltakra. 


3. A szabályzat hatálya alá tartozik a Kbt-ben meghatározott 
 


- árubeszerzés, 
- építési beruházás, 
- építési koncesszió, 
- szolgáltatás megrendelése, 
- szolgáltatási koncesszió. 
 


4. A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésre 
pénzügyi forrástól függetlenül. 
 


 
 
 


II. A Szabályzat alkalmazási köre 
 


1. E Szabályzat szerint kell eljárni az Önkormányzat mindenkori éves költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: költségvetés) jóváhagyott költségvetési 
forrásból megvalósított beszerzései esetén, ha: 


1.1. az adott tárgyú közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy 
meghaladja a Kbt-ben meghatározott közösségi értékhatárokat, 


1.2. az adott tárgyú közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy 
meghaladja a nemzeti értékhatárokat és nem az 1.1. szerint kell eljárni. 
 


2 E Szabályzat szerint kell eljárni az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó olyan 
beszerzéseire is, melyek finanszírozása egészben vagy részben európai közösségi támogatási 
forrásból valósul meg. 
 
3. A Szabályzat az általánosságban követendő belső eljárásrendet határozza meg, a konkrét 
közbeszerzési eljárások lefolytatása során a Kbt-ben és a végrehajtására alkotott más 
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni. 
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III. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek, személyek 
 


1. Az Ajánlatkérő nevében a szabályzatban részletezett feltételek szerint a Képviselőtestület, 
a Közbeszerzési Bizottság és a Polgármester jár el. 
2. A Közbeszerzési Bizottság részt vesz a közbeszerzési eljárás előkészítésében, az eljárás 
más szakaszában, valamint elbírálja az ajánlatokat. 


2.1. A Közbeszerzési Bizottságban az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 
bevont személyeknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük. 


2.2. A Közbeszerzési Bizottság összetétele /figyelemmel a Kbt. 27.§. (3) rendelékezéseire/: 
 
-a Közbeszerzési Bizottság 7 tagból áll, akiket a Képviselő-testület bíz meg. A bizottság 7 
tagján kívül további 3 személyt a Képviselő-testület saját tagjai közül delegál, akik kizárólag 
tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság munkájában. A Közbeszerzési Bizottság 7 tagja 
a Hivatal munkatársaiból, illetve külső szakértőkből kerül kiválasztásra, akként, hogy a Kbt. 
által megkívánt szakértelemmel rendelkezzenek. A bizottság maga választja meg az elnökét. 
 
2.3. A Közbeszerzési Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az 
Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselőtestület 
részére. A Bizottság tagjai munkájuk szakszerűségéért és törvényességéért felelősséggel 
tartoznak. 
 


3. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelés esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 
500 millió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetében a közbeszerzési eljárásba az 
Ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.  


3.1. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és 
lefolytatása során köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. Az Ajánlatkérő a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó különösen a felhívás és a dokumentáció 
elkészítésébe köteles bevonni. 


3.2. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések (Kbt. HARMADIK RÉSZ szerinti 
közbeszerzési eljárás) esetében Ajánlatkérő az eljárás lebonyolításával közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező személyt vagy szervezetet bíz meg. 
3.3. A megbízott külső közbeszerzési szakértő személy vagy szervezet valamint a 
megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelős az általa adott javaslat 
szakszerűségéért, törvényességéért az eljárás lebonyolításának szabályszerűségéért; a Ptk. 
szabályai szerint felelős a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért. E felelősségi 
szabályokat a megbízóval kötött szerződésben rögzíteni kell a Ptk. szabályai szerint.ű 
 
3.4.  Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele esetén a 46/2015. 
(XI.2.) MvM rendelet 6. §-a értelmében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
tevékenysége körében aláírásával és az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát 
feltüntető pecséttel ellenjegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett alábbi 
dokumentumokat: 
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a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat; 
b) a bontási jegyzőkönyve(ke)t; 
c) az összegezést. 
 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ellenjegyzésével igazolja a 
közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá felelősséget vállal az eljárás 
szakszerűségéért és a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. 
 


4. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során, vagy 
az eljárás más szakaszában az Ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem 
vonható be, akivel szemben a Kbt. -ben meghatározott kizáró okok fennállnak. 


5. A Közbeszerzési Bizottságban résztvevő valamint az eljárásba bevont egyéb személyek 
kötelesek az eljárás megindítása előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni 
(a nyilatkozatminta a szabályzat I. sz. mellékletét képezi.) 


 
 


IV. A közbeszerzések tervezése, éves statisztikai összegezés, közzététel 
 
 
1. Közbeszerzési terv 
 
A Kbt. 42. § (1) bekezdésének előírása folytán a Szabályzat hatály alá tartozó ajánlatkérő 
köteles a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési 
tervet készíteni, amelyet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. A 
közbeszerzési terv elkészítése és folyamatos aktualizálása a Polgármester által kijelölt 
személy feladata. A közbeszerzési terv elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A 
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az Ajánlatkérőnek a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) - ha itt a 
közzététel nem lehetséges, abban az esetben a saját honlapján (www.szeghalom.hu) - a 
közbeszerzési terv elfogadása, ill. módosítása elkészítésétől számított öt munkanapon belül - 
közzé kell tennie. 
 
2. Éves statisztikai összegzés 
 
A 44/2015. (XI.2.) MvM r. 40. § (1) értelmében a Szabályzat hatály alá tartozó ajánlatkérő 
köteles a rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést készíteni, 
amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig közzé kell tenni. 
 
3. Közzétételi szabályok 
 
A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérő a Kbt. 43. §-ban meghatározottak szerint 
köteles a 43. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat a 
Közbeszerzési Adatbázisban, ha itt a közzététel nem lehetséges, abban az esetben a saját 
honlapján (www.szeghalom.hu) közzétenni. 
 
4. Elektronikus közbeszerzési eljárás 
  
Az ajánlatkérő nevében az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) 
az ajánlatkérő közbeszerzési ügyintézője jogosult a regisztrációra. 
Az EKR-ben az ajánlatkérő nevében történő nyilatkozattételre, eljárási cselekmények 
gyakorlására, közbeszerzési eljárás lefolytatására az ajánlatkérő közbeszerzési 



http://www.szeghalom.hu/
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ügyintézője, illetve külső közbeszerzési szakértő megbízása esetén – az eljáráshoz történő 
hozzárendeléssel– a külső közbeszerzési szakértő jogosult.  
Az EKR-ben az ajánlatkérő eljárásához történő hozzárendelésről a polgármester jogosult 
dönteni. 
  
 
 


 


V. A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 
KÖZBESZERZÉSEK 


 
1. A nemzeti értékhatárokat elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű 
közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. HARMADIK RÉSZE tartalmazza. 
 
2. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, 
szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió. 


3. Az nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a mindenkori éves költségvetési törvény 
állapítja meg.  


 


VI. Az UNIÓS ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ 
KÖZBESZERZÉSEK 


 


1. Az uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezéseket a 
Kbt. MÁSODIK RÉSZE tartalmazza. 
 


2. A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg 
szolgáltatás megrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót. 


3. Az uniós értékhatárok az Európai Unió által meghatározott értékhatárok. 


4. Az eljárást megindító ajánlati/részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a 
hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank) kerül közzétételre. 


 


VII. A Közbeszerzési eljárás előkészítése 
 


1. A Közbeszerzési Bizottság feladatai az eljárás előkészítése keretében különösen 
az alábbiak: 


- Műszaki tartalom, -leírás, -paraméterek egyértelmű meghatározása; 
- Szükséges engedélyek, állásfoglalások beszerzése; 
- Költségbecslés, becsült érték megállapítása; 
- Fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése; 
- Az eljárásba bevonandó, közreműködő személyek meghatározása; 
- Az Ajánlatkérő szempontjából elvárt szerződéses feltételeket tartalmazó 


szerződéstervezet elkészítése; 
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- A közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásának, illetve az 
eljárás teljes ajánlati/részvételi dokumentációja elkészítése, elfogadása 


 
2. A Fentiekben meghatározott feladatok ellátásáért a Közbeszerzési Bizottság tagjai 
felelősséggel tartoznak az alábbiak szerint: 
 
2.1. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag(ok) felelős(ek) a 
következő feladatok ellátásáért: 


- Műszaki tartalom, -leírás, -paraméterek egyértelmű meghatározása; 
- Javaslattétel a pályázókkal szemben elvárt szakmai-műszaki alkalmassági 


feltételek meghatározására; 
- Javaslattétel az értékelés szempontjára (az összességében legelőnyösebb 


ajánlat szempontja esetén a bírálati rész-és alszempontokra valamint a 
pontszámítás módszerére); 


- Szükséges engedélyek, állásfoglalások beszerzése. 
 
A Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja felelős a műszaki 
leírás tartalmáért, a műszaki leírás Kbt.-nek valamint az irányadó egyéb jogszabályoknak 
való megfelelőségéért. 
 
 


2.2. A pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag(ok) felelős(ek) a következő 
feladatok ellátásáért: 


- Költségbecslés, becsült érték megállapítása; 
- Fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése; 
- Javaslattétel a   pályázókkal   szemben   elvárt  pénzügyi-gazdasági 


alkalmassági feltételek meghatározására. 
 
A becsült érték meghatározása során a Kbt. 28. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 
 


2.3. A jogi szakértelemmel rendelkező tag(ok) felelős(ek) a következő feladatok 
ellátásáért: 


 


- Az Ajánlatkérő szempontjából elvárt szerződéses feltételeket tartalmazó 
szerződéstervezet elkészítése. 


 
 


2.4. A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező megbízott külső közbeszerzési szakértő 
felelős a következő feladatok ellátásáért: 


 
- Javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájára, menetére; 
- A közbeszerzési eljárást megindító felhívásának, illetve az eljárás teljes 


dokumentációja (jogi útmutató részének) tervezetének elkészítése, valamint 
véleményezésre és javaslattételre megküldése valamennyi Bizottsági tag 
részére; 
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- A Bizottsági üléseken való részvétel, a Bizottság munkájának segítése, 
támogatása; 


- A hirdetmények közzétételéről, megküldéséről történő intézkedés. 
 


2.5. A Közbeszerzési Bizottság elnöke felelős a következő feladatok ellátásáért: 


- A Közbeszerzési Bizottság munkájának koordinálása; 
- Az eljárásba bevonandó, közreműködő személyek meghatározása, 


felterjesztése a Polgármesternek, 
2.6. Az ajánlattevő ajánlatának kötelezően elvárt eleme az ajánlatkérés tárgya 
megvalósíthatósága és fenntarthatósága környezetbarát elemeinek bemutatása. A 
Szabályzat V. sz. melléklete az ajánlások a környezetbarát közbeszerzés bevezetéséhez 
című dokumentum. 


 
 


VIII. A Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 
1. A közbeszerzési szakértelemmel rendelkező megbízott külső közbeszerzési szakértő 
legfontosabb feladatai és felelőssége: 


- A hirdetmények közzétételéről történő intézkedés; 
- A Szerkesztőbizottság hiánypótlási felhívása esetén intézkedés a hiány pótlására, illetve a 
jogszabályba ütköző előírás kiküszöbölésére, a hiánypótlás megküldése; 
- A Bizottsági üléseken való részvétel, a Bizottság munkájának közbeszerzési szakmai 
támogatása, segítése; 
- A dokumentáció (útmutató részének) rendelkezésre bocsátása, a kiegészítő tájékoztatást 
igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő 
rögzítése és az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése; helyszíni 
konzultáció megszervezése; 
- Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén-hivatali 
megbízott útján- átvételi elismervényt kiállítása, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az 
ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc); 
- A bármely módon érkezett ajánlatoknak, részvételi jelentkezéseknek az 
ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen 
őrzése; 
- Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási eljárásának lefolytatása az ajánlattételi / 
részvételi határidő lejártának időpontjában; 
- Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv 
elkészítése és az ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható 
átadása, megküldése; 
- A hiánypótlási felhívás(ok) elkészítése, megküldése; 
- A beérkezett ajánlatokról/részvételi jelentkezésekről a Kbt-ben, az ajánlati/részvételi 
felhívásban és dokumentációban meghatározott szempontok szerinti részletes, előzetes 
értékelés elkészítése a bizottsági tagok részére; 
- Részvétel a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárás eredményéről (két szakaszos 
eljárás esetén a részvételi szakasz és az ajánlattételi szakasz eredményéről) valamint az adott 
eljárással kapcsolatban felmerülő egyéb, képviselő-testületi döntést igénylő kérdésről döntő 
képviselő-testületi ülésen; 
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- A közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés véleményezése; 
- A Kbt.-ben előírt jegyzőkönyvek dokumentumok elkészítése (a címzettek száma + 2 
eredeti példányban), aláírása, és a törvényben előírt határidőkön belül a címzetteknek 
megküldése. 
 
1.1. A megbízott külső közbeszerzési szakértő személy vagy szervezet valamint a megbízott 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felelős az általa adott javaslat 
szakszerűségéért, törvényességéért az eljárás lebonyolításának szabályszerűségéért; a Ptk. 
szabályai szerint felelős a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért. 
 
 


2. A Közbeszerzési Bizottság feladata, felelőssége: 


2.1. A Bizottság Tagjai az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásáról írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készítenek az Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést (két szakaszos eljárás esetén a részvételi szakaszt és az ajánlattételi 
szakaszt lezáró döntést) meghozó Képviselő-testület részére. 


2.2. A Bizottság határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak többsége jelen van. 
A szakvélemény és döntési javaslat elfogadásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező 
Bizottsági tagok több mint felének támogató szavazata szükséges. 


2.3. A bizottsági bírálati munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek –amennyiben 
ennek alkalmazására sor kerül - részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A 
Bizottság tagjai az indokolással ellátott bírálati lapjuk tartalmáért felelősséggel tartoznak. 


2.4. A külön-külön készített részanyagok egyeztetésre kerülnek, melynek írásban történő 
összefoglalása (szakvélemény) és a döntési javaslat elkészítése a közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező megbízott külső közbeszerzési szakértő feladata. 
 
2.5. A szakvéleményben rögzíteni kell az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát, a csatolt igazolások ellenőrzése során 
megállapítottakat, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kimutatását, illetve az ajánlati 
felhívásban meghatározott elbírálási szempontok pont- és súlyszámok szerint elért értékelési 
pontszámait és azok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot, illetve az eljárás 
eredménytelenségére vonatkozó javaslatot az eredménytelenségi ok megjelölése mellett. 
 
2.6. A Közbeszerzési Bizottság a végleges szakvélemény és az indokolásokkal ellátott bírálati 
lapok (amennyiben ilyen alkalmazásra kerül) alapján előterjesztés formájában döntési 
javaslatot készít a Képviselő-testület részére. 
 
2.7. A Közbeszerzési Bizottság – tárgyalásos eljárás lefolytatása esetén – a szükséges 
tárgyalásokat lefolytatja az ajánlatkérőkkel. A tárgyalások levezetésére a bizottság elnöke 
jogosult. 
 


2.8 A Képviselő-testület az előterjesztést soron következő (szükség esetén 
rendkívüli) ülésén vitatja meg. A Képviselő-testület a döntését - minősített 
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többséggel - az előterjesztett javaslat elfogadásával vagy módosításával, határozat 
formájában hozza meg. 
 
 


3. A Képviselő-testület feladata, felelőssége a közbeszerzési eljárásban: 


3.1. A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az eljárás fajtájának (típusának) meghatározásáról. 


3.2. A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt az ajánlatok/részvételi jelentkezések 
érvényességéről/érvénytelenségéről. 


3.3. A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás eredményéről 
(eredménytelenségéről), valamint a nyertes (második legkedvezőbb) ajánlattevő személyéről.  
A döntéshozatalról név szerinti szavazást kell tartani, melyről készült jegyzőkönyvet a 
közbeszerzés anyagai közt el kell helyezni és az eljárás lezárását követő 5 évig meg kell 
őrízni. 


3.4. Két szakaszos eljárásban a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt a részvételi 
szakasz eredményéről (eredménytelenségéről), valamint az ajánlattételi szakasz 
eredményéről (eredménytelenségéről). 


3.5. A Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt a közbeszerzési értékhatárokat elérő 
értékű, de a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzés esetén a közbeszerzési eljárás 
mellőzéséről. 
 
 


4. A polgármester feladata, felelőssége: 


4.1. Valamennyi értékhatár tekintetében aláírja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján 
kötendő szerződéseket, azok esetleges módosításait 


4.2. Jogorvoslati eljárás esetén az észrevételek, a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, a 
bíróságnak címzett dokumentumok aláírása, 


4.3. Jogorvoslati eljárás esetén az Önkormányzatot képviselő személy kijelölése és 
meghatalmazása. 


 
 


IX. Az eredményhirdetés 
 
1. A  Képviselő-testület döntése  alapján az ajánlatkérő köteles az eljárás eredményéről/ 
eredménytelenségéről , valamint az ajánlatok alkalmasságáról/ alkalmatlanságáról , a döntés 
indokairól írásbeli összegzést készíteni, és azt haladéktalanul (legkésőbb 3 munkanapon 
belül)  az ajánlattevőknek megküldeni .  
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X. A szerződés megkötése és módosítása 


1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell az 
ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. 


2. A szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 


3. A felek csak a Kbt. -ben foglaltak figyelembe vételével módosíthatják a megkötött 
szerződést.  


 
 


XI. A közbeszerzések ellenőrzése 


1. Az Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni. 


2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy minden év január 31. napjáig köteles beszámolni a 
Képviselő-testületnek az előző év során lefolytatott közbeszerzési eljárásokról és azok 
eredményéről. 


3. Az Ajánlatkérő köteles az eljárás eredményéről és a szerződés módosításáról - külön 
jogszabályban meghatározott minta szerint - tájékoztatót készíteni, és hirdetmény útján a 
Közbeszerzési Értesítőben közzétenni. 
 
4. A szerződés teljesítéséről szóló adatokat az ajánlatkérő a KBA-ban – amennyiben ez nem 
lehetséges saját honlapján (www.szeghalom.hu) - köteles közzé tenni. 
 


 
 


XII. Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 


1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 
elkészítéséért, valamint az iratok határidőben való megküldéséért a közbeszerzési 
szakértelemmel rendelkező megbízott külső közbeszerzési szakértő felelős. 


2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján dönt a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról a 
Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig, illetve a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálata 
tárgyában. 
 
3. A keresetlevél elkészítése, és határidőben történő benyújtása a megbízott jogi 
képviselő feladata. 


 
 


XIII. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 



http://www.szeghalom.hu/
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1. Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás 
alapján kötött szerződés teljesítéséig - írásban köteles dokumentálni. 


2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. 
 
2.1. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős 
befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. 
 
3. Az Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak vagy az illetékes ellenőrző, vagy más 
illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni. 


 
 


XIV. A közbeszerzés nyilvánossága 
 
1. Az Ajánlatkérő köteles Kbt. 43. §-ában előírt adatokat, információkat a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) - ha itt a közzététel nem 
lehetséges, abban az esetben a saját honlapján (www.szeghalom.hu) - közzé kell tennie. 
 


2. Az 1. pont szerinti közzétételi kötelezettségek teljesítése valamint a 
dokumentumok honlapon történő elérhetőségének biztosítása az Ajánlatkérő 
informatikai feladatok ellátásával megbízott szakemberének feladata. 


 
 
 
 
 


XV. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 


1. Az Ajánlatkérő az általa irányított szervezetek vonatkozásában jogosult a 
közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. 


2. Az Ajánlatkérő köteles a Kbt. hatálya alá tartozásáról, valamint adataiban bekövetkezett 
változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a Kbt. hatálya alá kerülésétől, illetve a 
változástól számított harminc napon belül. Az értesítés elvégzéséért a Polgármester által 
kijelölt személy felelős. 


3. Amennyiben az Ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti 
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a 
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági 
Versenyhivatalnak. 


4. A közbeszerzési tevékenység ellátását a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni. A 
közbeszerzési tevékenység ellátását a Képviselő-testület minden évben, az Ajánlatkérő 
nevében eljáró személy által legkésőbb január 31-éig elkészített tájékoztatója útján ellenőrzi. 



http://www.szeghalom.hu/
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5. Jelen Közbeszerzési Szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzatának hivatalos 
önkormányzati honlapján közzé kell tenni. 


6. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadóak. (a hatályos Kbt. a szabályzat V. sz. mellékletét 
képezi.) 
 


7. A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében az Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló, módosított 4/1993. (II. 1.) számú 
rendelet szerint kell eljárni. 
 


8. A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben 
kell tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római Szerződésben 
és annak módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a verseny tisztasága 
és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elve). 


9. Jelen szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. 
április 27-i ülésén fogadta el. 


10. Jelen szabályzat 2009. április 28. napján lép hatályba. 


11. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 


 
MELLÉKLETEK: 
 


I. Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
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Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 


 
 
I.  
Alulírott,……………………………………………(név) 
…………………………………………………….(lakcím megjelölése), mint Szeghalom 
Város Önkormányzata ajánlatkérő által megbízott, a közbeszerzési eljárásba bevont 
1. bírálóbizottsági tagként 
2. nem bírálóbizottsági tagként, bevont külső szakértőként  
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. § alapján kijelentem, 
hogy a „……………………………………………………………………………….” 
tárgyú eljárásban velem szemben a Kbt. –ben és végrehajtási rendeleteiben foglalt 
kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
II. Kijelentem, hogy az alábbi szakértelemmel rendelkezem (I.1. esetén kell kitölteni): 
 1. a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem 
 2. pénzügyi szakértelem 
 3. jogi szakértelem 
 4. közbeszerzési szakértelem 


      
      Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással 


kapcsolatban tudomásomra jutott, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, üzleti 
titoknak minősülő adatot titokként kezelem, az eljárással kapcsolatos, a Kbt. szerint 
védendő adatokat, információkat sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt 
követően az adat, információ megismerésére jogosulatlan személy tudomására nem 
hozom, az információkkal, adatokkal az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) 
illetve más gazdasági szereplőket nem befolyásolom. 
 
Kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat, 
adatokat és tényeket sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan 
személy tudomására nem hozom, az információkkal, adatokkal és tényekkel az 
ajánlattevőket (alvállalkozókat) nem befolyásolom. 
 
Kötelezem magam arra, hogy ha velem szemben a Kbt. –ben felsorolt kizáró ok a 
közbeszerzési eljárás alatt következik be, erről haladéktalanul értesítem a 
bírálóbizottság elnökét (ha a nyilatkozatot tevő bíráló bizottság tagja)/ a döntéshozót 
(ha a nyilatkozatot tevő a bíráló bizottság elnöke).  
 
Tudomásom van az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási 
kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről, továbbá felelősségemről.  
 
Szeghalom, 201…………………………… 
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Kedves Szülők! 


 


Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is 
elfogadták. 
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen 
olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak 
betartására. 
 
Az óvoda és a család együttműködése, a nyugodt légkör biztosítása, az óvoda 
nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend szabályainak 
betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személynek. 
 


Házirend 
 


• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11./1994. (VI.8.) MKM 


rendelet, 
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 


törvény rendelkezései alapján készült. 
• 2011. CXC.törvény 8.§ (1)  (2). 45.§ (1) (2) 
• 1997.XXXI.törvény 151 § (5) bekezdésének 2015. szept.1-től hatályos módosítása. 
• 328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
• 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről 
• 2013.évi 67/A.§(1) (2) 
• Nevelőtestületi határozat 
• Az intézmény Alapító okirata 
• Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
• Az intézmény Pedagógiai Programja 
                      


                       A házirend hatálya 
 


A házirend az intézmény minden dolgozójára, az intézménybe járó gyermekekre és 
szüleikre vonatkozik, betartása kötelező érvényű. 
 


A házirend hatályba lépése 
 


A nevelőtestület elfogadásával, a Szülői Munkaközösség véleményezési nyilatkozatával 
és a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 
 


A házirend felülvizsgálati rendje 
 


2-3 évenként, vagy indokolt esetben akár évente (Jogszabályi, vagy egyéb változások) 
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Nyilvánosságra hozatal 
 


A házirend megtekinthető a központi hirdetőtáblán a bejáratnál, valamint minden 
csoportban elkérhető az óvodapedagógustól és tanulmányozásra, egy-két napra 
hazavihető. 
Új beiratkozók a beiratkozás alkalmával tájékozódhatnak a Házirend szabályairól. 
 


1. Általános információ az óvodáról 
 


1.1 Az óvoda hivatalos elnevezése: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
1.2 Címe: 5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 


Elérhetősége (tel, fax):+36 66 371 154 
                                      szeghalmi.ovi@kitnet.hu 


 
1.3 Az Intézmény vezetője, fogadóórája: Mikéné Erdei Erika, hétfőtől-csütörtökig:8:00-
10:30 óráig. 
1.4.Az Intézményvezető helyettesének a neve: Dr. Gurzóné Gombos Mária 
1.5 Óvodatitkár: Molnár Károlyné 
1.6 Logopédusok: Szabóné Holló Vámos Tünde, Tóthné Laurinyecz Zita 
1.7.Fejlesztőpedagógusok:  Felföldi Gyöngyi, Barkócziné Gali Anikó, V. Tóth Katalin,  
     Szabadosné Füri Éva, Ceglédiné Kanó Edit 
 
1.8 Az óvoda fenntartója: 
 Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1.9 OM azonosítója: 


  028112 
 


1.10. Székhely: Tündérkert Óvoda  
                        5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
 
Telephely vezető: Gálné Győrfi Ildikó 
 
         Csoportok száma: 5 
 
 Férőhelyek száma: 125 
 
Az óvoda csoportjai: 
 Katica 
            Virág 
            Napocska 
            Méhecske 
            Süni 
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Telephely(ei):  
                         Szivárvány Óvoda                 
                         5520 Szeghalom Újtelep III. u. 15. 
 
Elérhetősége: Tel.: +36 66 371 531 
                    Email: szivarvany.ovi5520@gmail.com 
 
Telephely vezető: Váriné Zsigovics Erika 
    
  Férőhelyek száma: 75        
     
  Az Óvoda csoportjai: 


• Napsugár 
• Katica 
• Mókus 


 
                        Mesevarázs Óvoda 
                    5520 Szeghalom Fáy u. 12. 
 
Elérhetősége: Tel:+36 66 371 915 
                       Email: mesevarazs.ovi@gmail.com 
 
Telephely vezető: Dr. Gurzóné Gombos Mária 
 
Férőhelyek száma: 100 
    
Az Óvoda csoportjai: 


• Napraforgó 
• Katica 
• Bóbita 
• Margaréta 


        
1.12 Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: 


 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2. §(3) bekezdése alapján létrejött 
köznevelési intézmény, amely nevelő-oktató munkát folytat. 
Az Intézmény az intézményvezető által jóváhagyott és a fenntartó egyetértésével 
rendelkező Pedagógiai program alapján működik. Alaptevékenységét az Óvodai nevelés 
országos Alapprogramja alapján három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, 
legfeljebb nyolc éves korig végzi. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 
foglaló keretek között zajlik. 
 ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért. 
 A gyermek nem vethető alá testi, lelki fenyítésnek, megalázó büntetésnek. 46.§(2) 
 az óvoda, felelős a gyermekközösség kialakításáért. 
 az óvoda a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 


kibontakoztatásában együttműködik a szülővel. 
 Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, indokolt 


esetben kezdeményezi a szülőknél a Szakszolgálat igénybevételét. 20/B(1) 
 az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 


együttműködve végzi nevelő munkáját. 
 ellátja a gyermek három éves korától a napközbeni ellátásával összefüggő 


feladatokat is. 
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 A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 


 Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret hatvankét óra. 
 


2. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje óvodánkban: 
 


2.1. Az óvoda körzete: 
 
Szeghalom város és vonzáskörzete. 
 
2.2. A gyermek felvétele 
 
Az óvodába kötelező minden 3 évet betöltött gyermek felvétele. (feltétel szobatisztaság, 
orvosi igazolás) 
Az Óvodai felvétel-átvétel jelentkezés alapján történik. 
A Nkt. 8.§. (1) bekezdése kimondja, hogy az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden az érintett településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
 
2.3. Az óvodai beíratás 
 
A beiratkozás időpontját a fenntartó jelöli ki. Beiratkozáshoz szükséges bemutatni a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ 
kártyáját. Az ingyenes étkezésre jogosító nyilatkozatot, valamint szakorvosi vizsgálat 
véleményét, amennyiben a gyermek ételallergiában szenved. 
 
2.4. Döntés a felvételről 
 
Az óvodai felvételről az intézményvezető dönt. Ha több a jelentkező, mint a férőhely, a 
fenntartóval egyeztetve, felvételi bizottságot hoz létre. 
Nem tagadható meg a hátrányos helyzetű gyermek felvétele, illetve, akinek a felvételét 
gyámhatóság kezdeményezte. 
A döntésről a szülők írásos értesítőt kapnak. 
A felvétel csak helyhiány esetén tagadható meg. 
 
2.5. Az újonnan felvett gyermekek: 
 
A gyermekek szüleinek általában a nevelési év elején tájékoztató szülői értekezletet 
tartunk. Ez alaklommal megismerik az óvoda helyi pedagógiai programját, ismerkednek a 
házirenddel, óvodánk arculatával, találkoznak a gyermek leendő óvodapedagógusaival, 
megismerik a csoportszobát és megbeszélik az első családlátogatás idejét, a gyermek 
óvodai beilleszkedésének módját. 
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2.6. Óvodaváltás 
 


• Óvodaváltás esetén, ha a gyermek más óvodába járt, írásban ki kell jelentkezni és a 
kijelentkezésről kapott igazolást az új intézményben be kell mutatni. 


 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
 


3. Az Intézmény nyitva tartása 
 


 hétfőtől-péntekig 6:30 órától 18 óráig: Tündérkert Óvoda, Mesevarázs Óvoda 


 hétfőtől-péntekig 6:30 órától 17 óráig: Szivárvány Óvoda 


 


3.1. A reggeli és délutáni ügyelet rendje 
 6:30-7:30-Reggel összevont ügyeletet tartunk  


 16:30-17:00 Mesevarázs Óvoda, Szivárvány Óvoda 


 16:30-17:15 Tündérkert Óvodában összevont ügyeletet tartunk. 


 


3.2 Érkezés az óvodába 
 Reggel 6:30 órától érkezhetnek folyamatosan a gyerekek  


  7:30 órától minden gyermek a saját csoportjában tartózkodik. 


 A gyermeket a szülő minden esetben adja át az óvodapedagógusnak!  


 
3.3 Távozáskor 
A távozás ideje: 15:00 órától folyamatosan 17:00 ill. 17:15 óráig. (A kapu a 
feladatellátási-helyeken eltérő módon működik.) 
A gyermeket csak a szülőnek adjuk ki! Más személy csak írásos szülői kérésre viheti el! A 
gyermek elvitelekor az óvodapedagógusnak minden esetben szólni kell! 
 Ha a gyermekért ebéd után jönnek, minél előbb hagyják el az óvoda területét, és 


ne zavarják a pihenő gyermekeket!  
 Ha a gyermekek az udvaron tartózkodnak, a szülő minden esetben menjen 


oda az óvodapedagógushoz, gyermekét átvenni, elköszönni. 
  A gyermeke átvétele után az óvodai berendezés használata a szülő felelőssége. 


(udvari játékok, bordásfal… stb.) 
 Kérjük, hogy 10 percnél tovább ne időzzenek az udvaron! Távozás előtt a használt 


udvari játékot, berendezést minden esetben tegyék a helyére. 
 Amennyiben valamelyik gyermek szülője 17:00 óráig ill. 17:15 óráig nem érkezik 


meg, az ügyeletes óvodapedagógus megpróbál kapcsolatba lépni a szülővel, ha ez 
nem vezetett eredményre a családtagok közül megpróbál elérni és megkérni 
valakit a szülők távolléti idejére, a gyermek biztonságos elhelyezésére. Ha nem 
sikerül, fél órai várakozás után értesíti a feladatellátási-hely vezetőjét. 


 A válófélben és elvált szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés 
bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 


 A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett 
felnőtt, ill. nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki 
az óvoda. 
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3.4 Külön foglalkozásra járó gyermekek (egyéb szolgáltatások) 


• Hitéletre nevelés igény szerint mindhárom óvodában. 


Az óvoda területén és az óvodán kívül igénybe vett szolgáltatásokon résztvevő 
gyermekekre és szüleikre a mindenkor hatályban lévő házirend vonatkozik. (érkezés-
távozás) 


Telephelyenként az arra kijelölt helyen szerveződnek a külön foglalkozások. 


Minden külön foglalkozásra járó gyermekről kérjük a szülő írásos nyilatkozatát, hogy 
mely oktatóra bízza gyermekét. Az aláírt nyilatkozatokat a csoportos óvodapedagógusnak 
kérjük átadni! 


Kérjük, hogy minden várakozási időben ügyeljenek az óvoda rendjére és tisztaságára! 


 


3.5 A gyermekek napközbeni elvitele: 
A szülő elviheti napközben is a gyermeket az óvodapedagógussal történt egyeztetés 
után oly módon, hogy az legkevésbé zavarja a csoportot. 


 


4. A nevelési év rendje 
 


4.1 A nevelési év minden év szeptember elsején kezdődik és augusztus 31-ig tart. 
 
4.2 A törvény által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapból 5-öt veszünk igénybe 
szakmai napok tartására. Minden alkalommal hét nappal korábban jelezzük a szülők felé a 
nevelés nélküli munkanap konkrét időpontját. Ügyeletet igény szerint biztosítunk. A 
nevelés nélküli munkanapok időpontját az év elején szülői értekezleten közzé tesszük. 
Ügyeletet abban az esetben szervezünk, amennyiben az igény eléri a beíratott 
gyermekek létszámának 10%-át. 
 
4.3 Szünetek 
Őszi, téli, tavaszi szünetet nem tartunk.  
Az Iskolai szünetekkel párhuzamosan felmérjük az igényeket, és ennek alapján összevont 
csoportokkal működünk. 
 


5. A nyári zárva tartás rendje 
 


A nyári zárva tartás időpontját minden év február hónapban 15-ig kifüggesztjük, hogy a 
szülők időben tájékozódjanak. A nyári zárás ideje alatt a két (Tündérkert és a Mesevarázs) 
óvoda felváltva tart nyitva.(4 hét) 
A Szivárvány Óvoda 3 hétre zár be. Ez idő alatt az éppen ügyeletes óvoda fogadja a 
gyermekeket. 
 Azok a szülők, akiknek gondot okoz gyermekük felügyelete.(pl.dolgozik, nincs elegendő 
szabadsága) a másik óvodánkban biztosítunk helyet.  
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6. Gyermekek az óvodában 


 
6.1 A tanköteles gyermek óvodába járásának szabályai: 
A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától óvodakötelessé válik. Igazolatlanul nem hiányozhat. Amennyiben az 
igazolatlan mulasztása meghaladja a tíz napot, az intézmény vezetője köteles a szülőt 
írásban felszólítani, hogy tegyen eleget szülői kötelességének, valamint értesíti a helyi 
önkormányzat jegyzőjét. 
 
6.2 Az óvodába járás alól felmentést a jegyző adhat az intézményvezető és a védőnő 
javaslatára. 
 


7. A távolmaradás szabályai 
 
 Ha a gyermek az óvodától távol marad, mulasztását igazolni kell. 
 Az 3-ik életévet betöltött gyermek óvodaköteles. Igazolatlanul nem hiányozhat.  


 
7.1 A mulasztás igazolt: 
 
 ha a gyermek megbetegszik, és azt orvos igazolja. 
 ha a szülő előzetesen bejelenti az óvodapedagógusnak. 


 


8. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje 
 


Az otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvodapedagógusok 
részéről tilos! 
Gyógyszerek beadását csak krónikus betegségek esetén (aszthma, epilepszia, 
cukorbetegség, allergia) vállaljuk, a gyermekorvos javaslatára. 
Láz esetén-indokolt esetben-a szülő érkezéséig a lázcsillapítást megkezdjük.  
 
8. 1 Betegség: 
 
 Az óvodában teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 


gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele 
az óvodában a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek 
egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az 
óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 


 Ha a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, ill. 
kötőhártya gyulladása van az óvodapedagógus köteles a szülőt telefonon 
értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell 
vinni az óvodából. 


 Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek csak orvosi 
igazolással jöhet újból az óvodába. 
 


8.2 Fejtetvesség esetén a csoportba járó gyermekek ágyneműjét haza kell adni. A szülők 
kimosva és kivasalva hozzák vissza a gyermekek ágyneműjét, illetve be kell mutatni a 
védőnők által kiadott igazolást. 
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8.3 Kisebb horzsolások esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Kötszer és 
lázcsillapító, lázmérő minden óvodában van az egészségügyi dobozban. 
Az óvodapedagógus teendőjét baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: A 
gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell 
szervezni. A baleset súlyosságától függően, ill. eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról 
kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítás orvoshoz) 
 
8.4. Minden sérülés, vagy betegség esetén a szülőt értesítjük. Baleset esetén 
jegyzőkönyv készül. 
 


9. A napirend kialakításának szempontjai 
 


9.1 Az őszi, tavaszi és nyári időszakban sokat tartózkodunk a szabadban.(napi 2-5 óra), 
téli időszakban (napi fél-1 óra) 
 Csendes pihenő ebéd után napi 1,5-2 óra. 
 A csoportszobába szülők ne menjenek be! 


Kivételt képeznek a nyílt napok. (farsang, Föld napja, anyák napja, stb.) 
 Az óvodai élet napirendjét tartsák tiszteletben! 


 
9.2 Étkezés: 
 A HH-s (hátrányos helyzetű) és HHH-s (halmozottan hátrányos helyzetű) 


gyermekek, ha betegek, az otthon töltött lábadozási idő minden hétköznapján 
elvihetik az ebédet az adott feladatellátási-helyről. Továbbá amennyiben az őszi és 
tavaszi szünetben ezen gyermekek otthon tartózkodnak, akkor is lehetőségük van 
az ebéd elvitelére. 


 A gyerekek napi háromszori étkezést biztosítunk, mely élelmiszerekből az 
ételmintát 72 órán át megőrzünk. Ételt, édességet, rágógumit ne hozzanak a 
gyerekek az óvodába!  


9.4 Az étkezések időpontja: Tízórai:  800 - 900-ig 
 Ebéd: 1200 – 1300-ig 
 Uzsonna: 1500 – 1530-ig 
 
9.5 Az étkezések lemondásának szabályai: 
Az étkezések lemondása legkésőbb az adott napon reggel 10 óráig lehetséges, amely 
másnaptól érvényes. 
Minden le nem mondott étkezési napot fizetni kell! Az ingyenes étkezésre jogosultaknak 
is jelentési kötelezettségei vannak, az erre vonatkozó nyilatkozatot az óvoda titkáránál 
kell minden nevelési év elején kitölteni. (Csak akkor vehetik igénybe az ingyenes 
étkezést, ha a gyermek jelen van az óvodában.) 


 
• Az étkezés lemondásának módjai: 


Telefonon. 
 


• Óvoda értesítése a hiányzásról: 
Telefonon 
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9.6 A térítési díjról. 


 
      Az étkezési díjak készpénzes befizetése minden hónapban a gazdasági iroda pénztárában 


történik, a tagóvodákban az üzenőfalon kihirdetett időpontban. 
 
 
 
 


10. A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje 
 
 A beiskolázás óvodai feladatai: 
Az óvodapedagógusok a gyermekekről az óvodába lépéstől kezdve megfigyeléseket 
végeznek és feljegyzéseket készítenek. A feljegyzések alapján, nyomon követhető a 
gyermekek személyiségének fejlődése. Fogadóórák alkalmával tájékozódhatnak a szülők 
a feljegyzések tartalmáról. 
A gyermek értelmi, -beszéd, -hallás, -látás, -mozgásfejlődésének eredményét, 
intézkedéseinket, javaslatainkat - szükség szerint -, de legalább félévenként rögzítjük. 
Indokolt esetben kezdeményezzük a szülőnél a Szakszolgálat igénybevételét. 
A gyermekek jutalmazásának elvei, formái: Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 
Minden esetben a dicséret és a metakommunikációs jelek alkalmazása javasolt.  
A tiltás nem vezet eredményre.  
A büntetés minden formáját, eszközét elítéljük.  


A helytelen viselkedés korrigálása szükséges: elbeszélgetés, magyarázat, tevékenységből 
való kiemelés, példaadás, szituációk eljátszása. 
 
10.2 Beiskolázás: 
A tankötelezettség elérésekor a gyermekekről az óvoda szakvéleményt ad ki. 
Az iskolába lépést megelőzően tájékoztatót készítünk a gyermek óvodai fejlődéséről, 
fejlesztési javaslatainkról, kérésre a szülő részére átadjuk.  
 
10.3 Tankötelezettség: 
A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a 
naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, 
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban 
a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, megkezdi a 
tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség 
teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség 
kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban 
született. 
Kt. 6. § (2) (4) a) 
 
10.4 Ha a gyermek tanköteles, de az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet nem 
éri el, az óvoda javaslatot tesz iskolaérettségi vizsgálatra. 
 
10.5. Óvodánk logopédusai a nevelési év elején szűrést végeznek a gyermekek körében. 
Minden három évet betöltött gyermek részesül logopédiai ellátásban, ha az indokolt.  
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11. Gyermekvédelem 


Gyermekvédelmi feladatok: Minden óvodapedagógus munkaköri feladata! 


Óvodánk gyermek és ifjúságvédelmi felelőse: Erdődi Róbertné  
Segítséget nyújt segélykérelmek, gyámügyek intézésében. 
Kapcsolatfelvétel az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, Családsegítővel. 
Elérhetősége naponta az óvoda telefonszámán (66 371 154),  
 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 


• Alacsony iskolai végzettség 
• Lakáskörülményei elégtelenek. (komfort nélküli, illetve szegregátumnak 


tekinthető környezet, illetve az egészséges fejlődéshez szükséges környezet nem 
biztosított) 


• Alacsony foglalkoztatottság: legalább 12 hónapig álláskeresőnek nyilvánított 
személy. 


Halmozottan hátrányos helyzetű: 
Az a gyermek, akinél a fenti felsorolásból legalább kettő fennáll: 


• A nevelésbe vett gyermek. 
• Utógondozói ellátásban részesülő gyermek 
• A gyámhatóság megállapítja 


A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 
kérelmezhető. 
 


12. A gyermekek jogai: 
 
 A gyermekek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges 


környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 
fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 


 A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és 
védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 
nem vethető alá testi fenyítésnek. 


 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és 
magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása 
azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 


 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben, részesüljön. 


 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 
részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 


 A gyermek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben 
részesüljön. 


 A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 
részesüljön. 


 A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, 
aki a gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével 
foglalkozik. 
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13. A szülő jogai 
 


 A szülőt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. 
 A szülő joga, hogy megismerje az intézmény helyi dokumentumait. 
 A szülő joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. 
 A szülő kezdeményezheti a Szülői Munkaközösség létrehozását, részt vehet és 


közreműködhet annak tevékenységében. 
 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pedagógiai 


Szakszolgálat Intézményét. 
 A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga (13.§. (6) 


 
14. A szülő kötelességei 


 
 A szülő kötelessége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke 


jogainak érvényesítésében. 
 A szülő kötelessége, hogy megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke 


fejlődéséért. 
 A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével 


foglalkozó pedagógusokkal. 
 A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő 


beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak 
elsajátítását. 


 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges feltételekről. 


 A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. 
 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy 


óvodai nyilvántartási napon legalább hat órát kell bent tartózkodnia.20/A§. 
 A szülő kötelessége, hogy megjelenjen gyermekével a tanácsadáson, továbbá 


biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 
gyermekkel foglalkozó nevelő kezdeményezésére javaslatot tesz. A jegyző 
kötelezheti a szülőt, hogy kötelezettségének tegyen eleget. 13§ (8) b. 


 A szülő kötelezettsége, hogy a nap folyamán folyamatos elérhetőséggel 
rendelkezzen. 


 
15. Baleset megelőzési előírások 


 
 Lehetőség szerint ékszert ne hordjanak a gyerekek! Gyermekközösségben 


viselésük balesetveszélyes lehet, esetleges elvesztésükért nem tudunk felelősséget 
vállalni. 


 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába 
olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet. (gyufa, kés, tű, mobiltelefon stb.) 


 Minden egyéb játék behozatala csak a csoportos óvodapedagógussal való 
egyeztetéssel lehet. 


 A bejárati kapu biztonsági zárral és hagyományosan használható.  
 A déli hazamenők fokozottan ügyeljenek arra, hogy távozáskor zárják be az ajtót. 
 Azok gyermekek, akik kisautóval, rollerrel, kerékpárral érkeznek az óvodába az 


arra kijelölt helyen és módon tárolják! 
 Nyáron a Mesevarázs Óvodában a kapukat 9:00 - 12:00, a Szivárvány Óvodába 


9:00 – 11:30 óráig a gyermekek biztonsága érdekében zárva tartjuk. 
 Az óvoda területére kutyát behozni TILOS! 
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 Az óvoda területén idegeneknek kerékpározni TILOS! 
 Az udvari játszószereket (mászóka, hinta…..stb.) a gyermekek csak felnőtt 


felügyelettel használhatják, és csak azok a gyermekek használhatják, akik az adott 
óvodába járnak. 
 
 
 


16. A gyermek ruházata az óvodában 


 
 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség az évszaknak 


megfelelően. 
 Átöltözéshez tartalék ruha, alsónemű, pizsama szükséges. 
 Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője, törölközője, ágyneműje. 
 Célszerű minden ruhadarabot megkülönböztető jelzéssel ellátni, és ezeket az erre 


rendszeresített, jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolni. 
 A ruhadarabokat az öltözőszekrényben, az óvodapedagógusoktól kért módon 


helyezzék el. 
 A gyermekek váltócipője legyen kényelmes, biztonságos (nem papucs). 
 Gyermekek számára behozható tárgyak: 


A gyermekek puha alvójátékokat, mesekönyvet hozhatnak be. A közösségi nevelés 
szabályainak megfelelően a behozott játékokkal más is játszhat. Az ekkor 
keletkezett megrongálódást kérjük tudomásul venni. 
Elveszett, megrongálódott eszközökért nem vállalunk felelősséget! 


 
17. Dohányzás 


 
Az óvoda egész területén dohányozni TILOS! 
 


18. Együttműködés a szülőkkel 
 


A szülőknek lehetőségük van és igényeljük is, hogy az óvodában folyó nevelőmunka 
kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a 
közös gondolkozást. 
 
18.1. Fórumok: 
Óvodánkban Szülői Munkaközösség működik: 
Az óvodában a szülők, jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői 
munkaközösséget hozhatnak létre. 
A szülői munkaközösség dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 
tisztségviselőinek megválasztásáról. 
Az óvodai szülői munkaközösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 
pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely 
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe 
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 
értekezletein. 
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19. A kapcsolattartás lehetséges fórumai 


 
• Szülői értekezletek (beszélgető körök) 
• Kézműves délutánok 
• Kirándulások, közös rendezvények 
• Fogadóóra (csoportos óvodapedagógusokkal, óvodavezetővel) 
• Az óvodapedagógussal történő, rövid, esetenkénti megbeszélés. 
 


Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre 
az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, 
mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát! 
A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a csoport óvodapedagógusaitól vagy az 
Intézményvezetőtől kérjenek.  
Az intézményvezető fogadóórája hétfőtől-csütörtökig, 8:00- 10:00-ig. 
 


20. Panaszkezelés 
 


A szülők az intézményi működés során előforduló vitás esetekben a csoport 
óvodapedagógusaival keressék a megoldást! Ha ez nem sikerül, akkor lehet fordulni a 
Feladatellátási-hely vezetőjéhez. Amennyiben nem sikerül a problémát megoldani, 
abban az esetben forduljanak az Intézményvezetőhöz.  
 A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. Kérelmekkel, panaszokkal, 


bejelentésekkel eljárást indíthat, vizsgálatokat kezdeményezhet minden olyan 
esetben, amikor konkrétan nem nevezhetők meg a jogaiban sértett személyek. 
136§ (6) 


 
21. Az intézményi rendezvények ünnepek rendje 


 
21.1. Jeles napok, ünnepi népszokások: 
 


• Karácsonyi ünnepkör, Advent  
• Farsang 
• Március 15. 
• Húsvéti Ünnepkör 


 
Az óvodai mindennapok eseményei: 
 


• Születésnap 
•  Névnap  
• Anyák napja  
• Gyermekhét 
• Ballagás 
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 22. Óvó, védő intézkedések: 


 
22.1. Bombariadó: Vészhelyzetben az itt tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és 
közben utasítást ad az épület kiürítésére. Az óvodapedagógusok a kidolgozott menekülési 
útvonal alapján menekítik ki a gyerekeket.  
 
22.2 Tűzriadó: A tűz keletkezési helyétől függően a tűzriadó terv alapján menekítjük a 
gyermekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a 
tűzoltókat. A folyosókon lévő poroltókkal meg lehet kezdeni a tűzoltást az arra kijelölt 
személyeknek. Minden elhárítási munka a tűzriadó terv alapján történik. Évenként 2-szer 
próbát tartunk. 
 
22.3. Az óvodás gyerekekre az óvoda egész nyitva tartása alatt óvodapedagógusok 
felügyelnek, vigyázva a gyerekek testi épségére. Kisebb sérülés esetén elsősegélyt 
nyújtunk, súlyosabb esetben orvost, ill. mentőt hívunk. 
 
22.4. Az óvoda Pedagógiai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata az 
óvoda vezetőjénél megtekinthető. 
 
22.5 A házirend megtekinthető a központi hirdetőtáblán, a bejáratoknál, valamint 
minden csoportban elkérhető az óvodapedagógusoktól, illetve megtekinthető az óvoda 
honlapján. 
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23. Érvényességi rendelkezés 
 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde Házirend módosításának indokai:   


• jogszabályi változás,  
• szülői kezdeményezés 
• nevelőtestület kezdeményezése 


 
Legitimációs záradék 
 
A Nkt. 25. § szerint a köznevelési intézmény házirendjét a nevelőtestület a szülői 
közösség véleményének kikérésével fogadja. A házirend azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 
egyetértése szükséges. A házirend nyilvános. 
 
A Házirendet készítette, véleményezésre, elfogadásra előterjeszti az Intézmény 
vezetője 
 
 
 
Dátum: Szeghalom, 2018.……. ………………………………… 


Ph. Intézményvezető 
 
 
Elfogadó határozat 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete a házirend tartalmát 
megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítást elfogadta. 
 
Dátum: Szeghalom 2018……. ………………………………… 


A nevelőtestület nevében 
 
Véleményezési jog gyakorlása 
 
A Nkt. 25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde szülői munkaközösségének nevében kijelentem, hogy az intézmény 
házirendjének tartalmát megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk. 
 
 
Dátum: Szeghalom 2018.…… …….………………………………… 
 szülői közösség nevében 


A Házirendet jóváhagyta:  


Dátum: Szeghalom. 2018…..  
 …………………………………….. 


Ph. intézményvezető 
Egyetértési nyilatkozat  
 
Nkt. 85. § (1) A fenntartónak, a működtetőnek egyetértési joga van a köznevelési 
intézmény házirendje tekintetében, amennyiben a házirend valamely pontja szerint a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség, illetve többletköltség hárul. Az egyetértés 
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kialakítására harminc nap áll rendelkezésre. 
 
A Nkt. 25. §-a szerint a Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjében 
szereplő többletkötelezettség igényével egyetértünk, azt elfogadjuk és támogatjuk. 
 
Dátum: Szeghalom, 2018.……….. 


……………………………………… 
Fenntartó részéről
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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018.(III.27.) számú önkormányzati 


rendelete 
 


Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1995.(III.27.) számú rendelet módosításáról 


 
 


 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 


1.§ 
A 4/1995. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép.  
 


           4.§ 
 


Jelen rendelet 2018. március 27-én lép hatályba és 2018. március 28-án hatályát veszti.  
 
 
 
Szeghalom, 2018. március 14. 
 
 
 
Macsári József                                                                                dr. Pénzely Erika 
polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1. melléklet a /2018.(III.27.) önkormányzati rendelethez 
 


Szeghalom Város Önkormányzata kormányzati funkciói 
 
 


A B C 
Sorszám Kormányzati 


funkció száma 
Kormányzati funkció megnevezése 


1.  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 


2.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
3.  013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
4.  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 


kapcsolódó tevékenységek 
5.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
6.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
7.  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
8.  031030 Közterület rendjének fenntartása 
9.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
10.  041232  Start munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
11.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
13.  042220 Erdőgazdálkodás 
14.  045120 Út, autópálya építése 
15.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
16.  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
17.  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 


átrakása 
18.  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
19.  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
20.  064010 Közvilágítás 
21.  066010 Zöldterület-kezelés 
22.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
23.  072311 Fogorvosi alapellátás 
24.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
25.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
26.  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
27.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
28.  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
29.  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
30.  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
31.  082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
32.  082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
33.  082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
34.  084031 Civil szervezetek működési támogatása 
35.  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
36.  091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 


összefüggő működtetési feladatok 
37.  092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 


összefüggő működtetési feladatok 


38.  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
39.  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
40.  104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
41.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 







 





		Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
 ___________ 


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


E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2018. március 26-ai testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alföldvíz Zrt. 2018. március 01-én megküldte a 2018. április 01-től érvényes vízterhelési 
díjra vonatkozó tájékoztatóját. 
 
A Képviselő-testület 2004. óta minden évben határozattal veszi tudomásul a tájékoztatót. Az 
Alföldvíz Zrt. Igazgatósága 13/2018. (II.26.) számú határozatával elfogadta a 2018. évi 
vízterhelési díjak mértékét. 
 
Szeghalom városára meghatározott vízterhelési díjak mértéke csökkenést mutat a 2017. évhez 
viszonyítva. A csökkenés oka, hogy a tisztító telep továbbra is jó hatásfokkal dolgozik, ezért 
az Alföldvíz Zrt-nek mint üzemeltetőnek az elmúlt év után kevesebb vízterhelési díjat kellett 
fizetnie, így a csökkenést tudta a fgyasztók felé érvényesíteni.  
 
Az Alföldvíz Zrt. által megküldött levélben foglaltak figyelembevételével kérem az alábbi 
határozati javaslat elfogadását: 
 
Határozati javaslat: 
__________/2018. (III.26.) Ökt. sz. határozat 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. által megküldött 
és a vízterhelési díj mértékére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. A tájékoztatás alapján 
2018. április 01-től a vízterhelési díj mértéke az alábbi: 
 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 
csatornaszolgáltatást igénybevevők 


2,25 Ft/m3 + ÁFA 
(2,79 Ft/m3 + ÁFA) 


Önkormányzati csatornaszolgáltatást 
igénybevevők 


2,50 Ft/m3 + ÁFA 
(3,10 Ft/m3 + ÁFA) 


Hatósági csatornadíjat fizető igénybevevő 3,80 Ft/m3 + ÁFA 
(4,70 Ft/m3 + ÁFA) 


Szippantott (kihordásos) szennyvíz után 
fizetendő 


5,60 Ft/m3 + ÁFA 
(7,00 Ft/m3 + ÁFA) 


A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a fentiekben szükséges 
intézkedést. 
 
Felelős: Macsári József polgármester 
Határidő: 2018. március 31. 
 
Szeghalom, 2018. március 14. 
 
Az előterjesztést készítette:                                                        Macsári József                                            
Nagy István műszaki irodavezető                                               Polgármester                                                        
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ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde részéről Mikéné Erdei Erika Intézményvezető 
megküldte az Óvodai-, Bölcsődei továbbképzési tervét, óvodai pedagógia programját, szervezeti és 
működési szabályzatát, házirendjét megismertetés, és elfogadás céljából. 
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde továbbképzési 
tervét, óvodai pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét fogadják el.
  
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde 2017/2018-as továbbképzési tervét megismerte és elfogadta.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde házirendjét elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
 
 







 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és 
Bölcsőde Óvodai Pedagógiai Programját elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
             Bojtor Éva 
 
Szeghalom, 2018. március 19. 
 
 
           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 2018. március 26-án tartandó ülésére 


Tisztelt Képviselő- testület! 


A Képviselő- testület a 3/2018. (I.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-1.1.1.-15-
BS1-2016-00002 azonosítószámú „Kandó Kálmán utca felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari 
Parkban” című közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési 
javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül (4 db ajánlat) valamennyi ajánlattevő ajánlatát 
érvényes ajánlatnak fogadja el. A bizottság javaslata alapján az eljárás nyertese a 
SWIETELSKY Magyarország Kft. nettó 96.074.146,- Ft összeggel, mivel a bírálati 
szempontok szerinti legkedvezőbb, gazdaságilag a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 4/2018. (I.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a VP6-19.2.1.-55-
4-17 Kisléptékű településfejlesztési akciók pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván 
benyújtani „Az Árpád házi királyok emlékparkjának és közösségi szabadidő parkjának 
kiépítése” címmel. A megvalósítás helyszíne: 5520 Szeghalom, szeleskerti főgyűjtő csatorna 
melletti kivett közterület, hrsz. 740, 770/2 (belterület) 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 5/2018. (I. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a hálózathoz 
csatlakozó Szeghalom belterület Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a Békés- 
Békéscsaba- Füzesgyarmat kerékpárút hálózathoz csatlakozó Széchenyi- Kinizsi úti szakasz 
kerékpárút felújítása tárgyban a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
Jelentem, hogy a polgármester a további szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A Képviselő- testület a 7/2018. (I. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Szeleskerti 
főgyűjtőcsatorna mellett lévő 770/2 hrsz-ú nádas művelési ágú területet közterület művelési 
ágú területté minősítse át. 
Jelentem, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 
 
 
 
Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét. 
 
 
Szeghalom, 2018. február 14. 
 
 
Tisztelettel: Macsári József 
                                                                                                                          polgármester 








 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
A  Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 


Muzeális Gyűjtemény 
 2017. évi beszámolója 


 
 
 
 
 


5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2. 
 


Készítette: Koczó Éva 
 
 


2018. március 13. 







 
ÖSSZEFOGLALÓ : 


 
   A Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Muzeális Gyűjtemény Szeghalom város egyik     


kulturális alapintézménye, általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár, és múzeum. 
Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szól alaptörvény, és a  módosított 2017. évi LXVII. 
törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997.évi CXL. törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról,  és az érvényben lévő 
minisztériumi, helyi önkormányzati rendeletek alapján, az intézmény belső szabályzatai szerint, a 
felénk megnyilvánuló használói igények figyelembevételével végezzük. 
A könyvtár egy múzeummal összevont intézmény a városnak egy meghatározó kulturális 
alapintézménye, melyben a könyvtár heti 44 órában egész évben folyamatosan várja  látogatóit.  
     
    A Nagy Miklós Városi Könyvtára a város és környéke vonzáskörzetében lehetővé teszi az 
általa gyűjtött, feldolgozott, és megőrzött dokumentumokhoz és információhoz való szabad 
hozzáférést. Kapcsolatot tart a város közoktatási és művelődési intézményeivel, velük 
együttműködve biztosítja a könyvtári, közművelődési feladatok ellátását. Könyvtárunk  
állománya 54352 dokumentum, ebből  14000 helytörténeti jellegű kötet található a  
legváltozatosabb téma- és tárgykörökből. Ugyanilyen változatos tematikájú a fotótár (mintegy 
6500 db), valamint számos folyóirat bekötött példánya áll a kutatni vágyók rendelkezésre. 
(Szeghalom-, Vidéki Hírlap, Békés megyei népújság, Élet és Irodalom, Új Auróra stb.)  
 
     A könyvtár szolgáltatásai: tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés, teljes körű helytörténeti 
gyűjtemény helyben használata, közösségi internet hozzáférés biztosítása, információ szolgáltatás 
internetes tartalmakból, adatbázisokból, másolás, szkennelés, nyomtatás, gyengén látók számára 
biztosított nagyító program, gyermekkönyvtári szolgáltatások, az olvasáskultúra fejlesztését és a 
könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó klubok, rendezvények. 
 
     A könyvtár humán erőforrása képzett az elmúlt három évben a munkatársak nagy része  
akkreditált továbbképzéseken bővítette ismereteit. 
   A könyvtár összesen 6 db. nyilvános a használók céljára fenntartott internet elérést biztosító 
számítógéppel, 1 db. a munkaerő piaci adatbázis szolgáltató számítógéppel, és 5 db. könyvtári 
rendszer működését segítő számítógéppel rendelkezik. A TEXTLIB  nevű egységes országos 
lelőhely nyilvántartás elveihez  igazodó integrált könyvtári rendszeren tartja nyilván az 
állományát az intézmény. Az állomány elektronikus feltártságának mértéke 95 % közül mozog. 
Rendelkezik a könyvtári honlappal. 
 
     A könyvtár fejlesztési iránya a minél szélesebb körű, egyenlő esélyű információ és tartalom 
szolgáltatás kialakítása. A könyvtári online szolgáltatások távoli elérhetőségének biztosítása a 
felhasználók számára,  a város helyismereti, turisztikai jelentőségű nevezetességeiről információ 
szolgáltatás, bekapcsolódás a helyi, járási, regionális kulturális életbe, a kulturális turizmusba 
mint információszolgáltatóként, mint értékmegőrzőként, mind értékközvetítőként 
 
 
 
 
Erősségek Gyengeségek 


 







- Az épület központi elhelyezkedése, 
akadálymentesített bejutás az 
intézményeinkbe 


- Megbízható, elkötelezett, segítőkész 
munkatársak 


- Minőségi, együttműködő szemlélet 
- Használói igények figyelembevétele a 


sokrétű és kedvező árú szolgáltatások 
kialakításban 


- Aránylag korszerű informatikai háttér 
- Gyermekbarát berendezés 
- Muzeális-, helytörténeti gyűjtemény 
- Pályázati lehetőségek kihasználása 
- Új kiadványok megjelenésének 


figyelembevétele dokumentum 
beszerzésnél 


- Személyre szabott, közvetlen 
tájékoztató 


- Barátságos kellemes környezet, 
családias légkör 


- Belső kommunikáció hiányosságai 
- Túlterhelt munkatársak 
- A munkaszervezés koordinálatlansága 
- Szűkös anyagi keretek  
- Elhasználódott dokumentumokkal 


terhelt állomány 
- A forráshiány az olvasásnépszerűsítő 


rendezvényekre 
- Célcsoportok feltérképezése hiányos, 


kihasználatlan lehetőségek 
- nincs könyvtári informatikus 
- egyes rendezvények alacsony 


látogatottsága 
- Programok minden korosztálynak 
- Könyvtári informatikus hiánya 


Lehetőségek  Veszélyek  
- Pályázatok 
- Speciális partneri igények (idősek, 


fiatalok, iskolák, civil szervezetek, 
célcsoportok látens igényeinek 
feltérképezése) 


- Együttműködések (szakmai 
kapcsolatok,  


- Igazodás a városi programkínálathoz, 
az idegenforgalmi igényekhez 


- Fenntartói támogatás 
- Támogatók, Pálfi János Alapítvány 
- Önkéntesek, közösségi 


közreműködők 
- Média, közösségi oldalak, személyes 


kapcsolatok (kitelepülés) 
- Szakmai továbbképzések 
- e Magyarország program 
- Használói igények változásainak 


nyomon követése 


- Elszegényedés miatt különböző 
eszközök eltulajdonítása a 
könyvtárból 


- Szakképzetlen közfoglalkoztatottak 
foglalkoztatása 


- Szűkös anyagi lehetőségek 
- Pályázati források szűkülése 
- Versenytársak (internet, azonos városi 


kulturális kínálat 
- Szakmai kapcsolatok nem ápolása 
- Gyors információtechnológiai 


változások 
- Népesség összetételének romlása, 


népesség fogyása (elöregedés, 
elvándorlás) 


- Fiatalok eltávolodása, személyes 
kapcsolatok igényének gyengülése 


- Kis létszámú személyzet 
- Könyvtári informatikus hiánya 


 
 
A SWOT analízisben feltárt erősségeinkre  lehet építeni, és általunk befolyásolható tényezőkkel  
bővíteni kell az erősségek számát.  A lehetőségekből további előnyöket kovácsolhatunk az 
intézmény számára, mint például a 2017-2018 év, mely két nyertes pályázatot, és két nyertes 
pályázatban való részvételt hozott számunkra. A gyengeségek azon részét, mely anyagi vonzattal 
nem jár tudjuk javítani, viszont más részeit már a veszélyek kategóriába is besorolhatjuk. A 
veszélyek  olyan külső tényezők amelyeket nem tudunk befolyásolni, csökkentik sikereink 
esélyét, komoly korlátokat jelentenek. 







Az intézmény küldetésnyilatkozata: 
 
• A Nagy Miklós Városi Könyvtár a művelődés és kikapcsolódás fontos helyszíne 


alapintézménye.   
• Megkülönböztetés nélkül mindenki számára lehetővé teszi az általa gyűjtött, megőrzött, 


feldolgozott és szolgáltatott dokumentumokhoz és információhoz való szabad 
hozzáférést. 


• Biztosítja az esélyegyenlőséget a társadalomból bármilyen okból kiszoruló hátrányos  
helyzetű emberek számára.  


• Őrzi és ápolja a könyvtár hagyományos értékeit, viszont  felismeri és használja az új 
technológiai alkalmazásokat. 


• Gyűjti, feldolgozza és elérhetővé teszi a helyi kulturális értékeket.  
• A könyvtár együttműködik a fenntartóval, más könyvtárakkal, általános- és 


középiskolával, más kulturális intézményekkel. 
• Folyamatosan bővül a használók igényeit figyelembe vevő dokumentum állománya, és a 


korszerű megújuló szolgáltatásai. 
• A saját eszközeivel támogatja az egész életen át tartó tanulást, segíti a különböző oktatási 


programokban résztvevők felkészülését.. 
• Közművelődési tevékenységével aktív részese  a város szellemi életének, a művelődés  és 


kikapcsolódás fontos helyszíne, közösségi tere minden korosztály számára. 
• Hozzájárul a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez, a könyvtár egy olyan hely   ahol 


minden felhasználó megbecsült és fontos személy. Hozzájárul  a felnőttek és a gyermekek 
olvasási kultúrájának fejlődéséhez. 


• A könyvtári munkát  szakmailag  felkészült, széles látókörű, sokoldalú elhivatott 
munkatársakkal  végzi. 


 
 A küldetésnyilatkozattal összhangban terveztük meg a könyvtár elsőrendű céljait. 
 
A  könyvtár céljainak megfelelően prioritásaink közé tartoznak  
• az információhoz korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása,  
• az egész életen át tartó tanulás támogatása,  
• olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése 
• szabadidő hasznos eltöltése 
• helyi kulturális értékek feldolgozása, közvetítése 
• eredményeket hozó sokrétű együttműködés társintézményekkel, civil szervezetekkel 
• munkatársak folyamatos képzése  
• minőségirányítási rendszer elemeinek meghonosítása a könyvtárban. 
 


o Az intézmény az egész életen át tartó tanulás, digitális kompetencia fejlesztés, hátrányos 
helyzetű csoportok integrációja érdekében pályázatot nyújtott be (EFOP-4.1.8-16) melyet 
13,43 millió forint értékben megnyert. Ezáltal korszerűbb lesz az intézmény számítógép 
parkja, lehetőség válik több speciális felhasználóképzést tartani felnőttek részére,(vállalt 
fenntartási időszak 5év, évente 200 fő, vállalt réteg közfoglalkoztatottak, gyesen, gyeden 
lévők)  digitális írás tanítást végezni, ezáltal ilyen módon is bekapcsolódni az egész életen 
át tartó tanulás folyamatába,  az esélyegyenlőség javítására.   


 
o A célok megvalósítása érdekében folyamatban van az intézmény honlapjának megújítása, 


akadálymentesítése. Segítséget nyújt az intézmény az  elektronikus ügyintézéshez, 
hozzáférést a digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz 







. 
o Olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése céljainak megvalósításában 


nagy segítséget nyújt 2018-ban az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn 
és a környező településeken” című pályázat, melyben a szeghalmi könyvtár is szerepel. 
Továbbá az EFOP-3.3.2-16 megnyert  a kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért című pályázat, mely óvodások, és iskolások kompetencia és 
készségfejlesztő  tanulását támogató programokat célozza meg.  


 
o Az intézményben folyamatos az olvasói igények felmérése, több formában. Jól látható 


helyen van kihelyezve kívánságdoboz, melyből a kérések 70-80 %-a teljesíthető. Az 
állományt a használói igényeknek megfelelően alakítjuk, és az állományt  tervszerűen 
apasztjuk.  


 
o Az intézmény anyagi lehetőségeinek függvényében, és a lakosság által felmerült igények 


szerint tervezzük, szervezzük a gyermek, és felnőtt programokat. Vannak állandó és 
alkalmi programjaink. További két nyertes EFOP-os pályázatban veszünk részt 2018-ban, 
mely  által az olvasáskultúra fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését célozzuk meg 
különböző programokkal. Három nyári tábort valósítunk meg nyáron alsós, és felsős 
gyermekek részére. 


 
o Együttműködünk civil szervezetekkel, közös programokat szervezünk pl. kiállítások. 


Ezen felül általunk szervezett számítógépes oktatáson vettek részt intézményünkben 
mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok. A programok által olyan emberek is megismerték a 
könyvtárat, akik más körülmények között nem vették volna igénybe intézményünket. 


 
 Szervezeti kérdések: 
 


o 2017-ben a könyvtár állománya 5 fő közalkalmazottból állt, ebből 3 felsőfokú végzettségű,  két 
könyvtáros asszisztens. 2 fő nyolc órában, kettő fő hat órában és egy fő négy órában látta el a 
feladatait. Egy fő felsőfokú végzettségű nyolc órában  a felnőtt könyvtári olvasószolgálatban 
teljesített szolgálatot, a gyermekkönyvtári olvasószolgálatban tevékenykedő felsőfokú 
végzettségű, kolleganő   állandó délutános és négy órában volt, és van 2018-ban is  
foglalkoztatva. A gyermekkönyvtárban délelőtt a  hat órában foglalkoztatott  könyvtáros 
asszisztens dolgozott, aki  délutánonként feldolgozóként tevékenykedett.  


 
o A gyermek, és felnőtt  könyvtárban lévők tevékenyen részt vállalnak  a használók felé nyújtott 


egyéb technikai szolgáltatásban is. A könyvtár munkájában részt vett még egy feldolgozó, 
könyvtáros asszisztensi végzettséggel.  


  
o Az intézmény  vezetője a vezetési feladatokkal együtt, mellett intézi a pénzügyeket, koordinálja a 


pályázatokat, szervezi a rendezvényeket, ezen túl  bármit ami napi szinten elő adódik. Az 
olvasószolgálatban igény esetén mindenki mindenkit  helyettesít.  


 
o Az összevont intézményben 2017-ben tevékenykedett 7 közfoglalkoztatott. A múzeumi területen 


három, a könyvtári területen négy, melyekből kettő takarító.  2018 április 1-től érkezik egy fiatal 
közfoglalkoztatott férfi, akire nagy szükségünk lenne alapszintű számítástechnikai oktatás terén. 


 
o 2018-ban  a könyvtár területén személyi változás nem történt, viszont két hat órában 


foglalkoztatott könyvtáros asszisztens munkaideje nyolc órára lett felemelve ideiglenesen, a 
múzeumban történt személyi  változás miatt. A munkakörök elosztásában változás nem történt. 


 







o Nagy szükségünk lenne egy könyvtári informatikusra. 
 


o A könyvtárban szakfelügyeleti vizsgálat volt 2017. november 27-én. A feltárt hiányosságokat 
pótoljuk. 


 
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése: 


 
Felnőtt könyvtári részleg 


o Az olvasási szokások átalakulóban vannak, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet 
olvasnak az emberek. Bőséges  a könyvkiadók kínálata,  így szinte minden területen 
kielégíthető az olvasói érdeklődés. 


 
o A könyvtárba járók a szabadidő hasznos eltöltése, az olvasás kedvtelése és öröme miatt  


kölcsönöznek. Sokan előnyben részesítik az olvasást a  tévénézéssel, az internettel szemben, 
és az egyre népszerűbb e-bookok ellenére is  még mindig vannak, akik „hagyományosan” 
szeretnek olvasni – „kézben tartani, lapozni, érezni a könyv illatát”. 


 
o Vannak akiknek családi program a könyvtárba járás. Rendszeresen kölcsönöznek, helyben 


olvasnak, a kisebb gyerekek játszanak,  és a játszóházi foglalkozásokon is részt vesznek, 
ezáltal a család minden tagja könyvtártaggá, illetve aktív felhasználóvá válik.  


 
o Népszerűek a Vörös pöttyös könyvek. Ezek olvasóközönsége a fiatal felnőtt korosztály, ami 


kb. a 16-25 évig terjedőket jelenti. Tartalmukat tekintve szerelmi történetek és/vagy 
misztikummal vegyítve teszik még intenzívvé az élményt. 


 
o Kedveltek Leiner Laura könyvei( A Szent Johanna gimi, a Bexi sorotat kötetei stb.) 


kamaszokról kamaszoknak, és a fantasyk. 
 


o A felnőttek stílusban a romantikus és krimi kötetek mellett az életrajzi írásokat és a történelmi 
regényeket keresik. 


 
o A szakirodalomban szinte minden tudományterületről keresnek és kölcsönöznek: kertészet, 


ezotéria, pszichológia, nyelvtanulás, kreatív hobbik. 
 


o A magyar szerzők közül Bán Mór, Fábián Janka, Grecsó Krisztián, Lakatos Levente kötetei, 
valamint Lőrincz L. László, Szilvási Lajos és Szabó Magda könyvei. A külföldi szerzők közül 
Ken Follett, Jeffrey Archer, Nora Roberts és a skandináv krimi irodalom szerzői. 


 
o Igyekszünk minden lehetőséget megragadni a könyvtár népszerűsítésére és ezáltal növelni a 


könyvtár még jobb kihasználtságát – tájékoztatással, az igények előzetes felmérésével, 
rendezvények szervezésével (író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, MondóKAcagó, 
játszóházak, csatlakozás az országos könyvtári programokhoz helyi szinten is). 


 
Kölcsönzés: 
 


o A kölcsönzések és a kölcsönzők naprakész nyilvántartása és rögzítése a számítógépes 
nyilvántartásban folyamatos feladat.  


 
   2017-ben a könyvtárhasználat összesen 29715 fő, ebből 11.517 fő 14 évesnél fiatalabb. 
   Az év folyamán olvasóink  5326 alkalommal kölcsönöztek - ebből 1691 fő 14 év alatti. 
A kölcsönzött dokumentumok száma 14284 - ebből 3637 dokumentumot a 14 év alatti olvasók 
kölcsönöztek ki. 







 
Beiratkozott felnőtt olvasók  száma:  901 fő – ebből 84 fő az új beiratkozó. 
Beiratkozott olvasók száma nem, korosztály és foglalkozás szerint: 
 
• Nők: 716 fő  
• Férfiak: 185  fő 
 
A grafikonokon a beiratkozott olvasók kor, és foglalkozásbeli megoszlása látható. 


 


 
Az alábbi grafikon a beiratkozott olvasók számának alakulását mutatja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beiratkozott olvasók számának csökkenésének az okai között az alábbi megállapításokat tettük:  


• a város népességének folyamatos csökkenését,  
• e-book-ok elterjedését, könyvek letöltését az internetről,  
• szabadidő csökkenését az aktív lakosság körében. 


 
Folyóirat: 
Rendszeres és népszerű a folyóiratok kölcsönzése is. 
A könyvtárba 2017 – ben 106 féle folyóirat járt.  
A folyóiratok egy részét kötteti, illetve tékázva őrzi az intézmény. 
Az olvasók  az aktuális lapszámokat a folyóirat olvasóban olvashatják el.  
A lejárt lapszámok kölcsönözhetőek, ennek lehetősége meglehetősen népszerű a használók körében.  
2017 – ben  98 alkalommal  566 lapszámot kölcsönöztek ki.  
 
ODR: 
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) feladata, hogy mindenki számára hozzáférést 
biztosítson a könyvtárakban található dokumentumokhoz. 
2017-ben  20 db. könyv érkezett  más könyvtárakból a szolgáltatáson keresztül. 







 Visszatartó a visszaküldés költsége, mely az olvasót terheli, illetve van aki már túl későn szól, és az 
átfutási idő figyelembe vételével nem kapná kézhez időben a könyvet. 
 
Tájékoztatás: 
Mindennapjaink része tájékoztatni olvasóinkat könyvtárunk szolgáltatásaival.  
Másik fontos tájékoztatási szolgáltatásunk a referensz kérdések - olyan jellegű adatok, ismeretek iránti 
kérdés, amelyek valamely dokumentum segítségével (leginkább a segédletek alapján) válaszolhatók meg 
– megválaszolása. 
Ilyen jellegű információkeresésre 9764 alkalommal került sor. 
 
Könyvtári órák: 
A 2017-ben két alkalommal (március 13-án és október 24-én), összesen 45 általános iskolai tanuló vett 
részt könyvtári órákon. 
 Az egyik könyvtári órán az áltanos iskola felső tagozatos tanulói Szeghalom nyelvjárásával, 
ragadványneveivel, a kapcsolódó közmondásokkal és szólásokkal, valamint a tájszavakkal 
ismerkedhettek meg. Különösen a régi szeghalmi tájnyelv jelentett újdonságot a gyerekeknek. A játékos 
feladatok megoldása egyre vidámabbá tette az órát és aktívabbá a diákokat. 
A másik óra könyv és könyvtárhasználati óra volt. 
 
Könyvklub: 
Rendszerességgel találkoznak tagok a könyvklubban, mindig egy adott témát körbejárva beszélik meg 
egymással olvasmányélményeiket. 
2017-ben 4 alkalommal 38 –an vettek  részt. 
 
Őszi Könyvtári Napok: 
Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott a nagy sikerű Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz, melyet 2017. október 2. és 8. között rendeztünk  meg.  
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az egyes intézmények tevékenységét közös gondolkodással, 
egységre törekvő koordinációs szerepével, együttes projektek forrásainak megteremtésével tudta és tudja 
támogatni.  
Erre az Országos Könyvtári Napok programsorozat szervezésével minden évben nagyon jó lehetőség 
nyílik. 
A programok összeállításában az országos tematikát követve igyekeztünk minél tartalmasabb és 
mozgalmasabb hetet életre hívni valamennyi korosztály számára. 
A Országos Könyvtári Napok legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvekre, az olvasásra, a 
könyvtárak szolgáltatásaira, a könyvtárosok munkájára a felhasználókért. 
 
 Egyéb szolgáltatások: 
A könyvtári szolgáltatások közül  mindennapos a fénymásolás és fax szolgáltatás igénybe vétele.  Utóbbi 
szolgáltatás olcsósága miatt nagyon népszerű. A lefűzést, laminálást is gyakran igénylik. 
Az ingyenes  WI-FI szolgáltatás is bevonzza az érdeklődőket. 
 
2017 –ben 62 rendezvény és foglalkozás volt a könyvtárban, amelyeken összesen 2237 fő vett részt, az 
alábbiak szerint: 
 
Diavetítés:    2 alkalom / 33 résztvevő 
Gyerekfoglalkozás:   1 alkalom / 24 résztvevő 
Gyerektábor:    1 alkalom /  20 résztvevő 
Interaktív előadás:   8 alkalom / 171 résztvevő 
Irodalmi és zenés előadás:  5 alkalom / 343 résztvevő 
Ismeretterjesztő előadás:  6 alkalom / 108 résztvevő 
Író – olvasó találkozó:  2 alkalom / 198 résztvevő 







Játszóház:    11 alkalom / 222 résztvevő 
Könyvbemutató:   1 alkalom / 73 résztevő 
Könyvklub:    4 alkalom / 38 résztvevő 
Kiállítás:    2 alkalom  / 201 látogató 
Könyvtári óra:   2 alkalom / 45 résztvevő 
Mondókacagó:   14 alkalom / 385 résztvevő 
Papírszínház előadás:   2 alkalom / 36 fő 
Szent – Iván éj:   1 alkalom / 340 résztvevő 
 
 
Gyermekkönyvtári részleg: 
 
Mit tesz a gyermek könyvtáros  azért, hogy becsábítsa a gyerekeket a könyvtárba?   


o A gyerekeket, szülőket, pedagógusokat meg kell ismertetni a könyvtárral, annak használatával, és 
azokkal a lehetőségekkel, melyeket ez az intézmény rejt magában.  


o A könyvkölcsönzés mellett előadások, író-olvasó találkozók, játszóházak, csoportfoglalkozások, 
azaz az ismeret átadás  mellett a szabadidő hasznos eltöltése egy-egy módja annak, hogy 
bevonzzuk a gyerekeket a könyvtári életbe.  


o A könyvtári állomány gyarapításakor is elsőrendű célunk, hogy folyamatosan kielégítsük az 
olvasói igényeket.  


o Nagy öröm, hogy egyre több anyuka felismerte az olvasás fontosságát,  folyamatosan 
kölcsönöznek kisgyermekeik számára, erre a tendenciára is szeretnénk rá erősíteni széles a 
gyermekkönyv kínálatunkkal.  


 
Rendezvények a gyermek könyvtárban 2017 évben: 
 
Túlnyomó részben óvodásoknak, illetve kisiskolásoknak szerveztünk programokat. 
 
Diavetítés, ismerkedés a könyvtárral, könyvekkel                         
Résztvevők száma:          33fő 
 
Ismerkedjünk a közlekedéssel, közlekedési eszközökkel, járművekkel.  
                             -könyvek  és autópálya-, vasút-építőjáték használata                  
Résztvevők száma:         24fő 
 
Papírszínház előadás. könyvtárbemutatás, beiratkozás, kölcsönzés    
Résztvevők száma:         36 fő 
 
Meghívott iskola, óvodai csoportok részére farsangi illetve húsvéti játszóház:    
Résztvevők száma:          68fő 
 
Meghirdetett farsangi, húsvéti,  anyák napi játszóház     
Résztvevők száma:         36 fő  
Meghirdetett városi játszóházat szerveztünk, mese-vetítéssel összekötve a városnak Halloween, illetve 
Karácsony alkalmából.                                                                                               
Résztvevők száma:          79fő 
 
Két  kreatív kézműves délután két általános iskolai alsós osztály részére.                                                                  
Résztvevők száma:         39fő 
 
 







A második félévet szeptemberben egy író-olvasó találkozóval indítottuk. Telegdi Ágnes írónőt, 
természetfotóst hívtuk meg a gyermekkönyvtárba. „Ó, azok a csodálatos állatok” címmel tartott vetítéssel 
színesített előadást 3. és 4. osztályos gyerekeknek.  
Résztvevők száma:         103 fő 
 
Nyolc csoportot fogadtunk az Állatok világnapja alkalmára készített interaktív előadásunkra.  
 Óvodás és iskolás csoportok egyaránt nagy érdeklődést tanúsítottak   
Résztvevők száma:          171fő 
 
Három osztály találkozhatott novemberben Holden Rose (Kovács Attila) íróval, akit egy napra                   
 láttunk vendégül. Az olvasásról, és az írásról tartott rendkívül érdekes,                          színes és vidám 
előadást. Az esti órákban a város lakóit várta az író, egy pódiumbeszélgetésre az olvasás fontosságáról, 
hasznosságáról gyermekkorban.                                    
Részvevők száma:           95fő 
 
Állandó csoportfoglalkozásnak is helyet ad a könyvtár:  
Mondó kacagó, játékos fejlesztő foglalkozást tartott Tóth Katalin gyógypedagógus. A 0 -2                                    
éves  korosztályt  érintő foglalkozás rendkívül népszerű volt az édesanyák körében.   
A foglalkozások havonta két alkalommal történnek. 
Résztvevők száma:           285 fő                                                                   
 
Az utóbbi évekhez hasonlóan, idén is megrendeztünk egyhetes nyári tábort. 20 gyerek fogadására volt 
lehetőségünk. Kirándulásokkal, kreatív foglalkozásokkal, közös játékkal a szabadban teltek el a napok. 
Résztvevők száma:          20 fő 
 
A gyermekkönyvtári szervezett programjainkon összesen 989 látogató vett részt. Ezen kívül 402 
beiratkozott olvasót regisztráltunk a 2017 évben , akik rendszeresen könyvet is kölcsönöznek.   
 
 Gyűjteményfejlesztés: 


o Könyvtári vásárlásaink fő szempontjai a használók, a közönség igényeinek a   kielégítése. 
o A könyvbeszerzés legnagyobb része az interneten bonyolódik, legtöbb vásárlást a Bookline 


internetes könyváruházban végezzük, ahol nagykereskedelmi árréssel jutunk a 
dokumentumokhoz. Elégedettek vagyunk ezzel a szolgáltatással, gyors, és korrekt. 


    
   2016-ban 515.906 ezer, 2017-ben 598.945 Ft.-ot  kapott a könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 
gyanánt. A 9/2014. (II.03) EMMI rendeletben mely többek között a könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatásról is szól, benne van, hogy a támogatás legfeljebb 30 %-át a könyvtár technikai, műszaki 
eszközeinek berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja. 2016-ban nagyméretű színes nyomtatót, 
2017-ben szkennert a vásároltunk többit dokumentum beszerzésre fordítottuk.  
2017-ben a Márai program elindult,  a dokumentumokat ténylegesen csak 2018-ban kaptuk meg, ezért 
mutat csökkenést a gyarapításra fordított összeg, és a könyvtári állomány éves gyarapodása is. 
2017-ben avulás, rongálódás miatt 867 db. könyvet selejteztünk ki, 2018-ban ennél jóval többet kell 
selejteznünk. A szakfelügyeleti vizsgálat megállapította, hogy nagyon sok a raktárban lévő sok esetben 
elavult több éve nem forgatott dokumentum. 
 
 


Mutatók 2016. évi 
tény 


2017. évi 
terv 


2017. évi 
tény 


változás %-
ban előző 


évhez képest 
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  1.637.143 1.650.000 1.440.000 87,9 


- ebből folyóirat (br.Ft) 257.260 260.000 260.000 101 
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br.Ft) 21.294 21.300 21.000 98 







Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db) 197  219 111 


Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 19  5 26 


Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 0  0 0 


Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 
(db) 0  0 0 


A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 797  716 90 
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma (db) 1769  867 49 


 
 
Gyűjteményfeltárás:  
A könyvtár állományát a TEXTLIB integrált könyvtári rendszeren tartjuk nyilván, a rendszeren keresztül  
tartjuk nyilván. 
 
Állományvédelem: 
Köttetésre az arra kijelölt napilapok, folyóiratok kerülnek. A megrongálódott könyveket köttetés  helyett 
anyagi megfontolásból újra vásároljuk, ezen a jövőben sem változtatunk. Az olvasószolgálati munkatárs 
fontos feladata olvasóktól bekerült szennyezett könyvek fertőtlenítése. Digitalizálási munka 2018-ban is 
csak intézményünk múzeumi részében történik,. 
 
Könyvtárhasználat: 
 
 


Könyvtárhasználat  2016. évi 
tény 


2017. évi 
terv 


2017. évi 
tény 


változás %-ban 
előző évhez 


képest 


Beiratkozott olvasók száma (fő) 912 920 901 98,8 


A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 32934 33000 29715 90,2 


A könyvtári látogatások száma (db) 35858  31852 88,8 


Ebből csoportok (db) 4  1 25 


 
 Dokumentumforgalom: 


Könyvtárhasználat  2016. évi 
tény 


2017. évi 
terv 


2017. évi 
tény 


változás %-
ban előző 


évhez képest 
Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 16409 16500 14284 87 


E-dokumentumok kölcsönzése (db) 0  0 0 


Helyben használt dokumentumok 
(db) 35204 35210 34769 98 


Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok. (db) 1  2 200 


Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 116 120 117 100,8 







Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 120 124 115 95 


 
 
Használói képzések száma: 
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők internet használatát segítő programok száma 2017-ben 
12 foglalkozás volt megtartva, melyen 60 fő vett részt. 
Nyugdíjasok részére szervezett internet használatát segítő képzések száma szintén 12 alkalom, 60 fővel. 
2018-ban április hónaptól tudjuk ezeket a programokat meghirdetni. 
 
Rendezvények, kiállítások: 
Éves viszonylatban az intézmény egy nagy kültéri rendezvényt (Szent Iván-éj), általában egy pódium  
műsort tud finanszírozni. Ezeket a programokat 2018-ban is megrendezzük, sőt  programjainkat  
bővíteni is tudjuk hiszen részesül az intézmény egy a környező településekkel közösen elnyert 
pályázatból. A többi program általában helyi, vagy környéki alkotók, vagy más területen működő 
szakemberek segítségével valósult meg, mely 2018-ban is folytatódni fog.  
 


Mutatók 2016. évi 
tény 


2017. évi 
terv 


2017. évi 
tény 


Változás %-
ban az előző 
évhez képest 


A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi közösségi 
programok, rendezvények 
száma összesen  


54 60 62 114 


A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 


2924 3000 2137 73 


A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások száma  8 5 2 25 


A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 


905 400 275 31,7 


Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  


7 10 25 357 


Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők 
száma 


452 500 607 134 


Egyéb rendezvények száma 39 40 37 94,8 
Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 1567 1570 1435 91 


 
Digitalizálás:  
Terveink között szerepel egy adatbázis elkészíttetése, melyben a helytörténeti jellegű dokumentumokat 
tartanánk nyilván, visszakereshetően a digitalizált dokumentumra. 
Ezzel helyet is takarítanánk meg, kiselejtezhetnénk a Békés megyei bekötött folyóiratok nagy részét. 
 
Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek: 
Az épület felújított, a belső tér jó állapotban van, az esetleges hibákat a kivitelező javítja. Az épület 
kívülről szorul tatarozásra, mely  2018-ban megvalósul garanciális javítás formájában. 







 
2018-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztések: 
Az elnyert EFOP-os pályázatból 15 db. munkaállomást, 5 db. tabletet, 2 db. másológépet, szkennert, 
nyomtatót szerez be az intézmény 2018-ban. 


 
 Pályázatok, projektek: 
 


Hazai pályázatok 
megnevezése 


Pályázott 
összeg 


Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 


Támogató Kezdete Befejezése 


Márai program 259.847,- 259.847 NKA 2017. 2018. 
12.28. 


Érdekeltségnövelő 
támogatás 598.945 598.945 


Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 


2017 2018. febr. 


 
Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 


Pályázott 
összeg 


Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 


Támogató Kezdete Befejezése 


„A szeghalmi 
kulturális 
intézmények a 
köznevelés 
eredményességéért 
EFOP-3.3.2-16-
2016-00116 


5.921.776 5.921.776 


Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 


2016. 
november 


2019. aug. 
30. 


„A könyvtári 
intézményrendszer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztései” EFOP-
4.1.8-16 


13.43 13,43 


Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 


2017. 
április 


2022 


 
Menedzsment és  minőségirányítási tevékenységek  kommunikációs tevékenységének bemutatása:  
o Az intézményben felül lett vizsgálva, illetve el lett készítve a küldetésnyilatkozat, jövőkép, 


SWOT analízis, a partnerlista, használói igény, illetve elégedettség mérés, folyamatleltár, és a 
folyamatleírások. 
 


o Folyamatosan hirdetünk a honlapunkon , a  facebookon, elekromos hírlevelet küldünk email 
címmel rendelkező olvasóinknak, Hirdetéseinket változatosan, mindig mást: hol új 
dokumentumot, folyóiratot, szolgáltatást, rendezvényt hirdetünk. Minden hirdetési formában 
anyagi lehetőségeink miatt az ingyenes verziókat részesítjük előnyben. Plakátokat, meghívókat az 
intézmény saját maga készít, és terjeszt. 
 


Innovatív megoldások, újítások:  
o Meghirdettük a könyvet házhoz programunkat. Folyamatosan fejlesztjük a gyermekkönyvtári 


részt újabb játékokkal. Klubszerveződéseket  igyekszünk létrehozni. Fejlesztjük a könyvtári 
integrált rendszert. 


 
 


Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük: 
 







Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
o A működési bevételek csökkenésének okai: terembérleti díj télen nincs, mert többe kerülne 


felfűteni a nagytermet, mint amennyi bevétel lenne, egyébként a termek bérbevevése is 
kiszámíthatatlan.  


o Nagy konkurenciát jelentenek azok a vendéglátó helyek, ahol terembérlésre is van lehetőség.  
o Egyre több ember az otthonában végzi az irodai szolgáltatásokat, internetezni gyakorlatilag már  


nem járnak, és ez is és a  fentebb felsorolt tényezők miatt folyamatosan csökken az intézmény 
saját bevétele. 


 
Létszám és bérgazdálkodás: 


o Létszám növelésére nincs lehetőség, így is gondokat okoz a minimálbér évenkénti emelése, mely 
az önkormányzatot terheli. A minimálbér emelés  az intézményben  csak kettő F 13 fizetési 
kategóriában levő dolgozót nem érint a többi öt dolgozót érinti.  


 
Múzeum: 
Intézmény alapdokumentumok változása:  
Az intézmény alapító okirata, és működési engedélye nem változott 2017-ban. 
 
Intézményben alkalmazott dolgozók és az általuk végzett tevékenységek: 
 


o A múzeumi szakalkalmazottak szám egy főre csökkent 2017-ben, Hajdu Klára 2017 
szeptembertől szülési szabadságra ment, és előreláthatólag 2020 lesz gyermekgondozási 
szabadságon. 


o A múzeumban 4 közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott, időközben számuk háromra csökkent, 
egy fő távozott az intézménytől. Az általuk ellátott tevékenységek gyűjteményi és közművelődési 
szakmai feladatokhoz kapcsolódott (gyűjteményrendezés, digitalizálás, fotózás, adatrögzítés). 


 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2016. évi 
tény 


2017. évi 
terv 


2017. évi 
tény 


eltérés %-
ban 2016-
hoz képest 


Bevétel 


Az intézmény működési bevétele 759  654 86 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 759  654 86 


– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)     


– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)     
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 150  50 33 


– ebből fenntartói támogatás     
– ebből felhasznált maradvány     
– ebből pályázati támogatás     


– a pályázati támogatásból EU-támogatás     
Egyéb bevétel összesen  52 300 72 138 
Bevétel összesen  961 900 72 7 


Kiadás 


Személyi juttatás 10207 11187 11275 110 
Munkaadókat terhelő összes járulék 2698 2232 2537 94 
Dologi kiadás 5747 5265 5331 92,7 
Egyéb kiadás 643 60 156 24 
Kiadás összesen  19295 18744 19299 100 







 
A 2017-os év 90 %-ban a gyűjtemény anyagának revíziójával telt, amely még folyamatban van; 
adatrögzítésre és digitalizálásra vár, mely előreláthatólag még több éves munkát vesz igénybe.  


 
Múzeumi rendezvények:  


o 2016. március 23-24-én az általános iskolások részére a Víz Világnapjára készültek előadások. 
Az előadásokat 12 osztály látogatta meg, (alsó- felső osztályos tanulók)  351 tanuló, és 20 
pedagógus. 


  
o Szent Iván éjkor (2016. június 24-én) a múzeum késő esti nyitva tartással várta az érdeklődőket. 


 
o Több iskolai csoport is volt az állandó  kiállítást megnézni, (pl. Erzsébet program keretében) 


melynek keretében tárlatvezetést kértek. 
 


Kiállítások látogatóinak száma résztvevők 
száma 


1. Teljes árú jegyet vásárlók 53 


2. Kedvezményes árú belépődíjat fizető látogatók összesen 373 


3. Ingyenes látogatók 1258 


4. Összesen (1.+2.+3.) 1685 


5. Összesből diákok 1548 


6. Külföldi látogatók becsült száma 5 


7. Összesből időszaki kiállítások látogatószáma 117 


 
 


Szabadidős foglalkozások 


 rendezvények száma résztvevők 
száma 


Tárlatvezetések száma 63 1421 


Egyesület rendezvénye 2 110 


 
 
 


Iskolai oktatást segítő foglalkozások 


 rendezvények 
száma 


résztvevők 
száma 


Ovodás 5 123 


Általános 
iskolás 


17 1278 


Öszesen 22 1401 


 
 


o A 2016-os évben a gyűjtemény sikeresen pályázott az Állandó néprajzi kiállítás megújítására, 
melyben 2 300 000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesült. A pályázat 







kivitelezése a 2017-es évben valósult  meg, melynek keretében a múzeumi folyosó minősült  át 
kiállítótérré, illetve a már meglévő kiállításba kerültek információs, magyarázó konzolok. 


o Emellett 2016-ban másik pályázatra is sor került az anyaintézménnyel (Könyvtár) és Művelődési 
Házzal konzorciumban, mely pályázat sikeres volt, és megvalósítása 2018-2019 évben történik. 


 
 Tildy Utcai kiállítóhely 


o A Mundérba bújt történelem kiállítás mint magángyűjtemény fokozatosan gyarapszik, 
átrendezése, installációs felszerelése folyamatos feladatot jelent. Ebben a kiállítótérben  
jellemzően a tárlatvezetések.  


o 2017-ben a látogatók száma: 747 fő volt, nagyobbrészt csoportok 
o Több nyugdíjas csoport is érkezett vidékről, illetve a határon túlról, Romániából.  
o Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkön március 15-én sok óvodás, illetve iskolás csoport 


látogatott el hozzánk, hogy megtekintsék az 1848/49-es szabadságharc emlékeit. 
o A nyár folyamán a szeghalmi Hagyományőr Egyesület tagjai is megjelentek. Tűzoltók és katonák 


rendszeres látogatói a kiállításnak, akik a magángyűjtő vendégei.   
o A Tildy Zoltán Általános Iskola által szervezett Erzsébet tábor programjai között a kiállítás 


megtekintése is szerepelt.  
o A látogatók többsége az internetről szerzett tudomást a kiállítás létezéséről, illetve sok látogató a 


Füzesgyarmati Gara Hotelből érkezik.  
 
A két intézmény 2017 évi jegybevétele.  
 


Jegybevétel 
Tildy utcai 
kiállítóhely 59 950 Ft 
D'Orsay 
kastély 81 650 Ft 


Összesen 141 600 Ft 
 
 
 
 
 
 
Szeghalom, 2018. március 13. 
 …………………………. 
 intézményvezető 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az intézmény a városnak egy meghatározó kulturális alapintézménye, mely heti 44 
órában egész évben folyamatosan várja  látogatóit. Az ide betérő tudja, hogy itt minden 
segítséget meg fog kapni,  hagyományos és nem hagyományos szolgáltatások  által azért 
az Ő általa kért  szolgáltatásért amiért felkereste az intézményt.  
 
Szolgáltatásaink rendszere:  
A könyvtári szolgáltatásokat a törvényileg előírt alapfeladatok, és a könyvtárhasználók 
illetve a lakosság igényei alapján terveztük meg. 
 
Dokumentumszolgáltatás: 
o könyvek, hangos könyvek, folyóiratok, DVD-k kölcsönzése 
o helyben használat 
o könyvtárközi kölcsönzés 
o dokumentumok előjegyzése, foglalása 
 
Távhasználati szolgáltatások: 
o online katalógus elérése honlapon keresztül 
o kölcsönzési idő hosszabbítása, előjegyzés telefonon, email-en 
o hírlevél szolgáltatás 


 
Információszolgáltatás: 
o közhasznú információk 
o könyvtári adatbázisok, közös katalógusok 
o internethasználat, e-tanácsadás 
o elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu használata 
 
Közösségi szolgáltatások: 
o olvasásra nevelés iskoláskorúaknak 
o könyvtári órák 
o kiállítások 
o könyvtári rendezvények, klubok 
o hangos könyvek kölcsönzése 
 
Reprográfiai szolgáltatások: 
o fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 
o faxolás 
o spirálozás, laminálás 
 
Céljaink, és megvalósításra váló terveink  2018-ban: 


o Az intézmény a jövőben is a város és a térség egyik meghatározó intézménye 
kíván maradni. Eddig elért eredményeink újabb megújulásra sarkallnak 
tevékenységi területek figyelembevételével az alábbiak szerint: 


o A kulturális törvény szellemében könyvtárunk alap-és kiegészítő szolgáltatásai 
megfeleljenek a minőségi elvárásoknak, a könyvtárlátogatók igényeihez igazodó 
szolgáltatásokat nyújtsunk a könyvtár részlegeiben.  


 
o A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak,  alapfeladatunk 


továbbra is informálni megosztani és összegyűjteni a  kulturális tájékozódáshoz 
szükséges tartalmakat. A könyvtár a jövőben is az olvasók magas szintű 
kiszolgálását hivatott szolgálni minden rendelkezésre álló dokumentummal és 
technikai fejlesztéssel Az olvasást népszerűsítő események mellett változatos 







programokkal jelenünk meg az év minden időszakában, emellett törekszünk az 
olvasók minél szélesebb rétegének megszólítására,  új célcsoportok keresésére, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. 


 
o A könyvtár állományát a használói igényeknek megfelelően alakítjuk, az 


állományt folyamatosan, és tervszerűen apasztjuk. 
 
o Kiemelt feladat a gyermek –és ifjúsági korosztály olvasásra nevelése, ezen a téren 


nagyon  fontos az óvodákkal az iskolákkal fenntartott jó partneri kapcsolat. Az 
olvasást még mindig nem pótolja semmi, az emberi agy, a memória fejlesztésben 
nagy szerepe van az olvasásnak. A művelődés igényét fel kell ébreszteni, majd 
tartósítani kell , hogy végül napi szükségletté váljon az olvasás. Ebben a szülők és 
pedagógusok mellett nagy szerepe van a könyvtárnak is. Külön meg kell szólítani 
az óvodás, kisiskolás és iskolás korosztályt, és olyan programokkal, 
olvasmánylistákkal csábítani őket, ami felkelti az érdeklődésüket. 


      
o A digitális írástudatlanság csökkentését, internet használati foglalkozások 


folyamatossá tétele  alapszintű informatikai oktatás kidolgoztatása, és 
megtartatása  , továbbá  az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek 
megismertetését a lakossággal. 
 


o Folyamatos,és fontos a helyi identitást meghatározó szellemi értékek  
összegyűjtése, rendszerezése digitalizálása, a helyi jellegű kéziratok nyomtatott, 
illetve digitális formában való megjelentetése, ezáltal széles körben a távoli 
használók számára is elérhetővé válhatnak a helyismereti tevékenység 
eredményei.  Aki a helyismerettel foglalkozik erősebben kötődik a településéhez. 


 
o Pályázati lehetőségek maximális kihasználása, mert tevékenységünk minden 


területén pályázatok segítségével végeztük a különböző fejlesztéseket, és 
bővítettük szolgáltatásaink körét. 


 
o A könyvtár minden szolgáltatásának magas színvonalon, gyorsan, pontosan való 


végzésének, szolgáltatások nyújtásának fejlesztése. Különösen fontos a 
látogatottság növelése szempontjából is a könyvtári szolgáltatások propagálása, 
használói igényfelmérések melyeknek alapja a használókkal folytatott 
kommunikáció, és kérdőíves felmérések sorozata.  


      
o Közönségkapcsolatainkat könyvtári, és múzeumi rendezvényeken keresztül is 


bővíteni,         erősíteni, kell ezáltal is új támogatókat tudunk nyerni.  
 
o A kedvelt és látogatott programok körét tovább kell bővíteni, a bevált régi és az 


új kezdeményezéseket kell tovább fejleszteni. Az intézmény találkozóhely 
funkcióját erősíteni egyéni és szervezet keretek között, a lakosság látens 
igényeinek figyelembe vételével minden korosztály felé.  
 


o Ezen célok elérése érdekében, többek között kapcsolódni kell a város kulturális 
életéhez, programajánlatához, és. több közös rendezvényt kell  megvalósítani a 
városban működő iskolák egyidejű aktív  részvételével. 
 


o Ismeretterjesztő, klubszerű programsorozatok továbbfejlesztése, új témák 
feldolgozása.  


o Kiállítások rendezését legnagyobb részben helyi vagy környéki alkotók 
munkáiból a jövőben is az intézmény egyik vonzó tevékenységi területének 
tartjuk,  ez a tevékenység folyamatos. 


 







o A múzeummal összevont könyvtárnak a közös kapcsolódások miatt sok előnye 
van. 


 
o A  a múzeumi gyűjteményben található sok értékes tárgyból, és 


dokumentumokból időszaki kiállítások rendezése, mely valamilyen formában 
kapcsolódik a könyvtárhoz. 


 
o Nélkülözhetetlen, hogy az intézmény honlapja, kiadványai, rendezvényei a 


jövőben is egységes arculattal jelenjenek meg és tükrözzék a szervezet 
folyamatos megújulási készségét. 


 
o A jövőben is tudatosan alakítjuk - lehetőség szerint bővítjük - 


kapcsolatrendszerünket a döntéshozókkal, forrás elosztókkal, szakmai 
szervezetekkel, partnerekkel és a közönséggel egyaránt. 


 
     Az intézmény céljainak megfelelően prioritásaink közé tartoznak  


• az információhoz korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása,  
• az egész életen át tartó tanulás támogatása,  
• olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése 
• szabadidő hasznos eltöltése 
• helyi kulturális értékek feldolgozása, közvetítése 
• eredményeket hozó sokrétű együttműködés társintézményekkel, civil 


szervezetekkel 
• munkatársak folyamatos képzése  
. 


o Az intézmény az egész életen át tartó tanulás, digitális kompetencia fejlesztés, 
hátrányos helyzetű csoportok integrációja érdekében pályázatot nyújtott be (EFOP-
4.1.8-16) melyet 13,43 millió forint értékben megnyert. Ezáltal korszerűbb lesz az 
intézmény számítógép parkja, lehetőség válik több speciális felhasználóképzést 
tartani felnőttek részére,(vállalt fenntartási időszak 5év, évente 200 fő, vállalt réteg 
közfoglalkoztatottak, gyesen, gyeden lévők)  digitális írás tanítást végezni, ezáltal 
ilyen módon is bekapcsolódni az egész életen át tartó tanulás folyamatába,  az 
esélyegyenlőség javítására.  A célok megvalósítása érdekében folyamatban van az 
intézmény honlapjának megújítása, akadálymentesítése.  


o Segítséget nyújt az intézmény az  elektronikus ügyintézéshez, hozzáférést a digitális 
közigazgatás szolgáltatásaihoz 


 
o Az intézmény konzorciumban a Művelődési Központtal megnyerte az EFOP-3.3.2-16  


a kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázatát , mely 
pályázat az óvodások,  iskolások kompetencia és készségfejlesztő  tanulását támogató 
programokat célozza meg.  


 
o Az intézményben vannak állandó és alkalmi programok. További két nyertes EFOP-


os pályázatban veszünk részt 2018-ban, mely  által az olvasáskultúra fejlesztését, a 
szabadidő hasznos eltöltését célozzuk meg különböző programokkal, melyek még 
kidolgozás alatt vannak. Három nyári tábort valósítunk meg nyáron alsós, és felsős 
gyermekek részére, szintén pályázatok által. 


 
o Az intézményben folyamatos az olvasói igények felmérése, több formában. Jól 


látható helyen van kihelyezve kívánságdoboz, melyből a kérések 70-80 %-a 
teljesíthető.  


 
o Az állományt a használói igényeknek megfelelően van alakítva, és   tervszerűen  


apasztva. 2018-ban is az elhasználódott, elavult dokumentumokat fogjuk töröljük az 
állományból. 







 
o Évente történik használói elégedettségmérési felmérés, és kiértékelés. 2018-ban is  


tervezünk kérdőíves, és interjús felméréseket. 
 


o Együttműködünk civil szervezetekkel, közös programokat szervezünk pl. kiállítások. 
Ezen felül általunk szervezett számítógépes oktatáson vettek részt intézményünkben 
mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok A számítógépes oktatás által  olyan emberek is 
megismerték a könyvtárat, akik más körülmények között nem vették volna igénybe 
intézményünk  szolgáltatásait. Ezeket az oktatásokat 2018. április 1-től újra 
meghirdetjük. 


 
o A munkatársak képzése egyenletes, köszönhetően a folyamatosan futó országos  


pályázatoknak. 2018-ban két fő már biztosan rész részt akkreditált tovább képzésben. 
 
o Éves viszonylatban az intézmény egy nagy kültéri rendezvényt (Szent Iván-éj), 


általában egy pódium  műsort tud finanszírozni. Ezeket a programokat 2018-ban is 
megrendezzük, sőt bővíteni tudjuk hiszen részesül az intézmény egy a környező 
településekkel közösen elnyert pályázatból. A többi program általában helyi, vagy 
környéki alkotók, vagy más területen működő szakemberek segítségével valósult 
meg, mely 2018-ban is folytatódni fog.  
 


o Terveink között szerepel egy adatbázis elkészíttetése, melyben a helytörténeti jellegű 
dokumentumokat tartanánk nyilván, visszakereshetően a digitalizált dokumentumra. 
Ezzel helyet is takarítanánk meg, kiselejtezhetnénk a Békés megyei bekötött 
folyóiratok nagy részét. 
 


o Az épület felújított, a belső tér jó állapotban van, az esetleges hibákat a kivitelező 
javítja. Az épület kívülről szorul tatarozásra, mely  2018-ban megvalósul garanciális 
javítás formájában. 
 


o Folyamatosan hirdetünk a honlapon , a  facebookon, elekromos hírlevelet küldünk 
email címmel rendelkező olvasóinknak, Hirdetéseinket változatosan terjesztjük 
mindig mást hol új dokumentumot, folyóiratot, szolgáltatást, rendezvényt hirdetünk. 
Minden hirdetési formában anyagi lehetőségeink miatt az ingyenes verziókat 
részesítjük előnyben. Plakátokat, meghívókat az intézmény saját maga készít, és 
terjeszt. 
 


o A honlap megújításával kapcsolatban tárgyalásban vagyunk a honlap készítő 
informatikussal, 2018-ban megújul a honlapunk és ha az intézmény éves 
költségvetésébe terveink között szerepel a honlap  akadály mentessé tétele, és angolul  
elérhetővé  tétele.  
Az EFOP-os nyertes pályázat segítségével a könyvtárban működő öt felhasználós 
TEXTLIB rendszert további funkciókkal bővítjük.  
 


o Meghirdettük a könyvet házhoz programunkat. Folyamatosan fejlesztjük a 
gyermekkönyvtári részt újabb játékokkal. Klubszerveződéseket  igyekszünk 
létrehozni. Fejlesztjük a könyvtári integrált rendszert.  
 


Az intézmény szakmai szervezeti egységeinek a  munkaterve: 
 
Felnőtt könyvtári részleg: 
 
Január:  Magyar Kultúra Napja. Képzőművészeti kiállítás Szeghalomról elszármazott 


alkotókkal. 
Február:  Kincses Zoltán könyvbemutatója 







Március. Kamara kiállítás Nyíri Judit goblenjeiből. 
Április:  Költészet nap. Szilágyi Katalin Szeghalomról elszármazott színésznő estje 
Május:   Könyvbemutató Vendégeink: Papp István és Vaszkó Tamás 
Június:  Szent Iván-éji vigalom 
Június:  Kiállítás általános iskolás tanulók munkáiból 
Június:  Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
Július:   Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
Augusztus:  Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
Augusztus:  Fotókiállítás helyi alkotók munkáiból 
Szeptember:  Magyar népmese napja alkalmából rendezvény 
Szeptember:  Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
Szeptember:  Könyvbemutató. Vendég: Dr. Erdész Ádám a Békés Megyei Levéltár                    


Igazgatója        
Október:  Országos Könyvtári Napok rendezvényei 
Október:  Könyvbemutató: A Méregkeverők című könyv vetítéssel egybekötött 


bemutatója 
Október:  Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
November:  Író-olvasó találkozó EFOP-os projekt által 
December:  Karácsonyi pódiumműsor 
 
Könyvklub: 
 
 Rendszerességgel találkoznak tagok a könyvklubban, mindig egy adott témát körbejárva 
beszélik meg egymással olvasmányélményeiket. 
 
Őszi Könyvtári Napok: 
Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz, melyet 2018. október hónapban  rendezünk meg.  
A programok összeállításában az országos tematikát követve igyekeztünk minél tartalmasabb 
és mozgalmasabb hetet életre hívni valamennyi korosztály számára. 
A Országos Könyvtári Napok legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvekre, az 
olvasásra, a könyvtárak szolgáltatásaira, a könyvtárosok munkájára a felhasználókért. 
 
 Egyéb szolgáltatások: 
A könyvtári szolgáltatások közül  mindennapos a fénymásolás és fax szolgáltatás igénybe 
vétele.  Utóbbi szolgáltatás olcsósága miatt nagyon népszerű. A lefűzést, laminálást is 
gyakran igénylik. 
Az ingyenes  WI-FI szolgáltatás is bevonzza az érdeklődőket. 
 
Gyermekkönyvtári részleg: 
Tervezett rendezvények a gyermek könyvtárban 2018 évben: 
 
Állandó programunk: 
Az év minden hónapjában  június, július és augusztus hónapokat kivéve havi  két alkalommal  
MondóKacagó mesés játékos foglalkozás tart a gyermekkönyvtári részben Tóth Katalin 
gyógypedagógus , amely igen népszerű a kismamák körében. 
 
Időszaki programjaink: 
Február:     Farsangi játszóház 
 
Március:   Húsvéti játszóház, melyben beszélgetés, mesék  a Húsvétról,    


diafilmvetítés. 
Április:  Író-olvasó találkozó Vendég: Kovács Attila  


Író-olvasó találkozó Vendég: Dóka Péter 







Harry Potter vetélkedő elindítása  (feladatlapok előkészítése, 
reklámozás) 
Papír színházi előadás óvodások részére 
Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 


 
Május:  Harry Potter vetélkedő lebonyolítása 


Anyák napi rajzverseny  
Anyák napi játszóház 
Gyermeknap  könyvtárban 


. Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 
 
Június: Szent Iván-éji program gyermekek részére. zenés műsor arcfestés, 


kézműveskedés, ugrálóvár. 
Harry Potter vetélkedő. Döntő. 
Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 


 
Július:    Előreláthatóan két gyermektábor EFOP-os pályázat által 
 
Augusztus:  Előreláthatóan egy gyermektábor EFOP-os pályázat által 
 
Szeptember:  Magyar népmese napja. Mesemondó meghívása, népmese napjával 


kapcsolatos vetélkedő 
Október:  Őszi Könyvtári Napok keretén belül Gulyás Bianka gyógypedagógus       


kutyaterapeuta foglalkozása a gyermekekkel 
Kedvenc olvasmányélményem  Rajzverseny alsó, és felső tagozatosok 
részére 
Halloweni játszóház 
Szelek szárnyán. Zenés előadás felsős tanulók  részére 
Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 


 
November:   Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 
 
December: Könyvtári foglalkozás sorozat könyvtárosok irányításával. 


Karácsonyi játszóház 
 
 
Sárréti Múzeum:  
 


o A Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a 2018. évben is folytatja szakmai 
munkáját. A közeljövőben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a 
múzeumpedagógiai munkára, a helyi intézményekkel való kapcsolat megerősítésére. 


o Ennek előkészítése, már megtörtént a múlt évben, amikor is a (Könyvtárral) illetve a 
Művelődési Házzal konzorciumban pályázatot nyújtottunk be (EFOP-3.3.2-16). 
Ennek a projektnek a beindítása 2018 évben történik. Ennek keretében 3 oktatási 
intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, ami azt jelenti, hogy az adott 
oktatási intézmény által kijelölt kisebb csoport jöhet el különböző témanapokra és 
foglalkozásokra kísérő pedagógusokkal együtt, melynek keretében a gyerekek népi 
ételeket készítenek; mesterségeket próbálhatnak ki, és emellett elméleti tudásukat is 
gyarapíthatják. A foglalkozások megtartását két ütemben kívánjuk megvalósítani 
(oktatási időben) tavaszi és őszi időszakban. 


o A gyűjtemény raktára nem a legmegfelelőbb,  egy kisebb bővítés is ráférne, hogy a 
műtárgyak egyrészt a megfelelő módon és az előírásoknak megfelelően tudjuk 
tárolni, másrészt ezáltal átláthatóvá válna a hatalmas gyűjtemény, amely most egy 
helyiségben van elhelyezve. 


 







Személyi összetétel: 
  A gyűjtemény állomány szerinti létszáma 2 fő , ebből a két főből egy GYES-en van, 
előreláthatóan 2020 októberig.  
Három  közfoglalkoztatott tevékenykedik a Tildy utcai épület kiállítóhelységében. 
 
Gyűjteményi munka: 
  A tavalyi évben gyűjteményi gyarapodás nem történt, és előreláthatólag az idei évben sem 
fog. 
 
Nyilvántartás, gyűjteményrendezés, műtárgyvédelem: 
  A gyűjtemény állományának revíziója és digitalizálása 2016-ban megkezdődött, amely 
elhúzódik az egy fő muzeológus kiesése miatt. A gyűjtemény D’ Orsay kastély részében  2 
közfoglalkoztatott munkatárs digitalizálási folyamatokat végez. 
A raktári és gyűjteményi tárgyak állapotát folyamatosan ellenőrizzük. 
  
Gyűjteményünk, adattárunk és a könyvtárral közös könyvtárunk továbbiakban is a kutatók 
rendelkezésére áll. 
 
Közművelődési és közösségszolgálati tevékenység: 
Tovább szeretnék erősíteni az oktatási intézményekkel a gyűjtemény kapcsolatát.  
 
Saját honlap és facebook oldal készítése: 
Jelenleg a gyűjtemény nem rendelkezik honlappal és facebook elérhetőséggel, ezt 2018-ban 
pótoljuk. 
 
Gyűjteményi programsorozat: 
  Az anyaintézményben (Könyvtár) hagyományosan megrendezésre kerülő „Szent Iván éj” 
program alatt is szeretnénk gyűjteményünket népszerűsíteni, hosszított nyitva tartással, 
tárlatvezetéssel. 
Az állandó kiállításhoz szeretnénk a kisebbeknek egy egyszerű kis társasjátékot készíteni, a 
felnőttek számára pedig időszaki kiállításokat bemutatni. Reményeink szerint ezek 
kivitelezése megvalósítható, mellyel közelebb tudnánk hozni a látogatót a gyűjteményhez. 
 
Hagyományok ápolása: 
 A gyűjtemény nem rendelkezik több időre visszanyúló hagyományokkal, így elsődleges az 
iskolások körében próbálunk (pályázat keretén belül) a jeles napokhoz kapcsolódóan néhány 
programot hagyományteremtő jelleggel. (tojásfestés, adventi kalács készítés) 
Valamint szintén pályázat keretein belül mesterségek kipróbálása kerül terítékre. 
 
Tárlatvezetés: 
  A tárlatvezetés folyamatos az állandó kiállításban mindkét épületben, a gyűjtemény célja, 
hogy minden látogató az igényeinek megfelelő tájékoztatást kapjon. Ehhez kapcsolódóan a 
gyűjtemény „felújítása” újszerűvé tétele megtörtént (2016-ban elnyert pályázatból); ahol is 
információs konzolok kerültek a kiállítási egységekbe. 
Múzeumi óra igénylésére is van lehetőség, amely iskolai tanagyaghoz kapcsolódó iskolán 
kívüli tanóra, melyben a helytörténettel (Sárréttel) ismerkedhetnek meg a gyerekek. 
 
 
 
Szeghalom, 2018. március 13. 


 
 
  
                                                                          intézményvezető 
 







 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2018. március 26 -ai ülésére  


 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tagintézmény-vezetője 
jelezte, hogy az iskola intézményi átszervezés keretén belül három új szakmát vehet fel a 
szakmakínálat bővítése céljából. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83 § 
- 84 §- ban meghatározott véleményezési eljárás alapján a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos véleményezési joggal bír az érintett intézmény átszervezésében. 
 
Hegyesi Sándor tagintézmény-vezető úr azzal a kéréssel fordult Szeghalom Város 
Önkormányzatához, mint ingatlan tulajdonoshoz hogy támogató véleményével járuljon hozzá az 
intézményi átszervezéshez. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet hozza meg támogató véleményét. 
 
 


HATÁROZATI JAVASLAT 
 


Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyulai SZC Szigeti 
Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskola intézményi átszervezését, mellyel további három 
szakkal bővítheti szakmakínálatát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester  
 
 
Szeghalom, 2018. március 22.  
 
Az előterjesztést készítette: Prokics- Hajdu Helga 
 
 


Macsári József    








TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI 
BEÍRATKOZÁSRÓL 


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


CXC törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján az óvodába történő jelentkezés időpontját 


az alábbiak szerint határozza meg: 


 
Beíratás időpontja:      2018. április 23-én (hétfő)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2018. április 24-án (kedd)                      7,30 – 16,00 óráig 


                                       2018. április 25-én (szerda)                    7,30 - 16,00 óráig 


 
Pótbeíratás időpontja: 
 
                                       2018. május 02-án (szerda)                         7,30 – 16,00 óráig 
 
Beíratás helye: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
                           5520 Szeghalom Petőfi u. 1. 
                                       EMELETI IRODA 
 
Beíratáshoz szükséges iratok: 
    -    a szülő (gondviselő) személyi azonosságát igazoló okirat 


- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 


igazolványa 


- lakcím kártya 


- TAJ kártya 


- tartós betegség igazolása 


- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozat 


 


Bölcsődei beiratkozás ugyanebben az időpontban a Bölcsőde épületében  


Szeghalom Kossuth út 5 szám alatt. 


A beiratkozáshoz szükséges iratok: 


- TAJ kártya 


- lakcím kártya 


- A gyermek születési anyakönyvi kivonata 


 


Szeghalom, 2018. március 13. 


 


                                                                                    Mikéné Erdei Erika 


                                                                                      Intézményvezető 


    


 








A Nagy Miklós Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényei 
 
 
2017. január 19.  
A magyar kultúra napja alakalmából Szeghalmi népi művészek kiállítása 
Kiállítók: Kutasi Beáta textiltervező iparművész, Nagyné Ács Anita fazekas  
                Rácz Ernő népi iparművész,  Soós Mihály fafaragó. 
Köszöntőt mond: Macsári József polgármester 
A kiállítást megnyitja: Vígh Judit etnográfus 
Közreműködik: Pro Musica kamarakórus 
 
2017. február 1, 13. 
MondóKAcagó 
 
2017. február 8, 9, 24. 
Farsangi játszóház 
 
2017. február 16, 23. 
Diavetítés 
 
Péntek esti terefere Gila Károllyal 
2017. február 3. 
Az est témája: Ősi magyarok hitvilága 
Beszélgetőpartner: Rácz Ernő sámán 
2017. február 10. 
Az est témája: „Fekete égbolt alatt” beszélgetés a Körös-Sárrét jövőjéről 
Beszélgetőpartner: Dr. Köteles Lajos főiskolai tanár 
2017. február 17. 
Az est témája: Szeghalom és Körösladány említése a Százdi apátság alapító okiratában 
Beszélgetőpartner: Kazinczy István gyűjteményszervező 
2017. február 24. 
Az est témája: A város és a térség jelene és jövője 
Beszélgetőpartner: Macsári József polgármester 
2017. március 3. 
Az est témája: A kistérség és az európai Unió kapcsolata 
Beszélgetőpartner: Dr. Koncz István egyetemi tanár 
 
 
2017. március 8. 
„Íme a mi kézimunkáink” címmel rendezett kiállítás megnyitója a 
Mozgáskorlátozottak Szeghalmi Helyi Szervezete, a szeghalmi Gondozási Központ,  
az Idősek Otthona és a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény szervezésében. 
A kiállítást megnyitja Koczó Éva könyvtáros 
Közreműködnek: Tar Ferenc néptánc oktató óvodás tanítványai „Kinyílott a 
gyöngyvirág” című népi játékkal. 







2017. március 8, 31. 
Papírszínház 
 
2017. március 8. 
Könyvklub 
Téma: Téli olvasmányélmények 
 
2017. március 9. 
MondóKAcagó 
 
2017. március 20. 
Könyvtári foglalkozás óvodásoknak 
 
2017. április 4, 13. 
Húsvéti játszóház 
 
2017. április 7. 
Európa közepén címmel zenés-verses pódiumműsor a költészet napja tiszteletére 
Nemcsák Károly Jászai-díjas színművész és Szabó Gyula színművész előadásában. 
 
2017. április 11. 
Költészet napja 
Felhívásunkra a város lakói közül többen szavalták kedvenc versüket. 
 
2017. április 13, 27. 
MondóKAcagó 
 
2017. május 2. 
MUK – Márciusban újra kezdjük! 
Színházi előadás egy felvonásban az 1957-es megtorlások áldozatainak emlékére. 
 
2017. május 5. 
Anyák napi játszóház 
 
2017. május 10, 25. 
MondóKAcagó 
 
 
2017. május 13. 
A Szeghalmi Villamosművek Rt. (1925-1950) Szeghalom és Füzesgyarmat 
villamosítása című könyv bemutatója. 
A könyvet bemutatta a szerző, Boross Zsigmond. 
 
2017. május 18. 
Könyvklub 
Téma: Olvasási szokások 







2017. május 31. 
Könyvtári foglalkozások  a „Dédszüleink gyermekkora” című kiállításhoz 
kapcsolódóan 
 
 
2017. június 1, 6, 7, 8, 12. 
Könyvtári foglalkozások  a „Dédszüleink gyermekkora” című kiállításhoz 
kapcsolódóan 
 
2017. június 19 – 23. 
Gyerektábor 
 
2017. június 24. 
Szent Iván-éji ünnepség a könyvtárban és a múzeumban 
Programok: 
15.30: Gyermekprogramok -  arcfestés, játszóház 
16.00: A Petőfi úti óvoda néptánc bemutatója, ezt követően táncház Tar Ferenc 
vezetésével 
17.00: Palinta Társulat interaktív gyerekkoncertje 
18.00: Mazsorett együttes műsora 
18.30: Pro Musica kamarakórus műsora 
19:00: MHM együttes műsora 
20:30:  Retró Disco Dévényi Tiborral 
22.00: Tűzgyújtás, tűzugrás 
Gyerekeknek ingyenes ugrálóvár – trambulin! 
A rendezvények ideje alatt büfé biztosított. 
 
2017. szeptember 6, 21. 
MondóKAcagó 
 
2017. szeptember 11. 
Könyvklub 
Téma: Nyári olvasmányok 
 
2017. szeptember 22, 25, 26. 
Könyvtári foglalkozások  az Állatok világnapja alkalmából 
 
2017. szeptember 27. 
Telegdi Ágnes írónő interaktív előadása 
 
 
2017. október 2-8. 
Országos Könyvtári Napok. 
Programok: 
- Október 3.   Skócia ege alatt! – szokatlan találkozás Kéri György regényíróval, aki 
egyben Magyarország első skót dudása is. 







- Október 4.  Boldogság lélektana – Dr. Szicsek Margit klinikai szakpszichológus 
előadása 
 
2017. október 3, 4, 5. 
Könyvtári foglalkozások  az Állatok világnapja alkalmából 
 
2017. október 9. 
Könyvklub.  
Téma: Egy könyv, ami felvidít ; Egy könyv, ami elszomorít. 
 
2017. október 11, 26. 
MondóKAcagó 
 
2017. október 30, 31. 
Halloweeni játszóház 
 
2017. november 2, 22. 
MondóKAcagó 
 
2017. november 11. 
Felolvasó műsorest Szabó Magda műveiből az írónő születésének 100. évfordulóján. 
Fellépő: Pohly Boglárka színésznő 
 
2017. december 6. 
MondóKAcagó 
 
2017. november 14. 
Találkozó Kovács Attila (Holden Rose) íróval, aki délelőtt három általános iskolai 
osztálynak tartott előadást. 
Délután 17:00 órától kötetlen beszélgetés formájában olvasásról és írói munkásságáról 
mondta el gondolatait. 
 
2017. december 19. 
Karácsony a könyvtárban. 
Program: 
17.00: Ünnepi vendégváró felnőtteknek forralt borral és mézes kaláccsal 
18:00: „Karácsonyi álom” – zenés műsor Udvarhelyi Boglárka énekművésznő és 
Kautzky Armand színművész közreműködésével 
  
 
2017. december 14, 15, 22. 
Karácsonyi játszóház 
 
 
 
  








Okirat száma: ……../2018. 


Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 


1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 


1.1.    A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 


1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


 


2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 


2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.11.01. 


3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 


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


4. A költségvetési szerv tevékenysége 


4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskör gyakorlásához szükséges ügyek, döntések 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 


1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 


4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat, társulás és az 
Önkormányzat irányítása alá tartozó egyes költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról, szervezi a településen a hosszabb idejű 
közfoglalkoztatást. 


4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 


3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 


4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
5 016030 Állampolgársági ügyek. 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
7 044310 Építésügy igazgatása. 
8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 


4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szeghalom Város Közigazgatási 
területe, az építéshatósági feladatok tekintetében Szeghalom Járás közigazgatási területe. 


5. A költségvetési szerv szervezete és működése 


5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A hivatal vezetője a jegyző, akit a 
polgármester – az Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálatai tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései szerint – pályázat alapján nevez ki határozatlan időre. 


 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 


 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 


1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 


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


3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 


kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. § 4. 
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okiratnak a Szeghalmi 
Polgármesteri Hivatal 2018. március 14-én kelt …………….. napjától alkalmazandó ……../2018. 
okirat számú módosított okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 


Kelt: ………………………………………………. 


P.H. 


Magyar Államkincstár 
 


 
 








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


  Péntek 800-1200 nincs 


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


 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk az EFOP-1.5.3-16-2017-00113 számú „Humán Közszolgáltatások 
Fejlesztése Vésztőn és a környező településeken” elnevezésű, valamint az EFOP-
3.9.2-16-2017-00032 „Humán kapacitások Vésztőn és környező településeken” 
pályázaton támogatásban részesült. 
A pályázati dokumentáció szerint a pályázattal kapcsolatos kiadásokat elkülönítetten 
kell nyilvántartani.  
Ezért Szeghalom város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/1995.(III.27.) számú rendelet 8. sz. mellékletének módosítása szükséges. 
 
Két új kormányzati funkció 
 


- 095020 iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás képzés 
- 107080 esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


felvétele szükséges. 
 
Szeghalom, 2018. március 14. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Macsári József 
 
 
 
 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


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


 
M E G H Í V Ó 


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


2018. március 26-án (hétfő) 16.00 órára 
összehívom. 
 


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


Napirend: 


1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról  
2./ Óvoda továbbképzési terv, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend 
elfogadása 
3./ Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2018. évi 
munkaterve 
4./ Művelődési, Sport és Szabadidő Központ 2018. évi munkaterve 
5./ Civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló tájékoztató 
6./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 


7./ Közbeszerzési Terv elfogadása 
8./ Közbeszerzési eljárás indítása 
9./ Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
10./Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
11./ Pályázat benyújtása  
12./ Vízterhelési díj 
13./ Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkaterve 
14./ Óvoda beiratkozás időpontjainak meghatározása 
15./ Bejelentések 
Kérem, hogy a soron következő ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2018. március 19. 


Tisztelettel: 


                Macsári József 








Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 
 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére  
 
 
 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II. 27.) ÖR a helyi 
közművelődésről 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden évben be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves 
munkatervüket. A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév programját. 
A testület 30 napon belül dönt a munkaterv elfogadásáról.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ munkatervének 
megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Szeghalmon Város Önkormányzata, mint a Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ fenntartója az 
intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2018. március 12.  
 
 
Az előterjesztést készítette: Prokics- Hajdu Helga 
 
 
 
 
 


Macsári József  
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i Testületi Ülésére 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bek. foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak a 
költségvetési év elején, de lekésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
A 2018. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv elkészítésre került, melynek javaslom 
elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat 
2018. évi közbeszerzési tervét a Határozat mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. március 8.   
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes, műszaki ügyintéző 
 
 
 
 
         
 
 
 


Macsári József 
         



mailto:polgarmeter@szeghalom.hu






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 
 


2018. március 20-án (kedd) 16.00 órai 
 


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


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


 
Napirend: 


1./ A 2018. március 26-án tartandó soron következő Képviselő-testületi ülés 
előterjesztéseinek véleményezése. 
2./ Bejelentések 


 


Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek. 


Szeghalom, 2018. március 19. 
 
 


Tisztelettel: 
 
 


        Macsári József 
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Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


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


 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i  Testületi Ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata támogatást nyert a  
 


• VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
pályázati kiírásra benyújtott „Mezőgazdasági külterületi út stabilizációja 
megvalósítás helyszne: külterület 01043 hrsz, külterület 01049/b hrsz, külterület 
6706” című 1916794926 azonosítószámú pályázatával; 


 
• Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény (a 


továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. a)b) c) pont szerinti 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatása jogcímen a „Táncsics 
utca felújítása” című 395284 azonosítószámú pályázatával; 


 
• a „Szeghalmi Gondozási Központ energetikai felújítása” című, TOP-3.2.1-16-BS1-


2017-00003 azonosítószámú pályázatával; 
 


•  a „Kinizsi utcai iparterület infrastruktúrájának fejlesztése” című, TOP-1.1.1-16-
BS1-2017-00002 azonosítószámú pályázatával; 
 


• és a „Szeleskerti főgyűjtőcsatorna rekonstrukciójának II. üteme, valamint az 
Árpád utcai főgyűjtőcsatorna rekonstrukciója Szeghalmon” című TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00006 azonosítószámú pályázatával. 
 


Az Önkormányzat saját erőből kívánja megvalósítani az Újtelep XIII. utcai buszmegállópár 
kialakítását és az Árpád utcai szilárd burkolatú út felújításának I. ütemét. 
 
A felújításokra, fejlesztésekre vonatkozó terveket szaktervező elkészítette.  
Ahhoz, hogy a munkálatokat kivitelezővel el tudjuk végeztetni, szükséges a közbeszerzési 
eljárások elindítása. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi Határozati javaslatok elfogadásával a 
közbeszerzési eljárás elindításáról döntsön. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
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Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy a 
„Mezőgazdasági külterületi út stabilizációja megvalósítás helyszíne: külterület 01043 
hrsz, külterület 01049/b hrsz, külterület 6706 hrsz (Koplaló kert)”, „Táncsics utca 
felújítása”, Újtelep XIII. utcai buszmegállópár kialakítását és az Árpád utca szilárd 
burkolatú út feljutásának I. üteme tárgyban a kivitelező kiválasztására vonatkozóan 
elindítja a közbeszerzési eljárást. 
 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
 
 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy „Szeghalmi 
Gondozási Központ energetikai felújítása” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy „Kinizsi utcai 
iparterület infrastruktúrájának fejlesztése” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
 
Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testületet döntött arról, hogy „Szeleskerti 
főgyűjtőcsatorna rekonstrukciójának II. üteme, valamint az Árpád utcai 
főgyűjtőcsatorna rekonstrukciója Szeghalmon” című TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00006 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztására vonatkozóan elindítja a 
közbeszerzési eljárást. 
A Képviselő-testület felkéri a beruházás műszaki ellenőrét, mint a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőt, hogy a Közbeszerzési Bizottság munkájában részt vegyen, mint a 
Közbeszerzési Bizottság tagja. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. 03. 14. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 


 
Macsári József  
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Szeghalom Város Önkormányzata 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4. 
 
 
Tárgy: intézményi átszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Átszervezéssel érintett intézmény:  
Gyulai SZC Szigeti Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3. 


Átszervezés leírása: új szakma felvétele 
XVII. Könnyűipari ágazat felvétele a munkaerő-piaci igény kielégítése céljából. 
 
 
 
Tájékoztatom, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§-84.§-
ban meghatározott véleményezési eljárás alapján a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos véleményezési joggal bír az érintett intézmény átszervezésében. 
A vélemény kialakítására 15 nap áll rendelkezésére. 
 
Kérem, véleményét 2018. 04. 05-ig szíveskedjen megtenni. 
 
 
 
Szeghalom, 2018. 03.21. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 


                               Hegyesi Sándor 
    tagintézmény-vezető 
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I. 
Törvényi háttér 


 
• Alapító okirat 
• 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről   
• 277/1997 (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus 


szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 


• 363/2012 (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos 
Alapprogramjának kiadásáról 


• 30/2012 (IX.28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 
integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben 
dolgozó pedagógusok 2012-es évi támogatásáról 


• 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 


• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról 


• 229/2012.(VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 


• 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról 
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II. Intézményi adatok 
 
 1. Az intézmény jellemző adatai 
 
Az óvoda hivatalos neve, címe: 
Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 
5520 Szeghalom, Petőfi u. 1. sz. 
Telefon: 66/371-154 
Óvodavezető: Mikéné Erdei Erika 
 
Fenntartó: 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Telefon: 66/371 – 611 
 
Az intézmény székhelye: 
1./ Tündérkert Óvoda 
      5520 Szeghalom, Petőfi u. 1 sz. 
      Telefon: 66/371-154 
 
Az óvodához tartozó telephelyek: 
 
 2./ Szivárvány Óvoda 
      5520 Szeghalom, Újtelep III. u. 15. sz. 
       Telefon: 66/371-531 
 
 3./ Mesevarázs Óvoda 
      5520 Szeghalom, Fáy u. 12. sz. 
      Telefon: 66/371-915 
 
 4./ Lurkó Bölcsőde 
      5520 Szeghalom, Kossuth u. 5 sz. 
      Telefon: 66/371-981 
 
2. Az intézmény működésének meghatározása 
            Önálló jogi személy 
            Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik 
 
             Az intézmény feladatai:  
 
 Óvodai nevelés 
 Intézményi vagyon működtetése 
 Önkormányzati elszámolás 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 
 Bölcsődei ellátás 
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III. Helyzetkép 
 
 
1. Az óvoda helye a településen 
 
 
                 Intézményünk három telephelyen működő óvodából és egy bölcsődéből áll. A 
három óvoda 300 fő gyermek befogadására, a bölcsőde pedig 52 fő gyermek befogadására 
alkalmas. A székhely és egy telephely Szeghalom központjában, egy telephely pedig az 
Újtelepen található. Minden 3-8 éves gyermeket tudunk fogadni. Csoportjaink osztott, 
részben osztott és vegyes szerkezetűek. Jelenleg 12 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal 
működünk. 25 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 12 fő szakképzett dajka, 1 fő 
óvoda titkár, 4 fő szakképzett pedagógiai asszisztens, 8 fő szakképzett csecsemő- és 
kisgyermekgondozó, gondozási egységenként 1 fő, összesen 2 fő bölcsődei dajka látja el 
az alapító okiratban meghatározott feladatokat. 
 
 
2. Az óvodai helyzetkép 
 
 
                  Óvónőinket a szakmailag igényes munka, a folyamatos megújulásra törekvés 
jellemzi. Szükségesnek tartják a rendszeres továbbképzést, a folyamatos önképzést, a 
szakmai kompetenciák javítását, újabb szakirányú képzettségek megszerzését. A képzések 
kiválasztásával elsősorban a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztéséhez szükséges 
ismeretek, ill. az óvoda hagyományaihoz igazodó tevékenységek megvalósításához 
segítséget nyújtó módszertani tartalmú továbbképzések dominálnak.  
 
                  Egyre több a szociokulturális hátránnyal induló gyermekek száma, s 
folyamatosan nő a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma. Az Alapító Okirat ezért 
tartalmazza a feladatkörrel kapcsolatos tevékenységeket. 
   
Erősségeink a nevelési feladatok megvalósításában: 
 


• a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés a 
tevékenységek által 


• közlekedési eszközök biztonságos használata, az alapvető közlekedési 
szabályok ismerete 


• az esélyegyenlőségek feltételeinek azonos szinten való teljesítésére való 
törekvés 


• épületeink esztétikus belső – és külső környezetben fogadják a gyermekeket 
• az óvodapedagógusok, szülők, vállalkozók folyamatos, hatékony 


együttműködése 
• a Szivárvány és a Tündérkert óvodák tornaszobával rendelkeznek, ezzel is 


elősegítve a gyermekek egészséges életmódjának fejlesztését, 
mozgásigényének kielégítését 


• óvodánk két jól működő alapítvánnyal rendelkezik: Gyermekeink Jövőjéért 
Alapítvány, és az Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány 
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3. Céljaink, feladataink 
 
Az óvodánkba járó gyermekek személyisége, egyéni adottságainak megfelelően 
harmonikusan fejlődjön. Életkoruknak megfelelően készüljenek fel a társadalmi 
beilleszkedésre.  Főbb céljainkat, és azok elérése érdekében tervezett feladatainkat az 
alábbiak szerint határozzuk meg:  
 
Célok, alapelvek, feladatok 
 
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló része, nevelési intézménye, a családi 
nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 8 éves 
korig, ill. az iskola érettség eléréséig. 
 
 
 
Az óvodai nevelés célja: 


• az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 
fejlődési ütem figyelembe vételével / ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátását is./ 


• a migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése 
• a sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket megillető 


jogok, és csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek 
• a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az 


önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, multikulturális 
nevelésen alapuló integráció lehetőségét 


• a tehetséges gyermekek és kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek 
támogatása, tehetséggondozása  


• a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (ide tartoznak a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekek, azon belül a sajátos nevelési igényű gyermekek, a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, akik 
leginkább igénylik a szakember munkáját) összehangolt integrált nevelése által 
az esélyegyenlőség megteremtése  


• az általános emberi értékeket és normákat elfogadó, kommunikációs és 
kooperációs technikát ismerő, a környezetet szerető, a különbözőségeket 
toleráló személyiséggé válás segítése 


• az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esélyegyenlőségének javítása a 
hátrányok kompenzálásával, egészségügyi és szociális normák javításával 


• a gyermekben lezajló belső biológiai, élettani és pszichés folyamatokhoz, az 
egyéni szükségletekhez igazodó feltételrendszer biztosítása 
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Az óvodai nevelés feladata: 
 


• az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 
• az egészséges életmód alakítása 
• az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása 
• az anyanyelvi, - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
• a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a 


gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül a befogadás, az 
esélyteremtés, az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében fontos 
feladatunknak tekintjük: 
- a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak enyhítését 
- a különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozását, fejlesztését 


 
Nevelési alapelveink: 
 


• a gyermeki személyiség tiszteletben tartása 
• a gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze! 
• érzelmi biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkör biztosítása 
• a gyermeki szükségletek figyelembe vétele 
• esélyegyenlőség biztosítása 
• a hátrányokkal küzdők és a tehetséges gyermekek differenciált segítése 
• az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek 


személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni 
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását 


• az óvoda törekszik a kialakult pedagógiai értékek megőrzésére 
• a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége 
• óvodánkban olyan körülményeket szeretnénk teremteni a gyermekek számára, 


amely az otthonról hozott különbözőségeket tiszteletben tartja 
• kiemelten kezeljük az egyenlő hozzáférés biztosítását minden gyermek számára 
• a játék, és a játékba épített tanulás elsődlegességének hangsúlyozása 
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IV. Az óvoda nevelésfilozófiája 
 
Mottónk: 
 
„Te fontos vagy nekem, számíthatsz rám, segítek neked, ha szükséged van a 
segítségemre” 
 
1. Nevelésfilozófiánk mérföldkövei: 
 


• Érzelmekben gazdag, személyes kapcsolatokon nyugvó óvodai légkört teremtünk, 
ahova gyermek és szülő szívesen jön 


• Személyes példát mutatva, a másság elfogadására, és tiszteletben tartására neveljük 
a gyermekeket 


• Fontosnak tartjuk a szülők megértését, elfogadását 
• Tudjuk, hogy az óvodapedagógus modell óvodásai számára, ezért mindig figyelünk 


a pozitív értékek közvetítésére 
• A játék elsődlegességét hangsúlyozzuk 
• Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyermekeknek életkoronként és egyénenként más, 


más szükségletei vannak, amelyek kielégítése fontos feladatunk 
• Pedagógusképünk: a gyermekek szeretetteljes nevelhetőségében bízó, és ezt 


képviselni akaró óvodapedagógusok 
• Pedagógusaink elkötelezettek a gyermekek esélyegyenlőségének minél 


hatékonyabb érvényesítése mellett 
• Tudjuk, hogy az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai 


intézkedések a gyermekek személyiségéhez igazodnak, és biztosítják minden 
gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét 


 
 
 
2.  Nevelőközösségünk által elfogadott értékek 
 
             - szeretetteljesség - nyitottság 
             - bizalom - tudatosság 
             - következetesség - őszinteség 
             - empátia - a környezet szeretete 
             - tolerancia - kreativitás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 9 


 
 
3. Küldetésnyilatkozatunk 
  


• Óvodánkban biztonságot, törődést, odafigyelést biztosító, szeretetteljes 
légkörben neveljük a gyermekeket a Tündérkert Óvodában, a 
Mesevarázs Óvodában, és a Szivárvány Óvodában 


• Vállaljuk a 3-8 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános 
felkészítését, amely magába foglalja a teljes gyermeki személyiség és 
az életre való felkészítését a tevékenységek által és a tevékenységeken 
keresztül 


• Vállaljuk továbbá azt, hogy a hozzánk járó gyermekekben kialakítjuk 
az egészséges életmód szokásait, biztosítjuk az érzelmi nevelést, a 
szocializációt és az értelmi fejlesztést annak érdekében, hogy emberi és 
természeti környezetre figyelő felnőttekké válhassanak 


• Nevelés - és gyermekközpontú óvodánk biztosítja az érzelem-gazdag, 
személyes kapcsolatokon nyugvó, kiegyensúlyozott harmonikus óvodai 
légkört, ahová gyermek és szülő szívesen jön 


• Kiemelt feladatunk a kommunikáció és a kooperáció fejlesztése 
• Nevelőtestületünk törekszik az egységes nevelési szemlélet 


megvalósítására, együttműködésére, az ismeretek, tapasztalatok 
átadására 


• Gondot fordítunk a szociális és egyéb okból hátrányokkal érkező 
gyermekek esélyjavítására, az iskolai kudarcok megelőzése érdekében 


•     Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a gyermekek intézményes 
nevelése szociális biztonságérzetet nyújtson a családoknak. Az óvoda 
pótolhatja és enyhítheti a családok szociális és kulturális helyzetéből 
adódó hátrányokat 


•    A gyermekek legfőbb érdekeit szem előtt tartva a pedagógusok fontos 
törekvése az új pedagógiai módszerek alkalmazása, igazodva a 
gyermekcsoportokhoz 
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V. Óvodakép, Pedagóguskép, Gyermekkép, Jövőkép 
 


1. Óvodakép 
 


                Az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. 
 


- Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 
- Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 


családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába 
lépésig. 


- Az óvoda pedagógiai tevékenységi rendszere, és tárgyi környezete biztosítja az 
óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. 
Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő 
személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő 
életszakaszba (a kisiskoláskorra) való átlépés belső pszichikus feltételei.  


- A családi nevelés elsőbbségét ismerve, elismerve, azzal karöltve a gyermekek 
érdekét maximálisan szem előtt tartva, szeretetteljes, nyugodt, 
kiegyensúlyozott légkörben neveljük a hozzánk járó kisgyermeket.  


- Otthonos környezetben az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő 
fejlődési ütem figyelembe vételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátását is) gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes 
kibontakoztatásáról, a gyermeki szükségletek kielégítéséről, és a gyermekek 
egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről.  


- Közvetetten segítjük a gyermekeket, hogy különböző tevékenységeken 
keresztül minél több tapasztalathoz jussanak, kielégíthessék kíváncsiságukat, 
olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, melyek megalapozói a sikeres iskolai 
ismeretszerzésnek.  


- Az óvodai nevelésben alapelv:  
• nyitottabbá, befogadóbbá, elfogadóbbá kívánjuk alakítani a saját 


szemléletünkön keresztül óvodánkat, ahol elfogadás, tisztelet, szeretet, 
megbecsülés, bizalom övezi a gyermekeket 


• segítjük képességeik – készségeik alakítását, fejlesztését, fejlődési 
tapasztalatuk létrejöttét, és biztosítjuk a szükséges tárgyi, személyi 
feltételeket 


• óvodánk pedagógiai tevékenységi rendszere és tárgyi környezete segíti a 
gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodai 
nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez 
igazodnak 
 


- az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 
•  a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó 


derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről 
•  a testi, a szociális és az értelmi képességek specifikus alakításáról 
•  a gyermeki közösségben végezhető, az életkornak és fejlettségnek 


megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem 
helyettesíthető játékról 


•   a tevékenységeken keresztül az életkorhoz, és a gyermek egyéni 
képességeihez igazodó műveltségtartalmakról 
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•  az emberi értékek közvetítéséről 
•  a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, 


tárgyi környezetről 
•  a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében 


biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését, 
nyelvi nevelését a multikulturális nevelésen alapuló integráció 
lehetőségét 


•  a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok) gyerekeinek 
óvodai nevelésében biztosítanunk kell az önazonosság megőrzését, 
ápolását, erősítését, az interkulturális műveltségen alapuló integráció 
lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét 


 
 


2. Pedagóguskép 
 


- Az óvodai élet szervezésében a nevelés és gondozás kiemelt jelentőségű feladat 
- Óvodánkban az alkalmazás feltétele a munkakör betöltéséhez szükséges 


alapvető végzettség megléte 
- Az óvodapedagógus szereti a gyermeket, elfogadja, becsüli, bizalommal veszi 


körül 
- A család mellett partnerként vesz részt a nevelés folyamatában 
- Magatartása empatikus, együtt érző, oda- és ráfigyelő 
- Tiszteletben tartja a gyermek és a szülők, valamint kollégái jogait 
- Nevelési programunk alapján, a gyermeknevelés során megválasztja 


módszereit, eszközeit 
- Alkalmazza a legújabb pedagógiai módszereket 
- A gyermek egyéni fejlődésének megfelelően alkalmazza a differenciált, egyéni 


fejlesztést, a gyermek fejlődését nyomon követi 
- A nevelési programunkban megfogalmazott és leírt módon a szülőt tájékoztatja 


a gyermek fejlődéséről 
- Módszereit változatosan alkalmazza a kiemelt figyelmet igénylő gyermek 


esetén is 
- Hangsúlyt fektet a kulcskompetenciák fejlesztésére, annak megalapozására: 


értelmi, szociális, kommunikációs (verbális, nonverbális), testi képességek 
- Gondoskodik a gyermek testi épségének megóvásáról, közreműködik a 


gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában 
- A gyermek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetít a 


szülők, kollégák felé 
- Gondot fordít a közösségi együttélés szabályainak elsajátítására, 


megalapozására 
- Segít a helyes viselkedési normák megalapozásában, elsajátításában 
- Etikusan viselkedik 
- Folyamatosan képzi önmagát, részt vesz a továbbképzéseken, 


problémamegoldó képességgel rendelkezik, innovatív. Óvodánk közösségében 
együttműködő, aktív, toleráns 
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3. Gyermekkép 


 
Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 
személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését 
genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen 
alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának 
következtében a gyermekeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és 
egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad 
kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 
meghatározó. 
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, tárgyi, személyi és szellemi környezetben 
a magyar hagyományokra támaszkodva biztosítja minden gyermek számára, hogy 
egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 
csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának.  
 
 
Az óvodából kilépő gyermekek: 
 


- Nyitottak a környező világra 
- Jól kommunikálnak és kooperálnak a felnőttekkel és társaikkal 
- Szívesen vesznek részt az óvodai élet mindennapi tevékenységeiben 
- Érzelmeiket őszintén kinyilvánítják 
- Cselekedeteiket a kíváncsiság és a tudásvágy motiválja 


 
 
 
 
 
 
 


4. Jövőképünk 
 


• A küldetésünket vállalva valósítjuk meg az óvodánk céljait, feladatait. 
• Megőrizzük óvodánk személyes kapcsolatokon nyugvó kiegyensúlyozott, 


harmonikus légkörét 
• Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az eltérő nevelést igénylő 


gyermekek integráltan, az állapotukhoz és a helyzetükhöz igazodó 
fejlesztésben részesüljenek 


• Jó kapcsolatot építünk ki a közvetlen partnereinkkel (szülök, iskola stb.) 
annak érdekében, hogy a gyermekek az általános emberi értékeket és 
társadalmi normákat sajátíthassák el. 


• Odafigyelünk a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztésére 
• Hagyományainkat ápoljuk és átadjuk gyermekeinknek 
• Óvodánkban magas színvonalú szakmai munka folyik, melyet a jövőben is 


meg kívánunk őrizni 
• Az óvodapedagógusaink továbbképzéseken fejlesztik ismereteiket a 


nevelőmunka javítása, újabb módszerek megismerése érdekében 
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• Megőrizzük az óvodánk nyitottságát 
• Óvodánkban a tárgyi feltételek fokozatos javítására törekszünk 
• Gondoskodunk a gyermeki szükséglet kielégítéséről, az érzelmi 


biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias óvodai légkörről, annak 
megteremtéséről 


 
 
 


VI. Fő céljaink, feladataink 
 
Az óvodánkba járó gyermekek személyisége, egyéni adottságainak megfelelően 
harmonikusan fejlődjön. Életkoruknak megfelelően készüljenek fel a társadalmi 
beilleszkedésre. Főbb céljainkat, és azok elérése érdekében tervezet feladatainkat az 
alábbiak szerint határozzuk meg: 
 
Célok, alapelvek, feladatok 
 
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló része, nevelési intézménye, a családi 
nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc 
éves korig, illetve az iskolaérettség eléréséig. 
 
Az óvodai nevelés célja: 


• Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő 
fejlődési ütem figyelembe vételével / ideértve a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek ellátását is/ 


• A migránscsaládok gyermekeinek interkulturális nevelése 
• A sajátos nevelési igényű gyermekeknél érvényesülnek a gyermekeket 


megillető jogok, és csökkennek a sajátosságokból adódó különbségek 
• A tehetséges gyermekek és kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek 


támogatása, tehetséggondozása 
• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (ide tartoznak a különleges 


bánásmódot igénylő gyermekek, azon belül a sajátos nevelési igényű gyermekek, a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, akik leginkább 
igénylik a szakember munkáját) összehangolt, integrált nevelése által az 
esélyegyenlőség megteremtése 


• Az általános emberi értékeket és normákat elfogadó, kommunikációs és 
kooperációs technikát ismerő, a környezetet szerető, a különbözőségeket toleráló 
személyiséggé válás segítése 


• Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esélyegyenlőségének javítása a 
hátrányok kompenzálásával, egészségügyi és szociális normák javításával 


• A gyermekekben lezajló belső biológiai, élettani és pszichés folyamatokhoz, az 
egyéni szükségletekhez igazodó feltételrendszer biztosítása 
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Az óvodai nevelés feladata: 


• Az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 
• Az egészséges életmód alakítása 
• Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés biztosítása 
• Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
• A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele mellett, 


a gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás, az 
esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében fontos 
feladatunknak tekintjük: 


- a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak enyhítését 
- a különleges bánásmódot igénylő gyermekek gondozását, fejlesztését 


 
3. Nevelési alapelveink: 


• A gyermeki személyiség tiszteletben tartása 
• A gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze! 
• Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkör biztosítása 
• A gyermeki szükségletek figyelembevétele 
• Esélyegyenlőség biztosítása 
• A hátrányokkal küzdők, és a tehetséges gyermekek differenciált segítése 
• Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermekek 


személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni 
képességeinek és készségeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását 


• Az óvoda törekszik a kialakult a pedagógiai értékeinek megőrzésére 
• A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége  
• Óvodánkban olyan körülményeket szeretnénk megteremteni a gyermekek 


számára, amely az otthonról hozott különbözőségeket tiszteletben tartja 
• Kiemelten kezeljük az egyenlő hozzáférés biztosítását minden gyermek 


számára 
• A játék és a játékba épített tanulás elsődlegességének hangsúlyozása 


 
 


 
VII. Hagyományaink 


 
 Az óvoda, a csoportok ünnepi hagyományai: 
 


• Név- és születésnapok megünneplése, dallal, verssel, közösen, egész 
                        évben, folyamatosan 


• Évente kétszer a szülőkkel közösen alkotódélután szervezése 
• A víz világnapja  
• Föld napja 
• Gyermekhét 
• Szülős kirándulások szervezése igény szerint 
• Anyák napja: köszöntés, ajándékkészítés  
• Nagycsoportosok búcsúztatása az óvodától 
• Farsang 
• Mikulás ünnepség 







 15 


 
VIII. Az óvodai élet tevékenységformái 


 
1. Egészséges életmódra nevelés 


 
                 Cél                                                   Feladat 


 
Testileg, lelkileg egészséges, 
kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, 
egészségkultúrájuk kialakítása. Váljanak 
képessé testi szükségleteik önálló 
kielégítésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egészséges életmód megalapozásával a 
testi-lelki egészség biztosítása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermekek biológiai, biztonsági, 
önérvényesülési szükségleteinek 
kielégítése. 
Hátrányok felismerése, prevenció, 
korrekció a szakszolgálat bevonásával. 


 
Az egészséges életmódra nevelés, az 
egészséges életvitel igényének alakítása, a 
gyermek testi fejlődésének elősegítése, 
ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 
Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 


- a gyermekek gondozása, testi 
szükségleteinek, mozgásigényének 
kielégítése; 


- a harmonikus, összerendezett 
mozgás fejlődésének elősegítése; 


- a gyermeki testi képességek 
fejlődésének segítése; 


- a gyermek egészségének védelme, 
edzése, óvása, megőrzése; 


- az egészséges életmód, a testápolás, 
az étkezés, az öltözködés, a pihenés, 
a betegségmegelőzés és az 
egészségmegőrzés szokásainak 
alakítása; 


- a gyermek fejlődéséhez és 
fejlesztéséhez szükséges egészséges 
és biztonságos környezet biztosítása; 


- a légúti megbetegedések, asztmás 
jellegű tünetek megelőzése 
érdekében sószoba működtetése, 
melyben szülői hozzájárulással 
minden kisgyermek 20 percet 
tartózkodhat (Tündérkert Óvoda) 


 
Az egészségügyi szakszolgálat 


- védőnő havi rendszerességgel; 
- óvodai fogászat szükség szerint 


végzi el a különböző vizsgálatokat, 
szűréseket. 
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A környezet védelméhez és megóvásához 
kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás megalapozása. 
 


 
 
A környezettudatos magatartás alakításakor 
a környezetvédelem, a környezet megóvása 
érdekében végzett tevékenységek: 
 


- elemgyűjtő elhelyezése az óvoda 
előterében, az itt összegyűlt használt 
elemek elszállíttatása (gyermek az 
elemgyűjtőbe nem helyezhet 
elemet); 


- ősszel, tavasszal szemétszedés az 
óvoda udvarán, az óvoda környékén 
(a munkához gyermek méretű 
kesztyűt és szemeteszsákot 
biztosítunk) – Tündérkert Óvoda; 


- a zöldség-gyümölcshéjat a 
komposztálóba tesszük; 


- élősarkot alakítottunk ki minden 
csoportban  
ovikertet, virágos kerteket 
alakítottunk ki az óvodáknak; 


- télen az udvarunkban, 
környezetünkben lévő madarakat 
rendszeresen etetjük 
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2. Egészségfejlesztési program 
 
Az óvodai életet a környezeti tudatosság jellemzi, ezzel a környezetkárosítás megelőzésére 
nevelést valósítjuk meg. Szükséges, hogy tudatában legyenek annak, mennyire fontos 
számukra a környezetük egésze (globális) és helyi része (lokális). A lokális környezetükkel 
mindennapos kapcsolatban vannak. Átélik állapotát, változásait. Részesei, alakítói, 
felelősei, és hatásának szenvedői. 
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 
természeti – emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 
 
 Zöld jeles napok (Tündérkert Óvoda):  


• Szeptember22. Európai Autómentes Nap 
• Szeptember 23. Takarítási Világnap 
• Október 4. Állatok Világnapja  
• Október 21. Földünkért Világnap 
• Március 22. A Víz Világnapja  
• Április 22. A Föld Napja 
• Május 10. Madarak és Fák Napja 
• Június 5. Környezetvédelmi Világnap 


 
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 
szükségesek. Megismeri a szülőföld az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok 
és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 
szeretetét, védelmét is. 
Nagy szerepe van az óvodának, hogy a gyerekekben tudatosan és fokozatosan kialakítsa a 
népi, nemzeti értékeinkhez, valamint a szülőföldünkhöz, az itt élő magyar és más 
nemzetiségiekhez való újfajta viszonyukat. 
 
Jeles napok, ünnepi népszokások: 
 


• Karácsonyi ünnepkör, Advent  
• Farsang 
• Március 15. 
• Húsvéti Ünnepkör 


 
Az óvodai mindennapok eseményei: 
 


• Születésnap 
•  Névnap  
• Anyák napja  
• Gyermekhét 
• Ballagás 
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A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér, sík 
és mennyiségszemlélete. 
 Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 
tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán 
és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel 
szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a 
fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 
magatartásformálás alapozására, alakítására. 
 
 
 
Egészségfejlesztő tevékenységek : 
 
- a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés) 
 - a lelki egészség, mentálhigiéné az óvodában (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság 
nyújtása)  
 - a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.) 
 - az egészségvédő képesség fejlesztése 
 - a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása 
 - az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők viselkedésének 
szabályozása, lelki egészségük megőrzése 
 - a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, szelektív 
hulladékgyűjtési kultúra alakítása, egészségvédő példamutatás / 
 
 
 
Egészséges táplálkozás 
 
Az óvodáskorban (3-6-7-8 éves korosztály) kialakított táplálkozási szokások és ismeretek 
nagyon meghatározóak a késõbbiekre, sokszor az egész felnőtt életre nézve is, hiszen a 
helyes ételválasztás, az étkezési ritmus, az ízlés kialakulása, valamint a táplálkozási minták 
és a táplálkozási magatartás rögzülése mind erre az életkorra tehető. 
Az óvodáskorúak energia bevitele nem csak a szervezet fenntartásához és a fizikai 
aktivitáshoz szükséges, de a növekedésre fordított energiát is fedeznie kell. Emiatt fontos, 
hogy megfelelõ mennyiségû és jó minõségû fehérje (baromfihús, húskészítmények, 
szálkamentes hal, tojás, tejtermékek) szerepeljen, az étrendben ugyanez vonatkozik a többi 
tápanyagfélére is (szénhidrát, zsír). Az energiaszükséglet természetesen kor és testalkat 
függõ is. A fejlõdés mértéke, üteme, valamint a gyermek egészségi állapota nagyon jó 
jelzõje az energia és tápanyag ellátottságnak. 
Fontos a megfelelő vitaminszükséglet biztosítása a hét minden napján: 
gyümölcsnapok, zöldségnapok   
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- Étkezéskor képesek legyenek a gyermekek önállóan eldönteni, mennyi ételt 


szeretnének elfogyasztani, mennyi az a mennyiség, mely jólesik számukra. Önállóan, 
tisztán étkezzenek, biztonságosan használják az evőeszközöket. Kulturált magatartást 
kövessenek az óvodapedagógusi, és a csoport tagjai által közvetített minta által. 


 
Mozgásfejlesztés: 
 
Rendszeres mozgás, mindennapos testnevelés  
Udvari játékeszközök biztosítása a szabad és a szervezett tevékenységek alkalmával 
 
Egészségmegőrzés: 
 
A dohányzás megelőzésében  
 
Az óvodában dolgozók modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára.  
Az óvoda területén TILOS A DOHÁNYZÁS! A felnőttek ezen magatartásukkal pozitív 
példát mutatnak a gyermekeknek. A dohányzás egészségre káros hatásaira való 
figyelemfelhívás közvetlen és közvetett formában. A dohányzó szülők figyelmének 
felhívása arra, hogy ne mutasson negatív példát gyermekének. 
 
A bántalmazás, erőszak megelőzése: 
 


• Elhanyagolást jelent: ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a 
gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletétét, amely 
súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: 
egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás és biztonságos körülmények. 


• Érzelmi elhanyagolást jelent: az érzelmi biztonság, az állandóság, a 
szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, 
elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás 
más családtaggal szemben. 


• Fizikai elhanyagolást jelent: az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek 
hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, 
amikor veszélynek van kitéve. Ilyen eseteknek számít az orvosi ellátás késleltetése, 
az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan 
elmulasztása, késleltetése.  


• Gyermekbántalmazást jelent: ha valaki sérülést, fájdalmat okoz a gyermeknek, 
vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt – bár tud róla- nem 
akadályozza meg, illetve nem jelenti. 


• Fizikai bántalmazást jelent: az a szándékos cselekedet vagy gondatlanság (ütés, 
rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.), mely a gyermek fizikai 
sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet.  


• Érzelmi bántalmazást jelent: a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz 
bánásmód, mely súlyos és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi 
fejlődésére. Ide tartozik a gyermekben az állandó félelem érzet, vagy szorongás 
keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, érzelmi zsarolás, a gyermek 
kihasználása.  
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• Szexuális bántalmazást jelent: a gyermek bevonása olyan szexuális aktivitásba, 
melyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, melyhez nem tudhatja érdemi 
beleegyezését adni, vagy melyre a gyermek koránál, fejlettségi állapotánál fogva 
nem érett, továbbá melyet tilt az adott társadalom, közösség jog- és szokásrendje. 


• Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. A 
probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt kapjon 
megfelelő segítséget.  


 
Mentálhigiéné /lelki egészség/: 
 
- gyermeki szükségletek megteremtése, és biztosítása/harmonikus, barátságos környezet 
kialakítása/ 
- személyi higiéné kialakítása/gyermekeknél a testi tisztasággal szembeni igény 
kialakítása/ 
- az óvoda és a család szoros együttműködése 
- harmonikus barátságos környezet kialakítása 
- a szülők aktív bevonása az óvodai életbe/rendezvényeinken való aktív részvétel/ 
- nyíltnapok, hetek rendezése 
- szülős kirándulások szervezése 
- szülős munkadélutánok szervezése 
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3. Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 
 


                  Cél                                      Feladat 
 
 
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző 
sajátossága a magatartásának érzelmi 
vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a 
gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, 
állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, 
szeretetteljes légkör vegye körül. 
 
Fejlődjön érzelemvilága, nyitottsága, 
közösségi magatartása, a természet iránti 
fogékonysága. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az óvoda egyszerre segítse a gyermek 
erkölcsi, közösségi érzékenységének, 
éntudatának alakulását, és engedjen teret 
önkifejező törekvésének. 


 
 
A szeretet és kötődés képességének 
fejlesztése: 
 
     - közös élményekre épülő tevékenységek 
gyakorlása; 
     - a gyermeket már az óvodába lépéskor 
kedvező érzelmi hatások érjék; 
 
 
A mások iránti tisztelet, megbecsülés 
érzésének fejlesztése: 
 


- az óvoda alkalmazottjai és a 
gyermekek közötti kapcsolatot 
pozitív attitűd, érzelmi töltés 
jellemezze 


 
 
 
Az élménybefogadás képességének 
fejlesztése. 


 
 
 
 
Az óvoda nevelje a gyermeket annak 
megértésére, hogy az emberek különböznek 
egymástól. 
A szocializáció szempontjából meghatározó 
a közös élményeken alapuló tevékenységek 
gyakorlása, a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak (mint például: az 
együttérzés, a segítőkészség, az 
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának 
(ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 
kitartásának, feladattudatának, 
szabálytudatának), szokás – és 
normarendszerének megalapozása. 
 
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és 
ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a 
hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés 
alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a 
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természetben, az emberi környezetben 
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 
megbecsülésére. 
 
A gyermeki magatartás alakulása 
szempontjából az óvodapedagógus, az 
óvoda valamennyi alkalmazottjának 
kommunikációja, bánásmódja és 
viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
esetében szükség szerint különösen jelentős 
az óvoda együttműködő szerepe az ágazati 
jogszabályokban meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező 
szakemberekkel. 
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4. Anyanyelvi és értelmi nevelés 
Cél 


Az anyanyelvi nevelés valamennyi 
tevékenységi forma keretében 
megvalósítandó cél. Az anyanyelv 
fejlesztése és a kommunikáció különböző 
formáinak alakítása – beszélőkörnyezettel, 
helyes mintaadással és szabálykövetéssel – 
az óvodai nevelő tevékenység egészében 
jelen van. Az anyanyelv ismeretére, 
megbecsülésére, szeretetére nevelés közben 
a gyermek természetes beszéd – és 
kommunikációs kedvének fenntartására, 
ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 
gyermeki kérdések támogatására és a 
válaszok igénylésére szükséges figyelmet 
fordítani.  


Feladat 
Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi 
nevelés fejlesztésében: 
 


- beszélgetésre alkalmas, nyugodt, 
kiegyensúlyozott légkör 
megvalósítása; 


- a beszédöröm biztosítása: arra 
nevelni a gyermekeket, hogy bátran 
nyilatkozzanak meg, mondják el 
élményeiket; 


- lehetőséget teremteni minden 
gyermeknek a folyamatos beszéd 
gyakorlására; 


- képessé tenni a gyermekeket arra, 
hogy tudjanak másokat is 
meghallgatni; 


- a gyermekek szókincsének 
folyamatos bővítése; 


- a beszédszínvonal emelése olyan 
formában, hogy a gyermekek 
képesek legyenek a nyelvi kifejezés 
eszközeivel ismereteik közlésére; 


- beszédmegértés fejlesztése; 
- beszédtechnika fejlesztése, a helyes 


kiejtés gyakorlása; 
- a gyermeki kérdések inspirálása, 


megválaszolása; 
- a beszédhibák megfelelő 


módszerekkel történő javítása; 
- az anyanyelv fejlesztése, és a 


kommunikáció különböző formáinak 
alakítása – a beszélő környezettel, 
helyes mintaadással és 
szabályközvetítéssel a (javítgatás 
elkerülésével); 


- a nemzeti és etnikai kisebbséghez 
tartozó, vagy migráns gyermekek 
segítése  







 24 


 
IX. Alkalmazott nevelési eljárásaink 


 
 
 
Az intézményi cél- és feladatrendszer végrehajtásának alapfeltételeként tekintjük az 
óvodapedagógusok szakmai felkészültségét és gyermekközpontú szemléletét és 
módszereit. 
 
 
 
Cél Nevelési eljárások 
 
Szokások elsajátítását célzó beidegző 
módszerek kialakítása 


 
- ismeretek felidézése 
- gyakoroltatás 
- segítségadás 
- ellenőrzés 
- ösztönzés 
 
 


 
 Magatartási modellek bemutatása, 
közvetítése 


 
- az óvodapedagógus személyes 
példamutatása 
- elbeszélés 
- tények és jelenségek bemutatása 
 


 
 Tudatosítás (a meggyőződés kialakítása) 


 
 
- magyarázat, beszélgetés 
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TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 


Nevelés Tanulás (komplex foglalkozások rendszere) 


Játék, társas és 
közösségi 


tevékenységek
munka-


tevékenységek 
szabadidős 


tevékenységek 


Társadalmi érintkezést 
megalapozó tevékenységek 


Társadalmi gyakorlat belső 
összefüggéseit tükröző komplex 


foglalkozás 


Az egyén 
társas 


feladatait 
tudatosító 
komplex 


foglalkozás 


Anyanyelv 
A külső világ tevékeny 


megismerése (matematika 
tartalmú tapasztalatok) 


Művészeti 
tevékenységek 


Mindennapi 
testnevelés 


INTÉZMÉNYI NEVELÉSI PROGRAM 
Játék és 


tanulás, társas 
és közösségi 


tevékenységek
,munka 


jellegű és 
szabadidős 


tevékenységek 


Anyanyelv 
Külső világ tevékeny 


megismerése (matematika 
tartalmú tapasztalatok) 


V
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m


es
él
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X. A nevelési folyamat rendszere 


A program rendszabálya 
A program célja 


 
 


 
         Feladatok 


 
• Érzelmi nevelés 
• Egészséges életmódra nevelés 
• Erkölcsi és közösségi életre nevelés 
• Anyanyelvi és értelmi nevelés 
• Etnikai, kisebbségi nevelés 
• Hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, óvodai 


fejlesztése 
• Gyermekvédelmi tevékenység 
• Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelés 
• Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 
• Tehetséggondozás 


 
 


Fő tevékenységi formák 
 
Játék                             Munka jellegű tevékenységek                                              Tanulás 


- Verselés, mesélés 
- Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 


- Mozgás 
- Külső világ tevékeny megismerése (matematika tartalmú tapasztalatok) 


 
 
 


Az óvoda kapcsolatrendszere 
 
 
 


A fejlődés eredménye óvodáskor végére: iskolaérettség 
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XI. Tevékenységek 


 
1. Játék 


 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai 
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék szabad képzettársításokat követő szabad 
játékfolyamat, a kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 
módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.  
A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan benyomásait 
játékában tagolja, így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a 
mozgást az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. 
 
 
                   Cél 


 
                Feladat 
 


 
1. A környező világ játékon keresztül 


történő megismerése 
    Az együttjátszás során a gyermekek a 
társadalmi normákat alkalmazzák, a 
szabályokat  


tartsák be, társas kapcsolataik 
erősödjenek. 


 
 Az elmélyült játék alapvető feltételeinek 
biztosítása: a játékhoz megfelelő helyre és 
egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia 
kibontakozását segítő anyagokra, 
eszközökre, játékszerekre van szükség, 
mindezek biztosítása az óvoda és az 
óvodapedagógus feladata.  
Az óvoda napirendjében, időbeosztásában 
mutatkozzon meg a játékos tevékenység 
szervezés. 


 
 2. A gyerekek egyéni vágyainak, ötleteinek 
kibontakoztatása. 


 
A játék funkciójának erősítése. A valóságról 
alkotott kép gazdagítása, fejlesztési 
lehetőségek biztosítása. Együttműködési  
szabályok kialakítása. 
Játék közben közös beszélgetések,  
együttes játékok, bensőséges  
kapcsolat kialakítása. 
 


 
3.A belülről indított és vezérelt 
képzettársítás elősegítése. Fejlődjön a 
gyermek játékelgondolása. 


A gyermek beszédkészségének fejlesztése a 
játékban.  A játékban rejlő önkifejezés 
lehetőségének megteremtése. 


 
 Önálló játékválasztás biztosítása. Jelenjen 
meg a többféle ötletből kialakított tartalmas 
játék, ami fejleszti a kommunikációs 
készséget, a társakhoz való viszonyt. 
 
 


 
 4. Öntevékenység, az önfejlődés elősegítése. 


 
 A gyermeki játék önállóságának 
tiszteletben tartása. 
 Különböző szituációk megteremtése 
élménynyújtás biztosítása, mely 
tevékenységeikben realizálódik. 
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 Olyan tulajdonságok fejlesztése, mely a 
társadalomba való beilleszkedést elősegíti. 
  


5. A játék folyamatában az tudatos jelenléte 
biztosítsa az élményszerű, elmélyült 
gyermeki játék kibontakoztatását. 


Az óvodapedagógus feltételteremtő 
tevékenysége mellett a szükség, és igény 
szerinti együttjátszásával, támogató, 
serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt 
reakcióival éri el. 


                                                                                                                                           
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 


• A gyermekek képesek kitartóan, több napon keresztül egyazon 
játéktémában együtt játszani. 


• Játékukban a szerepjáték foglalja el a fő helyet. 
• Az ismert meséket szívesen dramatizálják, bábozzák. 
• Képesek bonyolultabb építményeket létrehozni, konstruálás során képesek 


egyre bonyolultabb játékeszközöket készíteni. 
• Kedvelik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására, a 


szabályokhoz alkalmazkodni. 
• Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által elvárt viselkedési 


szabályok. 
• Csökkenek azok a szocializációs hátrányok, amelyek a család társadalmi 


hátrányaiból eredeztethetők.  
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2. Mozgás 
 


A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a testnevelés foglalkozások, 
mindennapi testnevelés és szabadon végezhető különböző mozgásos tevékenységek 
szolgálják. A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája az óvodáskor 
egész időszakában, ezért igyekszünk lehetővé tenni, hogy annyit mozogjanak, amennyit 
csak akarnak. Sétákat, kirándulásokat szervezünk, mely mozgásigényük kielégítésén túl, 
együttes élményt is nyújt a gyerekeknek. 
 
 
 
 
 


 
 


Cél 


 


Feladat 


 1. . Rendszeres egészségfejlesztő 
testmozgás (egészséges életmód). A 
gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodó 
mozgásos játékok és feladatok.  
Pszichomotoros készségek és képességek 
kialakítása, formálása. A mozgásöröm 
kialakítása, fejlesztése. 
 


A mozgásfejlődés és fejlesztés 
összhangjának megteremtése, az egyéni 
fejlettséghez igazodó differenciált 
fejlesztés. A mozgás fontosságának 
tudatosítása az egészséges életmódra 
nevelés része. A mozgás 
megszerettetése. A csoportszobában, a 
teraszon, a tornaszobában, udvaron 
teremtsük meg a mozgáshoz szükséges 
biztonságos környezetet és eszközöket. 
 A gyermekek természetes 
mozgáskedvének megőrzése, a 
rendszeres mozgás által egészséges 
életvitel kialakítása, mozgáskészségek 
alakítása, testi képességek, fizikai 
erőnlét fejlesztése. 
Mozgásfejlesztő tevékenységek 
összeállítása. 


 
 
 2. Kondicionális képességek fejlesztése. 
Mozgáson keresztül az értelmi 
képességek fejlesztése. 


 
Kiemelt szerepet tulajdonítunk az 
alapvető mozgásformákkal kapcsolatos 
készségek és képességek kialakítására. 
A gyermekek érzékelésének, 
észlelésének, emlékezetének, 
képzeletének és gondolkodásának 
fejlesztése a különböző mozgások által. 


 3. Komplex személyiségfejlesztés. 
Pozitív énkép, önkontroll, 
érzelemszabályozás, szabálykövető 
társas viselkedés, együttműködés, 


Az óvodás korú gyermekek nevelése 
során a kognitív-, a személyes-, a 
szociális- és a speciális kompetenciák 
fejlődésének komplex módon történő 
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kommunikáció, problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztése. Testkép 
fejlesztése, testtudat alakítása.   
                                     


segítése a mozgástevékenység 
keretében. A mozgás komplex, fejlesztő 
hatású. Feladatunk: óvodás kor végére a 
mozgásos játékok által szabálytudat 
kialakítása, szabálykövetés, szabályok 
betartása. A testrészek, a testtérkép 
tudatosítása. Téri tájékozódás 
fejlesztése.  
  


 4. Edzett, egészséges, együttműködő- 
kooperatív gyermek nevelése a 
játékokon, illetve a mozgásos játékokon 
keresztül 
- a mozgásos játékok tevékenységek, 
feladatok rendszeres alkalmazása 
kedvezően hatnak a kondicionális 
képességekre, különösen az erő és 
állóképességre 
 


Az egészséges életmódra nevelés 
alapkövei az óvodai életben tudatosan 
jelennek meg. Elengedhetetlen a 
mindennapos mozgás, amely 
kombinálható más fejlesztési 
területekkel is, pl. mondókázás, zene. 
Szeressenek a szabadban lenni 
időjárástól függetlenül. A testi 
képességek és a fizikai erőnlét 
fejlesztése. 
 


 5. A téri tájékozódó képesség kialakítása 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6. Az óvodai élet mindennapján 
biztosítsunk lehetőséget a tornára, 
mozgásos játékra, az egészséges 
életmódot erősítő egyéb 


A gyermekek testi képességeinek 
harmonikus mozgásának, téri 
tájékozódásának fejlesztése játékos 
formában. 
A mozgásfejlesztés szervezeti 
formáinak megteremtése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartózkodjunk sokat a szabadban! 
 
Amennyiben az időjárás engedi, a 
tornát és a mindennapos mozgásos 
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tevékenységekre, a szabad mozgás 
kielégítésére (Bozsik-program, szivacs 
kézilabda) 


tevékenységeket spontán vagy 
szervezett formában tartsuk a 
szabadban! 
 
 


 
 
-    Óvodánk tágas, füvesített, nagy udvara sok lehetőséget kínál a gyermekek 


mozgásához. 
-    Rendelkezésünkre áll a MOZGÁS-KOTTA alapcsomagja, mellyel a 


gyermekek mozgáson keresztül történő észlelésének, érzékelésének, 
emlékezetének, képzeletének, gondolkodásának fejlesztési lehetőségei még  
tágabb, változatosabb formában valósíthatóak meg. 


- Az autómentes világnap alkalmával, ösztönözzük a családokat arra, hogy 
kerékpárral vagy gyalog induljanak az óvodába – Tündérkert Óvoda- Zöld 
Óvoda 


-    „Oxigént mindenkinek” elnevezésű kezdeményezés alkalmával a gyermekek 
közös futása az óvoda környékén 


  
 
 
 


 
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 


 
- Teljesítőképességük nő 
- Igényeljék a mindennapos mozgást 
- Mozgáskoordinációjuk megfelelő, összerendezett, harmonikus 
- Egyensúlyozásban és ugrásban mozgástapasztalatuk nő 
- Téri tájékozódásuk kialakult, az irányokat meg tudják különböztetni 
- Ismerik saját testük részeit, képesek megnevezni, és beazonosítani 
- Fizikai erőnlétük, állóképességük életkoruknak megfelelő 
- Kialakult szem-kéz-láb koordinációjuk 
- Tudnak rollerezni vagy kerékpározni 
- Mozgásos játékok, gyakorlatok felidézésére képesek 
- Cselekvőképességük gyors, növekszik teljesítőképességük 
- Mozgásban kitartóak 
- A kialakított szabályokhoz alkalmazkodnak 
- Egészséges versenyszellemmel rendelkeznek 
- Megértik az egyszerű vezényszavakat. Koordinációs képességük fejlett 
-     Tolerálják azok teljesítményét, akik testi adottságaik miatt csak 
       részteljesítményekre képesek 
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3. Verselés, mesélés 
 
„ A mese a felnőtt szívből jövő ajándéka” (Bruno Bertelluim)  


Cél Feladat 


1.  A gyermekek érzelmi, erkölcsi és 
értelmi fejlődésének segítése, a 
pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása elsősorban a magyar 
népmesék és a gyermekköltészet 
segítségével.  


Az óvodapedagógus megfelelően válassza ki a 
gyermekek életkorának és érdeklődésének tükrében 
a meséket és a verseket. A gyerekekkel meg kell 
értetni a szó varázsát. A felhasznált irodalmi 
anyagok igényes összeállítása fontos legyen a 
hatékony óvodai munka során. 


 


2. Az irodalom: a mese, vers iránt 
érdeklődő, érzelem gazdag gyerekek 
nevelése. 
A mese varázslatos elemei 
aktivizálják fantáziájukat,  
képzeletüket, amelyek a gyermek 
külvilágra irányított megismerési 
törekvéseit segíti.  
A mesék mágikussága, a csodás 
meseélmények, a versek zeneisége, 
rímeinek csengése, játékossága, 
valamint a mesék feldolgozása adjon 
a gyermekeknek igazi irodalmi, 
művészi élményt. 
 


Az óvodapedagógus előadásmódja legyen 
figyelemfelkeltő, élményszerű. Feladatunk a 
megfelelő légkör, nyugalmas tér, idő kialakítása, 
amely alkalmat ad a mindennapos mondókázásra, 
verselésre, mesélésre. 


Érzelmi, esztétikai élménygyűjtés a gyermekek 
érzelmi biztonságának megteremtésével. Az óvodai 
dolgozók példamutató, tiszta, szép beszéde, nyelvi 
kulturáltság biztosítása. Az óvodapedagógus 
használja a magyar nyelv szófordulatait, 
hangsúlyait, hangfestéseit, érzéseit. Gondolatait  
metakommunikációval is közvetítse a gyermek 
felé.  


3. A mindennapi mesélés biztosítsa a 
kisgyermekek lelki nyugalmát, lelki 
békéjét. Legyenek fogékonyak az 
irodalmi művek szépségére, 
igényeljék a mesét és a verset. 


A mesék által feltárulnak a gyermek előtt a külvilág 
és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 
viszonylatai, és a lehetséges megfelelő 
viselkedésformák. 


4. A 3-7 éves korban a mesék, 
versek, dramatizálás, bábozás 
lehetőségének biztosítása. 


Szívesen és bátran verseljenek, örömmel, akár 
együtt vagy önállóan életkoruknak megfelelően. 


5. A „Nagy Mesemondó” – Benedek 
Elek által gyűjtött népmese kincs 
továbbörökítése, és a népmesék 
értékközvetítése a gyermekek felé.  


 


 


Benedek Elek születésnapján minden évben egy 
mese dramatikus megjelenítése óvodánk 
valamennyi gyermeke részére, az 
óvodapedagógusok előadásában.  
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6. A Költészet Napján óvodai 
versmondó nappal tisztelgünk a 
magyar gyermekköltészet nagyjai 
előtt.  


 


Óvodapedagógusok, gyermekek és szülők 
minél nagyobb részvételével mondjunk 
verseket. A költészet iránti szeretet, az 
irodalmi értékek iránti igényesség 
formálása, fejlesztése. 


 


 


 


A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 
      -     A gyermekek érthetően kommunikálnak, szívesen, bátran beszélnek 


-     A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat 
-     Várják, igénylik a mesehallgatást 
-     A nagycsoportos gyermekek szívesen, bátran mesélnek, dramatizálnak az óvoda 
kis-és középsőcsoportosainak, és maguk szórakoztatására is 
-     Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét 
-    Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással is megjeleníteni, kifejezni 
-    Gondolataikat, érzelmeiket mások számára érthető formában, életkorának 
megfelelő tempóban, és hangsúllyal tudják kifejezni  
-    Minden szófajt használnak 
-    Tisztán ejtik a magán- és mássalhangzókat (fogváltással is összefüggő, vagy egyéni   
      eltérések lehetségesek) 
-    Önuralmuk, beszédfegyelmük megalapozódott 
-    A koruknak megfelelő viselkedési, nyelvi érintkezési formákat többnyire   
      biztonsággal önállóan is alkalmazni tudják 
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4. Külső világ tevékeny megismerése 
 
Óvodánk az Alföldön, a Sárrét területén található. Közvetlen környezetünkben igen sok 
„kincset” fedezhetünk fel: gyümölcsös kerteket, halas tavakat, védett mezőket, a Berettyó 
folyót, Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyet, közeli túzokrezervátumot, Mini 
Állatparkot, lovas tanyát stb. 
 


Cél Feladat 


1. A gyerekek örömmel és tevékenyen 
fedezzék fel szűkebb majd tágabb 
környezetüket, majd ez által kialakul a 
környezetükhöz fűződő pozitív érzelmi 
viszony. Tudjanak eligazodni az őket 
körülvevő társadalmi és természeti 
környezetben. 


Az óvodapedagógus legyen jártas a 
műveltségtartalmakban: matematikai, környezeti, 
társadalmi,  
kulturális ismeretekben. 
Tegyük lehetővé a gyermekek számára a környezet  
tevékeny megismerését, biztosítsunk alkalmat, időt, 
helyet, eszközöket a tapasztalat- és ismeretszerzésre. 
 


2. Legyen fogékony a környező világ 
szépségére, képes legyen annak értékeit 
felfedezni, megóvni. Ismerje meg a 
szülőföld, az ott élő emberek, a hazai 
táj, a helyi hagyományok – és 
néphagyományok, szokások, a családi és 
tárgyi kultúra értékeit. 


Közvetett és közvetlen környezetünk felfedezése 
során hívjuk fel a gyermek figyelmét a környezet 
szépségeire, értékeire, s mutassuk meg a megóvás 
lehetőségét. Hangsúly helyezése a környezettudatos 
magatartásformálás megalapozására, alakítására. A 
gyermekek tevékenységét a megismerés, felismerés, 
öröme koronázza. A tevékenységek által, a 
tevékenységeken keresztül történő komplex 
élménynyújtás. 


 
 


3. A gyermekek biztonsággal tudják 
használni az óvodai közlekedési 
eszközöket, elsősorban a kerékpárt. 
Helyes közlekedés gyakorlása, 
járművek megfigyelése, jelzőtáblák 
megismerése. KRESZ alapvető 
szabályainak ismerete, alkalmazása. 


Séták, kirándulások alkalmával szerzett 
közlekedési tapasztalataik során ismereteket 
szerezzenek a gyermekek a gyalogos közlekedés 
szabályairól, egy-egy hosszabb kirándulás 
alkalmával, a közlekedési eszközökön történő 
utazási, viselkedési szabályokról. Szerezzenek 
ismereteket a vízi, légi, szárazföldi járművekről. 


 4. A környezet megismerése során 
matematika tartalmú ismeretek 
nyújtása, mennyiségi, alaki, 
nagyságbeli és téri viszonyok 
megtapasztalása. 


Az óvodapedagógus a tevékenységek szervezése 
során tudatosan törekszik az új ismeretek 
nyújtására, a már meglévő ismeretek gyakorlására, 
megszilárdítására, azok rendszerezésére, a fogalmi 
gondolkodás alakítására. Az óvodai 
tevékenységekben rejlő matematikai tapasztalatok 
tudatos beépítése. Tapasztalják meg a mennyiségi, 
alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakuljon 
ítélő képességük, fejlődjön tér-, sík- és 
mennyiségszemléletük. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 
 


• A gyermekek tisztelik az őket körülvevő természeti – és társadalmi világot 
•  Képesek a figyelem összpontosítására, a problémamegoldó kreatív 


 gondolkodásra 
•  Képessé válnak az elemi ok-okozati összefüggések felfedezésére 
• Megtanulják értékelni a természet szépségeit, annak növény- és állatvilágát 
•  Ismerik a viselkedés alapvető szabályait 
• Kialakulnak, formálódnak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a 


természeti és társadalmi környezet megóvásához szükségesek 
• Érthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, gondolataikat ki tudják 


fejezni 
• Rendelkeznek elemi ismeretekkel önmagukról és környezetükről 
• Megszerzett matematikai tapasztalataikat, ismereteiket tevékenységekben tudják 


alkalmazni 
• Rendelkeznek megfelelő matematikai szókinccsel 
• Képesek legyenek részekből az egész kirakására 
• Alapvető formákat ismerjenek fel (kör, négyzet, téglalap, háromszög), mértani 


testeket tudjanak megnevezetni (gömb, kocka, téglatest) 
• Legyen tapasztalatuk a tükörképről és a szimmetriáról 
 
 


5. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 
 


Cél  Feladat 


1. A gyermekek fedezzék fel a dallam, a 
ritmus, a mozgás szépségét, a közös 
éneklés örömét. 
A gyerekek szívesen énekeljenek, 
mondókázzanak, játszanak énekes 
játékokat, a zene örömet nyújtson 
számukra. 
Fejlődjenek zenei képességeik: a 
ritmus, ének, hallás, mozgás és a 
kreativitás területén. 
 
 


2. Az énekes népi játékok, és az 
igényesen válogatott kortárs 
művészeti alkotások fontos eszközül 
szolgálnak a gyermek zenei 
képességeinek, és zenei 
kreativitásának alakításában. Az 
óvodapedagógus zenei élmény 
nyújtásával elősegíti a gyermek 
pozitív viszonyulását a zenéhez. 


Az óvodában a környezet hangjainak 
megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 
gyermekdalok, az éneklés, az énekes 
játékok, a zenélés örömet nyújtson a 
gyermekeknek, egyben felkeltik a zenei 
érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, 
esztétikai fogékonyságukat. A népdalok 
éneklése, a gyermek néptáncok és népi 
játékok, a hagyományok megismerését 
továbbvitelét segítik. Az óvodai ének-
zenei nevelés feladatainak eredményes 
megvalósítása megalapozza, elősegíti a 
zenei anyanyelv kialakítását. 
 
 
Az óvoda a gyermek zenei képességeit 
játékkal és játékos módszerekkel fejleszti. 
A hangsúly az érzelmi nevelésen van, a 
zene iránti fogékonyságon, érdeklődésen, 
aminek természetes következménye lesz a 
cselekvéssel, utánzással való tanulás. 







 36 


Az esztétikai, zenei ízlésük, és 
mozgáskulturájuk formálása.  
Az óvodapedagógus előadásmódja, 
tiszta éneklése, mozgáskulturája, 
hangszerhasználata, kommunikációja 
mindennapi pozitív zenei élményt 
nyújtson a gyermekek számára.  
 
 
 
 


3. A zenehallgatási anyag 
meghallgatásánál az óvodapedagógus 
figyelembe veszi a nemzetiségi 
nevelés esetében a gyermekek 
nemzetiségi hovatartozását is.  
 


 
 
 


4. Az éneklés, zenélés a gyermek 
mindennapi tevékenységének részévé 
válik. A felnőtt minta spontán 
utánzásával. a helyes artikuláció, a 
hanglejtés, hangsúly, a ritmus a 
hangerő sajátjává váljon. 


Minél több olyan zenei élményhez 
jussanak, amely megalapozza zenei 
anyanyelvüket. 
Zenés műsorok szervezése. 
Zeneiskolával közös zeneórák 
megszervezése, hangszerek 
megismerésével a zenei nevelés 
megszerettetése. Mozgásos táncoktatás. 
 
A beszoktatás idején altatódallal és egyéb, 
a helyzethez illő dallal kezdődik a 
zenehallgatás. A továbbiakban a közös 
dalos játék lesz az a zenei élmény, amihez 
az újabb anyagot lehet kötni, tehát a 
megtanult dalok hangulatával azonos 
jellegű legyen a zenehallgatás anyaga.  
 
A népi gyermekjáték, gyermektánc 
egyszerű, természetes, játékos mozdulatai, 
táncos formái felelnek meg az óvodás 
korú gyermek alkatának, értelmi 
képességeinek. Az éneklés, zenélés nem 
korlátozódik az ének-zenefoglalkozásokra, 
a nap bármely szakában megszólalhat egy 
dal, egy mondóka.  
 
 
 


 
 
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 


• A gyermekek önállóan kezdeményezzenek énekes játékokat, melyben átélik a 
közös játék örömét.  


• Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát, esztétikus mozgásra törekszenek. 
• A zenehallgatásra élvezettel figyelnek.  
• Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat.  
• Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.  
• Megismerik a magyar népzene, néptánc kincseit. 
• Zenei tevékenységeik mind inkább tudatossá, önállóvá válnak. 
• Halkan és hangosan, gyorsan és lassan segítség nélkül is énekelnek egyenletes 


tempóban, érzik és érzékeltetik a gyors és lassú közti különbséget.  
• A mondókák és dalok ritmusát helyes beszédritmussal, tapssal jelenítik meg. A 


ritmusról felismerik a dalokat.  
• Bátran és kedvvel használják a kezükbe adott ritmushangszereket.  
• Zenei emlékezetük dallamok felismerésével, dallambújtatással fejlődik.  
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6. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 


 


 
Cél Feladat 


1. Az ábrázoló tevékenység és ennek öröme, 
valamint az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a 
környezet esztétikai alakítására és az esztétikai 
élmény befogadására való igény kialakítása, 
személyiség fejlesztése. Óvodásaink 
ismerkedjenek meg az ábrázolás különböző 
formáival és eszközeivel, ezáltal éljék át az 
újraalkotás élményét.  


Az ábrázoló tevékenységekhez az egész 
nap folyamán tér és változatos eszközök 
(ceruzák, színesek, papírok, ollók (jobbos-
balos), festékek, gyurma, ragasztó, stb.) 
biztosítása. Biztosítsuk a zavartalan és 
sokrétű tevékenykedés feltételeit. 
Óvodásaink ismerkedjenek meg az 
ábrázolás különböző formáival és 
eszközeivel, ezáltal éljék át az újra alkotás 
élményét. 


2. Egyéni fejlettséghez és képességekhez 
igazodva segíteni a képi – plasztikai 
kifejezőképesség, komponáló-, térbeli 
tájékozódó és rendezőképességek alakítását. Az 
esztétikai élmények befogadására váljanak 
nyitottá mely erősíti az esztétikai igényességük 
kialakulását is a későbbiekben.Fedezzék fel 
környezetük színeit, színharmóniáit, 
színkontrasztok hatását, a tér és forma kifejező 
erejét.  


Megismertetni a gyerekeket az eszközök 
használatával, a különböző anyagokkal, a 
rajzolás, festés, mintázás és a kézi munka 
különböző technikai alapelemeivel és 
eljárásaival.  


3. Ismerkedés a műalkotásokkal, a 
népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi 
környezettel. Alakuljon esztétikai 
érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, 
igényességük. A népművészet iránti érdeklődés 
felkeltése, alakítása. 


Változatos művészeti élményszerzési 
lehetőség biztosítása. Népi kismesterek, 
helyi művészek, alkotók munkáiból, 
gyűjteményekből rendezett kiállítások, 
tárlatok látogatása a Sárréti Múzeumban, 
és a Városi Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény épületében. 
Művészeti könyvek nézegetése. 
Tértárgyak (híd, épületek, stb.), szobrok 
megfigyelése.  
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4. A gyermeki élmény és fantáziavilág 
gazdagodása és annak képi kifejezésének 
biztosítása.   


Élmények, megfigyelések, emlékképek, a 
gyermeki fantáziaműködés térbeli és képi 
megjelenítésének sokféle lehetőségének 
biztosítása (ünnepek, színház, mozi, 
cirkusz, kirándulás, séta, építkezés, stb.) 
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5. Segíteni a gyerekek tér-forma és szín 
képzeteinek gazdagítását, képi gondolkodásuk 
fejlesztését, esztétikai érzékenységüket, szép 
iránti fogékonyságukat. Fedezze fel, hogy a 
világban minden ábrázolható, megjeleníthető.  


A vizuális tevékenység színhelyeinek 
bővítése (múzeum, képtár, kiállítás, park, 
folyópart, állatkert, gyümölcsös, stb.). 
Rajzpályázatokon való részvétel biztosítása, 
felkészítés. 


6. Kreativitás, alkotó gondolkodás fejlesztése. 


Felfedeztetni, hogy a világban minden 
ábrázolható, megjeleníthető. Természetes 
anyagok és újrahasznosítható eszközök 
biztosítása.  


 


A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:  


• Élményeik elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében biztonsággal használják a képi 
kifejezés változatos eszközeit.  


• Színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeket.  
• Képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat.  
• Bátrak, ötletesek az építésben, a téralakításban.  
• Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb 


megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat.  
• Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb 


mozgások jelzésével.  
• Tudnak formákat mintázni elképzeléseik alapján, megfigyeléseik felhasználásával. 
• Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket.  
• Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.  
• Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat és kellékeket.  
• Önállóan díszítenek tárgyakat, az óvodapedagógus irányításával képesek az 


anyagszerűségre törekvés szabályait betartani.  
• Elmondják véleményüket az óvodai környezetről, szívesen vesznek részt annak 


szépítésében.  
• Késztetést éreznek arra, hogy figyelmüket összpontosítsák, technikai tudásukat 


aktivizálják.  







 40 


7. Munka jellegű tevékenységek 
 


Cél Feladat 


1. A munka és munkajellegű játékos 
tevékenység végzésén keresztül olyan 
készségek, tulajdonságok kialakítása, 
melyek pozitívan befolyásolják a 
személyiségfejlesztést és a közösségi 
kapcsolatokat. Olyan készségek és 
képességek kialakítása, mely megteremti a 
munka értékteremtő,  
értékmegőrző szerepét, megbecsülését. 
Pozitívan befolyásolja, a gyermek 
környezetéhez fűződő kapcsolatát is. 


Munka és munkajellegű játékos 
tevékenységek felajánlásával biztosítunk 
lehetőséget az önkiszolgálásra, a segítésre 
az óvodapedagógusnak és más felnőttnek, a 
csoporttársakkal együtt és értük (naposi 
munka, alkalmi megbízások, kerti munka, 
udvari munka). A munkavégzés rendszeres, 
folyamatos tevékenységének megteremtése.  
 


2. A kitartás, az önállóság, a felelősség, 
kötelességteljesítés és a céltudatosság 
kialakítása. Az óvodapedagógus biztosítson 
lehetőséget a gyermek önkéntes, belső 
motivációjából fakadó munkavégzésre a 
csoportszobában és a szabadban egyaránt. 
Emellett biztosítsa a munkavégzéshez 
szükséges feltételeket.  
 


Az örömmel és szívesen végzett játékos 
tevékenység lehetőségének megteremtése. 
Önálló tevékenységként végzett alkalmi 
megbízások, az elvállalt naposi vagy egyéb 
munka, a környezet- (levélseprés, avar 
gereblyézés), a növény- (virágápolás, 
ültetés) és állatgondozás (téli madáretetés, 
téli és nyári madáritatás) stb. teljesítése. 
Arra kell törekedni, hogy minden munka 
tevékenység örömet jelentsen a 
gyermekeknek, és teljes önállósággal 
végezhessék azokat. Megfelelő mennyiségű 
és megfelelő minőségű eszközök biztosítása 
a munkavégzéshez olyan helyen, ahol a 
gyermekek bármikor elérhetik és 
használhatják.  


3.Alakuljon ki a munka iránti tisztelet, a 
munka eredményének megbecsülése és 
hasznosságának értelme. A gyerekek 
bevonása a környezetük rendjének 
kialakításába. 


Megismertetni a gyermeket a munka 
társadalmi értékével. A gyermeki munka 
tudatos szervezése, a gyermekkel való 
együttműködés és folyamatos pozitív 
értékelés.  
Papírgyűjtési akciók megszervezése. 
Hulladékgyűjtés, saját környezetünk 
rendbetétele. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 


• A gyermekek a rájuk bízott munkát önállóan, örömmel végezik 
• Önállóan, pontosan, igényesen végezik a naposi munkát, az egyéni megbízatásokat. 
• Örömmel segítenek társaiknak 
• Szívesen közreműködnek a növények gondozásában 
• Teljes önállóssággal használják a munkavégzéshez szükséges eszközöket 
• Tisztelik a felnőttek munkáját, törekszenek a felnőttek munkájának segítésében 
• Ismerjék a segítségadás lehetőségét 
• Önállóságra törekszenek, önként is vállalnak feladatokat, megbízatásokat 


 


 


 
 8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 


Az ismeretszerzés, az ismeretek átadása a tevékenységeken keresztül, a tevékenységek 
által valósul meg, komplex módon, egymást kiegészítve. Az értelmi képességek fejlesztése 
(érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás), az egészséges életmód 
szokásainak kialakítása, és az érzelmi nevelés komplexitása érvényesül az óvodai nevelési 
program szerint.  
 


Cél Feladat 


1. A gyermeki tevékenységben a 
megismerő folyamat és a szervezett 
tevékenység, cselekvés 
összekapcsolódása, mely a teljes 
személyiség fejlődését, fejlesztését 
támogatja.   


A gyermekek életkorának megfelelő nevelési 
módszer megválasztása, pedagógusi magatartás 
szolgáljon mintaként. Az óvodai nevelés-oktatás 
az egész nap folyamán az óvodapedagógus által 
kezdeményezett tevékenységi formákban 
szervezeti és időkeretekben valósul meg. 


2. Az óvodás gyermek képességeinek 
fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, 
rendezése.  


Az óvodapedagógus- a tanulást támogató 
környezet megteremtése során – épít a gyermekek 
előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.  


3. A tanulás feltételeinek biztosítása a 
közvetlen, sok érzékszervét 
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés 
lehetőségének biztosítása, 
kreativitásának erősítése.  


Megismertetni a gyermeket a tudás 
élethelyzetekben való alkalmazásának 
fontosságával, és perspektivikusan társadalmi 
értékével. A gyermeki kérdésekre való válaszadás 
fontosságának érvényesülése. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 
 


- Nyitottan, érdeklődéssel vesznek részt a tevékenységekben, átélik a 
megismerés, a tanulás, a gondolkodás, az alkotás örömét 


- Képesek összehasonlítani, csoportosítani, fogalomba besorolni 
- Irányított megfigyelésekre és tapasztalatok értékelésére képesek „Készek a 


tanulásra” 
- A tanuláshoz való képességeik alkalmassá teszik az iskolai élet 


megkezdéséhez 
- Érzékelése, észlelése, differenciált téri észlelése legyen fejlett! 
- Képes a vizuális és akusztikus differenciálásra – kialakult a téri tájékozódása, 


térbeli mozgásfejlettsége, testsémája 
- Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megvan a közvetlen 


felidézés, megjelenik a szándékos figyelem, megnő a megőrzés időtartama  
 


XII. Tervezés, szervezés 
 


1. Tervezés 
- A tevékenységek komplex módon érvényesülnek.  
- Az intézmény szakmai dokumentációs rendszerének felépítése (a csoportnapló 


és a mulasztási napló részleteit az SZMSZ rögzíti): 
• Az óvodai nevelés országos alapprogramja 
• Helyi pedagógiai program 
• Éves anyaggyűjtés  
• Féléves nevelési terv 
• Csoportnapló – tervező munkánk 


- A tevékenységek megtervezéséből kiindulva a nevelés-tanulás komplex 
egymásra hatását figyelembe véve tervezünk.  


- A gyermekek ötleteinek, javaslatainak feljegyzése, összegyűjtése a 
tevékenységek sokszínűségének megtervezését segítik elő.  


- Heti nevelési-tanulási terv készítés.  
- Heti rend, napirend összeállítása.  
- A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések készítése, 


folyamatos vezetése (lehetőség a módosításokra). 
- A nevelőmunka folyamatos elemzése, értékelése.  
- Óvodai nevelési céljaink és feladataink ismeretében a pedagógiai ráhatások 
rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg.  
- Sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált egyéni fejlesztése a program 
alapján.  


 
 
Az óvodapedagógusok a nevelő-oktató munka mellett feladatot vállalnak az 
intézményvezető megbízásával az intézményi BECS (Belső Önértékelési Csoport) 
hatékony működésében. Az értékelések alapját képező elvárásokat (pedagógusra, 
intézményvezetőre és intézményre) egységesen alkotjuk meg, az országos elvárásnak 
megfelelően. Az önértékelésben ugyanazok az elvárások fogalmazódnak meg, mint a 
tanfelügyeleti ellenőrzés esetén. 
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Óvodánkban működő egyéb munkaközösségek: 
• Báb- és dramatikus munkaközösség 
• Vizuális munkaközösség 
• Környezeti munkaközösség 


 
 
 
 
 


            2. Szervezés 
- A csoportok kialakítása a beíratás után történik, a szülők kéréseit figyelembe 


véve, az intézményvezető döntése alapján. 
- A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 
fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a 
megfelelő időtartamú párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek, 
valamint a gyermekek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 
növekvő időtartamú csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével 
valósulnak meg.  


- A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, és a gyermekek egyéni 
szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. 


- A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 
gyermekeknek. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok 
kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.  


- A napi- és heti rendet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki.  
- Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az 


óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 
gyerekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a 
gondozást végző munkatársakkal.  


- Óvodánkban vegyes életkorú, és részben osztott csoportokkal működünk. 
- Azonos korosztályt nevelő óvodapedagógusok együttesen döntik el, hogy 


nevelési- és programfejlesztő elképzeléseiket milyen szervezeti keretek között 
oldják meg.  
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3. Tevékenységek szervezésének elvei 
 


             Mikro – csoportos és frontális: 


• Mozgás (testnevelés, mindennapos testnevelés) 
• Verselés, mesélés 
• Külső Világ tevékeny megismerése (környezeti nevelés, 


matematika tartalmú tapasztalat) 
• Ének-zene, énekes játékok 
• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 


 
Egyéni: 


 Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint, valamennyi tevékenységi formában. 


Intézményi színtű program: 


Az éves munkatervben meghatározott olyan intézményi színtű            
szervezési forma, amelyben egyidejűleg minden óvodapedagógus és 
minden gyermek részt vesz.  


 


 
 


4. Az ismeretek átadásának szervezett időkeretei 


 


 


 
Mozgás  
napi, heti  


Külső világ 
tevékeny 
megismerése  


Ének-zene,  
énekes játékok  


Vizuális  
tevékenység  


3—4 évesek  5-15’  5-15’  5-15’  5-15’  5-15’  


4—5 évesek  10-15’  15-20’  15-20’  15-20’  15-20’  


5—7évesek  10-15’  30-35’  25-30’  25-30’  25-30’  


 


_ -  
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Időkeret 


 
11 órás nyitva tartás van óvoda telephelyein  


 
Időbeosztás 


½ 7 – ½ 8           Közös gyülekező, játék  
½ 8 – 12             Játék, komplex foglalkozások rendszere,  
                           tízóraizás, levegőzés, élményszerző séta  
12 – 13               Készülődés az ebédhez, ebédeltetés  
13 – ½ 15           Nagy, középső csoport, délutáni pihenés  
       3/4 15          Kiscsoport, délutáni pihenés  
       ¾ 15            Gondozási tevékenységek, uzsonna, délutáni játék, mozgás, levegőzés 


½ 17 – ½ 18      Összevont csoportban közös játék, tevékenykedés 


 


XIII. Az óvoda kapcsolatai 


Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 
alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Formái változatosak. A 
személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat a 
lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus 
figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti 
az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családokhoz illesztett megoldásait. Az 
óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt az 
óvodai élet során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek 
életében. 


1. Fenntartó – Óvoda 
 


Kapcsolatunk egyrészt a köznevelési és közoktatási törvényből adódóan és egyéb 
jogszabályok alapján 
hivatalos, rendszeres, másrészt támogató, segítő jellegű. 
Kapcsolattartásunk formája a kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések, 
tanácskozások.  
Lényeges, hogy intézményünk működése szakmai és gazdasági tekintetben a mai kor 
igényeinek megfelelően alakuljon, a gyermekek érdekeit szolgálja. 
Az intézményvezető kapcsolatot tart a jegyzővel, a polgármesterrel, illetve szükség szerint 
a polgármesteri hivatal egyéb osztályaival (pénzügy, műszaki, szociális). A felmerülő 
problémák megoldására keresik az együttműködésen alapuló megoldásokat. A 
képviselőtestület tagjai bármikor látogathatják óvodáinkat, tájékozódhatnak az óvoda napi 
működéséről, az óvodában folyó munkáról. 
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 2. Család - Óvoda 
 
 
Az óvoda kiegészíti a családi nevelést. Az együttműködés fontos a gyermekek fejlődése 
szempontjából, a gyermek harmonikus fejlesztése érdekében, ezért óvodánk a 
kapcsolattartást a következő formában biztosítják a szülő számára: 
 
           - Szülős beszoktatás az először óvodába lépő gyermekek esetében. Lehetőséget 
biztosítunk az óvodai életbe való betekintésre a szülős munkadélutánok, ünnepek, 
szervezett óvodai programok alkalmával.  
               - Szülő-óvodapedagógus párbeszéd az adódó problémák, a gyermek fejlődését 
befolyásoló tényezők feltárása a gyermek fejlesztése érdekében. 
          -  Segítség a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szüleinek a gyermekek 
szocializációs fejlesztése érdekében, szülői kompetenciák fejlesztése.   
           - SZMK működtetése.  
           - Szülői értekezletek tartása legalább 2 alkalommal, ahol a szülő tájékoztatást kap 
az óvoda  
              programjáról, nevelési eljárásairól, gyermekéről 
           - Alkotó délután szervezése a szülőkkel közösen, hagyományos ünnepeinket 
megelőzően  
             (Karácsony, Húsvét).  
           - Közös farsangi ünnepség szervezése.  
           - Közös kirándulás a szülőkkel.  
 
 


 
Továbbfejlesztési lehetőségeink 
 
          - A szülői értekezletek témáinak bővítése. A szülők ismereteinek bővítése nevelési    
              témakörökben.           
            - Szülői háznál szervezhető foglalkozások lehetőségének biztosítása.  
            - Az óvoda esztétikumának javításába, eszközeinek fejlesztésébe a szülők 
bevonása.  
            - Szülői fórumok szervezése.  
            - Szorosabb együttműködés a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében. 


Kapcsolattartás eredménye 


 
          - A szülők bizalommal fordulnak az óvodapedagógushoz, elfogadják javaslatait.  
          - Megtapasztalja a szülő, hogy a gyermeke biztonságban, szeretetteljes légkörben 
             él az óvodában.  
          - A szülők többsége részt vesz rendezvényeinken, szervezett programjainkon.  
          - Többen, szívesen felajánlják segítségüket a programjaink szervezéséhez,  
             óvodánk környezetének szebbé tételéhez, eszközeink fejlesztéséhez.  
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3. Óvoda - Iskola 


 
Kapcsolattartás formái 


• Kölcsönös látogatás megszervezése az óvodából-iskolába kerülő gyermekek 
esetében.  


• Kölcsönös meghívás és részvétel a rendezvényeinken.  
 


 
Továbbfejlesztési lehetőségek 


        -  Közösen szervezett pedagógiai fórumok tanítónők és óvodapedagógusok között 
        - Együttműködési formák kidolgozása az iskolával.  
        - Az óvoda nevelési elveinek ismertetése a tanítók körében.  
        - Az átmenet megkönnyítése érdekében a pedagógiai folyamatok követése.    


  „Hidacska” program működtetése: 


Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az együttműködés 
elmélyítése, egymás közötti horizontális tanulási- továbbképzési, hospitálási programok. 
A program működési rendjét az SZMSZ szabályozza. 
 


 A kapcsolattartás eredménye 


- A gyermek megismeri az iskola környezetét, a tanítót, tanítókat az iskolába lépés előtt.  
- Korrekt partneri kapcsolat alakuljon ki a két nevelési színtér között.  


 
 Egyéb kapcsolataink  


 
Óvodai nevelésünk szempontjából fontosnak ítéljük meg a gyermekek szociális 
fejlődésében segítséget nyújtó Családsegítő Központot, az egészséges fejlődést elősegítő 
védő néniket. 
Kapcsolatot tartunk fenn a kulturális intézményekkel, szakszolgálat munkatársaival és 
működtetjük Alapítványainkat.  


 
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gyámhivatal 
 
              Napi kapcsolatban állunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.  
           - A hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járásának megvalósításában  


  kérünk segítséget. Ezt segíti a gyermekek gondozásba vétele és a családlátogatás.  
 


           - A Szolgálat részéről a családok helyzetén próbálnak segíteni, p1. jogi tanácsadás,  
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  ruhaadomány, stb.  
           - A Városi Gyámhivatal, a Családsegítő és az óvoda jelzésére keresi a lehetőséget,  


  hogy a gyermek részére a legoptimálisabb helyzetet találja meg.  
           - Új gyám kinevezése, családlátogatás, segélyekről tájékoztatás az új gyám részére,  


  figyelemmel kíséri a gyermek új gyámmal kialakult helyzetét.  
 
5. Védőnői szolgálat  
           - Rendszeres, állandó kapcsolat alakult ki az évek során.  
           - Évente egyszer a gyermeket a szülő státuszt vizsgálatra viszi be a védőnőhöz. 
           - Szeptember, január, április hónapokban tisztasági vizsgálatot végez az óvodákban,    
illetve igény szerint.  
- Megszervezik a hallásvizsgálatot, a kis – és nagycsoportosok körében, s ha szükséges, 
továbbküldik orvosi vizsgálatra.  
 
           - A nagycsoportosok iskolába való beiratkozásánál segítenek a beíratottak 
ellenőrzésében (névsort adnak, szóbeli tájékoztatást nyújtanak a be nem írott 
gyermekekről, a névváltozásokról is ők tájékoztatnak).  
            - Szorosabb együttműködés a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek esetében.  
 
 
6.Logopédus, pszichológus (Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (szeghalmi 
tagintézménye) 
 
          - A logopédus minden év elején kiszűri a beszédhibás gyermekeket (a 15/2013. 
(II.26.) EMMI rendelet előírja a harmadik életévüket betöltő gyermekek kötelező szűrését 
is, melynek bevezetésére 2018-ban kerül sor első alkalommal). 
          - A pszichológus, a pszichopedagógus az óvodapedagógus kérésére bármikor 
útmutatást ad az eltérő képességű gyermekek fejlesztésének lehetőségéről, segít a nevelési 
helyzetek feloldásában, a közösségi értékrend elfogadtatásában. Szükség esetén egyéni 
fejlesztési programot végez.  
          - Iskolaérettségi vizsgálatot külön ütemtervben meghatározottak szerit elvégzi  
             azoknál a gyermekeknél, akiknél nem egyértelmű az iskolaérettség (a Pedagógiai 
Szakszolgálat szakembereinek segítségével). 
  
7. Nagy Miklós Könyvtár, Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
 
         - A könyv szeretetére nevelés megvalósítása rendszeres könyvtárlátogatással.  
         - Könyvkölcsönzés, zenehallgatás, mesehallgatás.  
         - A népi hagyományok ápolásában nagy segítséget jelentenek a múzeum változatos  
            kiállításai. Helytörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.  
         - Közvetlen együttműködési tevékenységünk a speciális tárlatvezetés biztosítása a  
            múzeum részéről, óvodásaink a kiállításról készült rajzokkal kedveskednek a  
            múzeumnak.  
 
         - Az intézmények munkatársai óvodai foglalkozást, alkotónapot szerveznek az 
óvodásaink részére hagyományos anyagok felhasználása (papírból huszár készítése, 
csutkából hegedű, kígyó, ökrös szekér; nádból nádsíp, sárkány készítése).  
 
8. Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány, Együtt a Gyermekek Mosolyáért Alapítvány  
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Az alapítványok céljaik között jelölik óvodánk eszközfejlesztését és a játékpark bővítését. 
A kuratóriumi tagok évente egy alkalommal üléseznek. Cél: az adózók SZJA 1%-nak 
hatékony felhasználása. 


9. Szponzorok  


Egyedi támogatóink, egyének és szervezetek: 


Óvodai ünnepségeinkre tombolatárgyakkal, pénzadománnyal támogatják csoportjainkat.  
 


 
10. Civil szervezetek  


Helyi hagyományaink szerint kapcsolatokat ápolunk helyi szervezetekkel, melyek jeles 
eseményei és programjai is szerepet kapnak óvodánk életében: 


 - Az Idősek Otthona lakóit karácsonykor, Idősek napján, Anyák napján műsorral és kis 
ajándékkal köszöntjük.  
- Körös- Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 
- Szeghalmi Utánpótlás Nevelő FC 
- Szeghalmi NKC 
 
 
11. Egyház 
 
Kapcsolattartásunk lényege, hogy a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítunk 
a vallásos világnézettel való ismerkedésre, a városunkban lévő történelmi egyházak 
közreműködésével. ( Református) 
Tagóvodánként évente történik felmérés a szülői igényekről, és ennek alapján biztosítjuk a 
hitoktató számára a helyet, a gyermekek számára  a hitéletre nevelést.  
 
Az együttműködés tartalma: 


• Heti rendszerességgel hitoktató foglalkozásszervezése az óvodában 
• Ünnepek előkészítése 


 
 
 
 
 
 
 


 
XIV. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége 


 
1. Célja:  
A gyermekek védelme az óvodai nevelés eszközeivel és folyamatában.  
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2. Feladata:  
- A gyermekek védelme óvodán belül.  
- Az etnikai és a nemzetiségi hovatartozástól függetlenül a gyermekek harmonikus  
   fejlődésének elősegítése.  
- A veszélyeztetettség megelőzése, a már kialakult veszélyezettség megszüntetése az     
  óvoda sajátos módszereivel, eszközeivel.  
- A hátrányos helyzetű gyermekek bevonása a rendszeres óvodai nevelésbe, fejlődésük  
   elősegítése az intézményes nevelés által. 
- A halmozottan hátrányos gyermekek fokozott óvodai nevelésbe vonása, a 
   szülői kompetenciák fejlesztése a rendszeres és folyamatos óvodáztatás érdekében.  


A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
értelmében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 
feltárásában, megszüntetésében. Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős év 
elején felmérést végeznek az esetleges veszélyeztetettségről, hátrányos helyzetről, 
melynek összegzése, a kapott mutatók alapján a munkaterv elkészítése, szükség esetén a 
gyermekjóléti szervekkel való kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi felelős feladata. 


 
3. Tevékenységek 


- a veszélyeztetettség minél korábbi felismerése és jelzése  
              A hátrányos helyzet felismerése, megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazása a  


              hátrányok enyhítésére.  
 - a szülők segítése,  
              Tájékoztatás, információ közvetítés a hátránykompenzációs lehetőségekről    
              (önkormányzati és szociális alapítványiakról).  
- felzárkóztatás               
              A fejlődésében elmaradt gyermekek felzárkóztatásának biztosítása.  
              Kapcsolatfelvétel speciális intézményekkel, szakemberekhez irányítás.  
              Családlátogatás - szakvélemények készítése a gyermekek fejlődéséről.  
- gyermekvédelem               
              A gyermekvédelmi tevékenységek koordinálására gyermekvédelmi felelőst  
              nevezett ki az óvoda.  
              A gyermekvédelmi felelőssel minden óvodapedagógus tartja a kapcsolatot.  
- esélyegyenlőség javítása 
              Hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének egyéni fejlesztési tervének  
              elkészítése, nyomon követése a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által 
              Korai fejlesztési igények felkutatása, és külön program szerinti fejlesztés  
               megkezdése a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által 
- egyedi segítségnyújtás szervezése 
              ruhagyűjtés, játékgyűjtés, egyéni -és csoportos segélyakciók    
              kezdeményezése és szervezése 
 
4. Várható eredmények  
 
             Rövidtávon:  
              Rendszeres óvodába járás. 
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              Középtávon: 
              Az iskolában a tanulási kudarcok gyakoriságának csökkentése. 
              Hosszabb távon: 
              Tanulási, szocializációs és társadalmi esélyek javítása 
 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan általánosan: 


-  A gyermekek önmagukhoz képest fejlődnek, jól érzik magukat az 
intézményben.  
- A felismert hátrányok csökkennek egy-egy gyermek esetében.  
- A veszélyeztetett gyermek a lehető legkorábban megkapja a szakember 
segítségét. 


 
XV. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 


nevelése, óvodai fejlesztése 
 
A 20/2013 EMMI rendelet szerint az óvodai nevelés kötelező feladata a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, fejlesztése. 
 


A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének egyik legfőbb 


záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a 


gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének 


sebességét. Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az 


adaptációs készségek alakulásában. Az alapvető kompetenciák, készségek, melyek a 


sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok 


lezárulásáig – megterhelés nélkül – rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A 


kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai 


kudarcokat. 


A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak kognitív 


fejlődésükben szociálisan kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a 


gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése a szülők korlátozott erőforrásai, a 


megélhetési nehézségek okozta terheltség, és az otthoni környezet hiányosságai miatt. 


Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai 


nevelés csökkenteni tudja. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos 


helyzetből származó lemaradások szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny 


pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve 


sikeresen ellensúlyozhatóak, csökkenthetőek. A szülőkkel való együttműködés a szülők és 


nevelők közötti tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvodapedagógusoknak 


helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van. 
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Az óvodai integráció jellemzői 


 


• Meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel 


bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében.  


• Az óvodai integráció legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és a családorientált 


szemlélet. 


• Az óvodai integráció ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a 


szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a 


gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 


 


XVI. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos 
pedagógiai tevékenységek 


 
1. A tevékenység célja: 


A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, egyéni adottságaik figyelembe  
vételével és a szakemberek ajánlásainak megfelelő megoldásokkal.  
 2. A tevékenység formái:  
                      - Korai felismerés 


-       Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálattal vagy a szakértői 
bizottsággal  
            - Kapcsolatfelvétel a szülővel  
            - A szakértői vélemény alapján differenciált fejlesztés  
            - Az egyéni fejlesztési program kidolgozása, megvalósítása, 
dokumentálása és 


              szakemberek bevonása a fejlesztésbe  
            - Az éves felülvizsgálat eredményéről évente szakvéleményt ad a szakértői         
bizottság         


3. A tevékenység eredménye: A sajátos nevelési igénynek megfelelően a fejlődés, a 
fejlesztési folyamat eredménye nevelési területenként kimutatható és az elvárhatóval 
összemérhető. 


 


 


XVII. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
 
Megkülönböztetett bánásmód 
Gyorsan változó világban élünk.  
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Ez rányomja bélyegét társadalmunkra, az azt alkotó legkisebb közösségekre, a családokra, 


ezen belül a gyermekekre. Közülük egyre többen szorulnak megsegítésre születési 


determináltságuk, hátrányos helyzetük, beilleszkedési, magatartási és részképességi 


zavaraik miatt, vagy tehetségük okán. Intézményünk elsődleges feladata, hogy ezeket a 


hátrányokat kompenzálja, kiegyenlítse. Fontosnak ítéljük továbbá, hogy a kiemelt 


figyelmet igénylő gyermekeink gátlások és szorongások nélkül, felszabadultan vegyenek 


részt az óvoda mindennapi életében. 


A Tündérkert Óvoda rendelkezik fejlesztő szobával, melynek eszköztára ezen hátrányok 


csökkentésében realizálódik. A meglévő fejlesztő eszközök a tagóvodák gyermekei 


számára minden esetben igénybe vehetőek. 


Az egyéni bánásmód elvét mind a szakember, mind az óvodapedagógusok szem előtt 


tartva alkalmazzák. 


Fontosnak tartjuk: 


• A gyermek személyiségének, egyéni sajátosságainak, terhelhetőségének 


figyelembe vételét. 


• A családi nevelés hiányaiból eredő hátrányok csökkentését, hatékony segítség 


nyújtását a családoknak.  


• Az általánosan elfogadott emberi értékek megszilárdítását.  


• Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulásának érdekében, hogy 


rugalmas szervezetei kereteket alakítsunk ki.  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


XVIII. Tehetséggondozás az óvodában 
 


 
Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek 
felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és 
fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel. 
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A mikrocsoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan 
alkalmazható a tehetséges gyermekek nevelésében. 
A gyermek legmegfelelőbb fejlődésének alapfeltétele a nyugodt, békés környezet és a 
gyermekhez mért igényesség, azaz elegendő érdeklődés és követelmény. 


 
. 
A tehetséggondozás célja: 


• a „tehetségcsírák” felismerése 
• ösztönözni motivációját, kíváncsiságát és kreativitását 
• bevonni a problémáinak megoldásába 
• erősíteni a személyiségét, hogy vállaljon vezető szerepet 
• felkészíteni, hogy testileg, szellemileg egészséges, kreatív felnőtt váljék belőle 
• a kiemelkedő képességű gyermek erősségeinek fejlesztése, a tehetségével 


összefüggő gyengeségeinek kiegyenlítése, harmonizálása 
• esélyegyenlőség biztosítása 


 
 
A tehetséggondozás feladata: 


• A megfelelő ösztönző környezet biztosítása. 
• Nyugodt, elfogadó, érzelmileg biztonságot adó környezet megteremtése a gyermeki 


tevékenység kibontakozásához. 
• A szülővel való konstruktív együttműködés a gyermek további fejlődése 


érdekében. 
• A gyermek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés. 
• A fejlődés folyamatos értékelése. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


XIX. A pedagógiai munkát segítő eszközök 


Az intézmény eszközfejlesztése az elfogadott éves munkatervben szükség szerint 
intézkedési tervben meghatározottak szerint teljesül. 
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-  A meglévő eszközök folyamatos pótlása az elhasználódás ütemében (IKT 
eszközök) 


- Telephelyenként differenciáltan egyedi fejlesztések megvalósítása a külső 
forrást biztosító pályázati program lehetőségei szerint.  


 1. Eszközfejlesztés eljárási rendje 


A fenntartó által megállapított intézményi éves költségvetés része a szakmai anyag és 
eszközbeszerzés is. A költségvetés keretein belül kis értékű beszerzésekről az elfogadott 
éves munkaterv alapján az intézményvezető dönt, valamint a továbbképzési programot is 
ennek tükrében tervezi. 


A nagy értékű beszerzéseket, fejlesztéseket évenként előre meg kell tervezni. A beszerzés 
módjáról az intézményi kezdeményezés alapján a fenntartó dönt. 


A külső források bevonása, pályázati lehetőségek igénybevétele esetén, a fejlesztésnek 
minősülő estekben az önrész vállalásra csak a fenntartó jogosult. A fejlesztésnek nem 
minősülő beszerzések esetén a többlet források mértékéig az intézmény is vállalhat 
kötelezettséget.  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


XX. Nevelési program hatályossága és felülvizsgálata 
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 Időbeli hatályosság 
 
Ezen nevelési program érvényességi ideje négy évre szól,  2018. 04. 01-2022. 03. 31-ig. 
  
 
 
A nevelési program értékelése, felülvizsgálata 


 
- a nevelési programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 
- Az óvoda vezetése a nevelési programban megfogalmazott célok és feladatok 
megvalósítását folyamatosan ellenőrzi. 
- A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a nevelési 
programban megfogalmazott általános célok megvalósulását. 
- A 2021/2022-es nevelési év során a nevelőtestületnek a nevelési program teljes 
felülvizsgálatát, értékelését el kell végeznie, és szükség esetén ezen programot 
módosítania kell, vagy teljesen új nevelési programot kell kidolgoznia. 
 
3. A nevelési program módosítása: 
- A nevelési program módosítására 
az intézmény vezetője, 
a nevelőtestület bármely tagja, 
a nevelők szakmai munkaközösségei, 
a szülői szervezet, 
az óvoda fenntartója tehet javaslatot. 
 
A pedagógiai program módosításának okfeltárása: 
 
Tartalmi – technikai okok:  


• Jogszabály-módosításból adódó kiegészítések, módosításokból adódó frissítések, 
irreleváns részek törlése, pl.: az Alapprogram módosítása maga után vonja a helyi 
pedagógia program „után követő” módosításának szükségességét 


Innovációs okok: 
• Innovációs fejlesztésből adódó módosítások átvezetése 


Vegyes okok: 
• Jogszabály-módosításból és innovációs fejlesztésből adódó módosítások átvezetése  


Új elemek beépítésének lehetőségei – Implementációs szemlélet szükségessége. 
A pedagógiai program módosításának módszertana függ a módosítás okától.  
 
 
- A nevelési program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 
jóváhagyásával válik érvényessé. 
- A módosított nevelési programot a jóváhagyást követő nevelési év első napjától kell 
bevezetni. 
 
 
 4. A nevelési program nyilvánosságra hozatala: 
Az óvoda nevelési programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 
A nevelési program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve az 
intézményvezetőnél tekinthető meg: 
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- az óvoda fenntartójánál, az önkormányzatnál 
- az óvoda irattárában 
- az óvoda telephelyeinek vezetőinek irodájában 
- az óvodai nevelői szobájában, a nevelők szakmai munkaközösségeinek és a BECS 
csoportjának vezetőjénél 
 
 
 
 
 


 
  XXI. Legitimációs záradék 


 
 
 
Az intézmény OM azonosítója: 
 
 


028112 


Készítette:  Nevelőtestület 
 
…………………………………………. 
                     Intézményvezető   
                                                  P.H. 
                       


Legitimációs eljárás 
 


Nevelőtestület nevében:………………………………… 
Véleményezők 


1. 20/2012. (VIII:31.) EMMI 
rendelet 118. § (3) a) pont 


Az óvoda szakmai munkaközössége 
nevében: 
…………………………………….. 


2. Nkt. 72. § (5) Szülői Szervezet a 
Pedagógiai programról szóló 
tájékoztatást megkapta 


………………………………………….. 
                           SZMK elnök 


A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: az óvoda honlapján, 
feladatellátási-helyeken 


Hatályos: A kihirdetés napjától visszavonásig 
Verziószám: 1/2018 Készült: 6 példányban 


Iktatószám: 068/2018 
 
 
 
 
 
 





		I. Törvényi háttér

		II. Intézményi adatok

		III. Helyzetkép

		IV. Az óvoda nevelésfilozófiája

		V. Óvodakép, Pedagóguskép, Gyermekkép, Jövőkép

		VI. Fő céljaink, feladataink

		VII. Hagyományaink

		VIII. Az óvodai élet tevékenységformái

		IX. Alkalmazott nevelési eljárásaink

		X. A nevelési folyamat rendszere

		XI. Tevékenységek

		XII. Tervezés, szervezés

		XIII. Az óvoda kapcsolatai

		XIV. Az óvoda gyermekvédelmi tevékenysége

		XV. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, óvodai fejlesztése

		XVI. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos pedagógiai tevékenységek

		XVII. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

		XVIII. Tehetséggondozás az óvodában

		XIX. A pedagógiai munkát segítő eszközök

		XX. Nevelési program hatályossága és felülvizsgálata

		XXI. Legitimációs záradék
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Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1200 1300-1600 
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  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 2018. március 26-i testületi ülésére 


 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata közbeszerzéseit, a többszörösen módosított 50/2009. (IV. 27.) 
sz. Ökt. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata által folytatja le. 
 
Az EKR (elektronikus közbeszerzési eljárás) bevezetése miatt szükséges aktualizálni a 
Szabályzatot, így beillesztésre kerül egy új pont erre vonatkozóan (IV. 4. pont).  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadjuk el. 
 
 
Határozati javaslat: 
________/2018. (III. 26.) Ökt. sz. 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határozat mellékletét képező 
módosítás átvezetését a Közbeszerzési Szabályzatba. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
 
Szeghalom, 2018. 03. 14. 
 
Előterjesztést készítette: Elek Ágnes műszaki ügyintéző 
 
 
         Macsári József 
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2017-2018 tanév továbbképzési terve 
 


Név 
Továbbképzé


s 7 éves 
intervalluma 


2017. 
09.01ig 
szerzett 


pont 


Szükséges 
pont 


Köteleze
tt   


(óra) 


Nem 
kötelez


ett 


Továbbk.t
erv. ideje 


Továbbképzés 
megnevezése 


Diploma 
szerzés ideje 


Erdődi 
Róbertné 2012-2018 75 45 120 - 2018.06 


Sajátos nevelési 
igényű 
gyermekek 
integráló 
pedagógusa 


1997 


Kissné Szabó 
Mária 
 


2013-2020 45 75 120 - 2018.06. 
Gyógytestnevelés 
az óvodában  
 


2006 


Hajdu 
Annamária 
 


2013-2020 75 45 120 - 2017.09.01-
2019 


Tehetségfejlesztő  
szakterületen 
pedagógus 
szakvizsgára  
felkészítő 
szakirányú 
továbbképzési 
szak 


2006 


Nagy Edit 2017-2024      120            0 120 - 
2018.08.


27-31-
2020.06 


A gyermeki 
kommunikáció 
fejlődését 
támogató 
pedagógus 
szakterületen 
pedagógus 
szakvizsgára  


 
 


 
 


 


      1996 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







Beiskolázási terv 2017/2018 finanszírozása 
 
 
 
 


Név Továbbképzés 
megnevezése 


Továbbképzés 
Távoll
ét 
ideje 


 
 
Helyet-
tesítés 
rendje 


Továbbképzés támogatása 


kezdő 
időpontja 


 
befejezési 
időpont 


helyette 
sités 


várható 
költsége 


tovább- 
képzési 


díj 


Támogatás 
összege 


Erdődi Róbertné 
Sajátos nevelési igényű 
gyermekek integráló 
pedagógusa 


2016.08 2018.06 
2x5 


nap/ 
tanév 


vezetői 
elrende 


lés 
alapján 


0 ft 110.000 
ft 


88.000 ft 


Kissné Szabó Mária 
 


Gyógytestnevelés az óvodában  
 2016.08 2018.06 


2x5 
nap/ 
tanév 


vezetői 
elrende 


lés 
alapján 


0 ft 110.000 
ft 


88.000 ft 


Hajdu Annamária 
 


Tehetségfejlesztő  
szakterületen pedagógus 
szakvizsgára  
felkészítő szakirányú 
továbbképzési szak 


2017.08.28
-09.01 
 


2019.06 
2x5 


nap/ 
tanév 


vezetői 
elrende 


lés 
alapján 


0 Ft 110.000
Ft 


Jelenleg 
önfinan 
szírozás 


/2018.08.
27-től 


88.000Ft  


Nagy Edit 


A gyermeki kommunikáció 
fejlődését támogató pedagógus 
szakterületen pedagógus 
szakvizsgára  
felkészítő szakirányú 


ábbké é i k 
 


2018.08.27
-31 2020.06 


2x5 
nap/ 
tanév 


vezetői 
elrende 


lés 
alapján 


0Ft 110.000 
Ft 


88.000 Ft 


 








Okirat száma: …../2018. 


Módosító okirat 


 A Szeghalmi Polgármesteri Hivatal a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2016. november 28. napján kiadott 134-1/2016 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a ……………… sz. 
Képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 


  


1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe, a következő rendelkezés lép: 
 


4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 


 kormányzati 
funkciószám 


kormányzati funkció megnevezése 


1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége. 


2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás. 


3 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek. 


4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek. 
5 016030 Állampolgársági ügyek. 
6 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
7 044310 Építésügy igazgatása. 
8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 


 
 


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


Kelt: Szeghalom, 2018. március 14. 


P.H. 


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


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS 
 


a Képviselő-testület 2018. március 26-i ülésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 
4/2007.(II.27.) rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményeknek minden évben kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak éves 
munkatervet. 
 
A munkatervnek tartalmaznia kell az előző év értékelését és a tárgyév programját. A Testület dönt a 
munkaterv elfogadásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény munkatervének megtárgyalását és elfogadását. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény fenntartója az intézmény munkatervét megismerte és elfogadta. 
 
Megbízza Macsári József polgármestert, hogy gondoskodjon a további szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2018. március 19. 
 
Az előterjesztést készítette: 
  Bojtor Éva 
 
 
 
          Macsári József 
 
 
 





