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1. BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 

Körösladány jelenlegi településrendezési eszközei 2007-ben léptek hatályba. A hatályos 
településrendezési eszközök jóváhagyása óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi 
környezetben jelentős változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(Eljr.) és a 2016. évi LXXVI. törvény a településkép védelméről (Tktv).  

Fenti előzményeket követően a város önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról, valamint az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése mellett döntött. 

A KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

A településfejlesztési koncepció (TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak, 
valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata a mai kor 
szellemének megfelelő, hosszú távú fejlesztési irányokat adni Körösladány számára. A TFK tervezete 
2016 telén készült el. 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében integrált 
településfejlesztési stratégiát (ITS) kell készíteni az Étv. értelmében. Az integrált 
településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 
partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, 
meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és 
fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 

A településfejlesztés során is kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vétele. 
A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A 
fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti 
pilléreken, és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a 
különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, 
cselekvésekben. A fenntartható fejlődésnek általános stratégiai célként kell bevonulni a 
településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési programokba.  

Az ITS a települési önkormányzatok által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (6-8 év) 
átfogó dokumentum. Célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a 
területrészre vonatkozó célok kitűzése, és azok középtávon való érvényesítése. Egy ilyen stratégia 
elkészítése önmagában is hasznos, ugyanakkor megléte feltétele egyes településfejlesztési 
közösségi támogatások igénybevételének is. A települési területek olyan integrált, akcióterületi 
alapú megújítása a cél, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a település gazdasági és társadalmi 
aktivitása élénküljön, a település vonzereje erősödjék mind a lakosság, mind a betelepülő 
vállalkozások illetve intézmények, szervezetek számára.  
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A TFK és az ITS együtt a város településfejlesztési dokumentumai, amelyek elkészült tervezetét a 
képviselő testület előzetesen elfogadta, államigazgatási és partnerségi egyeztetése azonban csak a 
településrendezési eszközökkel együtt történik. 

A készülő tervek az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. A településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia, illetve az ezekhez készülő helyzetelemző és 
helyzetértékelő munkarészek tartalmi elemeire vonatkozóan az Eljr. rendelkezik. A 
településfejlesztési koncepcióhoz, az integrált településfejlesztési stratégiához és a később készülő 
településrendezési eszközökhöz közös megalapozó vizsgálat készült. A megalapozó vizsgálat 2016. 
júliusban készült el. 

A településfejlesztési koncepció és az ITS kidolgozását a település vezetésével készített interjúk 
előzték meg, amelynek során a Körösladányban zajló társadalmi-gazdasági folyamatokról, 
Körösladány jövőjéről, adottságairól és a városban rejlő lehetőségekről volt szó. Mindezek alapján 
került kidolgozásra jelen véleményezési anyag. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT - AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

Körösladány Város önkormányzata a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, 
amelynek során meghatározta: 

 az egyeztetésben résztvevők (a partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
 a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 
 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 
 az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedéseket. 

A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési 
eszközöket a polgármester egyezteti: 

 a partnerségi egyeztetés szerinti partnerekkel,  
 az államigazgatási szervekkel,  
 az érintett területi és települési önkormányzatokkal.  

A polgármester a készítendő  koncepcióról (és településrendezési eszközökről) előzetes tájékoztatót 
küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési 
önkormányzatnak. Az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az 
eljárásban érintett résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai 
Hivatalnak (KSH).  

A megalapozó vizsgálat elkészült. Az ITS tervezetének teljes kidolgozása előtt az önkormányzat 
döntött a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat 
megfelel a tervezés alapjának. Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció 
jóváhagyásra előkészített anyaga, melyet a partnerek és az önkormányzat képviselő-testülete 
megismert és amelynek államigazgatási véleményezése is lezajlott.  

Az elfogadott koncepciót és stratégiát az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. A koncepció és 
a stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést 
küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnak. 
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2. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAI EGY SWOT TÁBLÁZATBAN ÖSSZEFOGLALVA 
 ERŐSSÉGEK (S) GYENGESÉGEK (W) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK, 
TÉRSÉGI SZEREPKÖR 

-  Országos főútvonallal (47. sz.) való 
közvetlen kapcsolat 

- A településen áthalad a 127. számú 
Gyoma-Vésztő-Körösnagyharsány-
Nagyvárad vasútvonal 

- Gazdasági szerep a kistérségen belül 
jelentős 

-  Környező nagyobb városok elérése 
közúton nehézkes az utak rossz 
minősége miatt 

- Kistérségi szerepkör szolgáltatás és 
igazgatás tekintetében nem jelentős 

-  Vasúti közlekedés kedvezőtlen 
- A főváros elérése igen körülményes 

közösségi közlekedéssel 

DEMOGRÁFIA, 
FOGLALKOZTATÁS, 
TÁRSADALMI 
ELLÁTÁS 

- Helyben meglévő munkalehetőség 
-  Önkormányzati foglalkoztatás, 

közmunkaprogram 
-  Kiváló közbiztonság 
-  Az alapfokú közellátási szint jól 

kiépített 
-  Aktív civil élet, számos civil 

szervezet 
-  Civil szervezetek önkormányzati 

támogatása 
- Fiatalok és értelmiség önkormányzati 

támogatása 

-  Népesség csökkenés 
-  Elöregedő népesség 
-  Fiatalok elvándorlása 

GAZDASÁG 
- Jelentős méretű művelhető 

mezőgazdasági területek 
-  Adósságmentes, önfenntartó 

önkormányzat 
- Jelentős ipari jelenlét 
- Rendszeres piac 

-  A település gazdasági súlya csupán 
kistérségi jelentőségű 

- Mezőgazdaság foglalkoztatási aránya 
alacsony, mezőgazdaság jelentősége 
csökkent 

- Mezőgazdasági feldolgozóipar hiánya 
- Hagyományos mezőgazdasági termelési 

kultúrák felhagyása, kistermelés 
háttérbe szorulása  

- Kiskereskedelmi tevékenység 
gyengülése 

- Turisztikai szerepkör hiánya, fejletlen 
idegenforgalmi infrastruktúra 

TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET, 
ZÖLDFELÜLETI 
RENDSZER 

-  Jelentős helyzeti potenciál, értékes 
természeti környezet 

-  Kedvező vízrajzi adottságok 
- Mozaikos tájszerkezet 
- Jelentős szántó és gyepterületek 
- Jelentős ártéri erdőterületek, 

kondicionáló hatás 
- Jelentős táj és természeti védettség 

alá eső terület 
- Szerkezeti jelentőségű zöldfelületek 

- Számos használaton kívüli, illetve 
alulhasznosított mezőgazdasági 
telephely  

- Egykori zártkerti területek 
beerdősülése, parlagosodása 

- Egyoldalú szántóföldi 
növénytermesztés, kertészeti 
növénytermesztés hiánya 

-  Belvízzel veszélyeztetett területek 

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 
TELEPÜLÉSKÉP 

- Kompakt városközpont 
- Egységes beállt lakóterületek 
- Jelentős lakóterületei 

tartalékterületek 
-  Egységes településkép 
-  Zavaró, településképben idegen 

beépítések kis száma 
- Nagyszámú értékes és védett épület 

-  Leszakadó településrészek (Újladány, 
Oncsa) 

- Lakóterületeken jellemző 
melléképületek rendezetlensége 
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INFRASTRUKTÚRA, 
KÖZLEKEDÉS 
KÖZMŰVEK 

- Országos főútvonallal (47. sz.) való 
közvetlen kapcsolat 

- A településen áthalad a 127. számú 
Gyoma-Vésztő-Körösnagyharsány-
Nagyvárad vasútvonal 

- Burkolt közutak magas aránya 
- Kerékpárhasználat magas aránya 
- Teljes közművesítettség a település 

belterületén 
- Rekultivált hulladéklerakó 
- Működő szelektív hulladékgyűjtés 
- Meglévő vízkárelhárítási terv 

-  A 47. sz úton, mely a város főutcája 
nagy az átmenő teherforgalom 

- Nincs gyorsforgalmi úttal kapcsolat 
- Lassú és ritka vasúti közlekedés  
- Közutak rossz állapota 
- Kiépített kerékpárutak hiánya 
- Csapadékvíz elvezetés helyenként 

megoldatlan 
- Ipari üzemek környezeti terhelése 
- Árvízzel és belvízzel veszélyeztetett 

területek 

 
 
 

 LEHETŐSÉGEK (O) VESZÉLYEK (T) 

REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK, 
TÉRSÉGI 
SZEREPKÖR 

-  Vasúti kapcsolatok javítása 
- Térségi kapcsolatok erősítése, 

térségi együttműködések kialakítása 
-  Testvérvárosi kapcsolatok 

kialakítása 

-  A település a kistérségben nem tud 
jelentős szerepet betölteni 

-  Városi funkciók leépülése 
- Együttműködés helyett konkurálás a 

környező településekkel 

DEMOGRÁFIA, 
FOGLALKOZTATÁS, 
TÁRSADALMI 
ELLÁTÁS 

-  A település népességmegtartó 
képességének növekedése 

-  Munkalehetőségek körének bővülése 
- Bérlakások kialakítása a helyi 

fiatalok számára 
- Intézmények felújítása, megújuló 

energiahasznosítás 
- Fiatal értelmiség helybenmaradása 

-  Népességszám további csökkenése 
- A település elöregedése, a fiatalok 

elvándorlása 
-  Alacsony státuszú lakónépesség 

megjelenése 
-  Közbiztonság romlása 
-  Forráshiány miatt az intézményi 

ellátás színvonala leromlik 
-  Szociális szolgáltatások megszűnése 
-  Az intézményellátottság hiánya miatt 

csökken a település vonzereje 

GAZDASÁG 

 

-  Gazdasági szerepkör növekedése 
-  Üresen álló mezőgazdasági 

telephelyek hasznosítása 
-  Új gazdasági területek kiépülése 
-  Befektetők vonzása 
-  Kedvező feltételek teremtése az 

induló vállalkozások számára 
- Egykori zártkerti területek újbóli 

hasznosítása, helyi piac 
felélénkülése 

- Helyi termelés élénkítése 
- Idegenforgalmi kínálat növekedése 
- Térségi turisztikai marketing 

kiépítése 

-  Iparterületi és idegenforgalmi 
fejlesztések elmaradása 

- Vállalkozások versenyképességének 
csökkenése, vállalkozások megszűnése 

-  Környezetszennyező gazdasági 
telephelyek megjelenése, környezet- 
és zajterhelés 

-  Forgalomnövekedés, illetve a 
forgalomból származó lég- és 
zajszennyezés növekedése 

- Mezőgazdaság háttérbe szorulása 
- Idegenforgalmi fejlesztések 

elmaradása, turizmus háttérbe 
szorulása 
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TERMÉSZET, 
KÖRNYEZET 

 

- Természeti értékek megóvása, 
fenntartása, bemutatása 

- Természeti értékek turisztikai 
kihasználása, tanösvények 
kialakítása 

-  Környezettudatos szemléletformálás 
-  Mezőgazdasági technológia 

korszerűsítése 
- Holtágak, kubikgödrök turisztikai, 

illetve mezőgazdasági célú 
hasznosítása Kiskertes 
növénytermesztés felélénkítése, 
egykori zártkertek művelése 

-  Parlagon hagyott, bozótosodó 
területek művelése/ invazív fajok 
terjedésének megfékezése 

- Intenzív használat okozta 
természetkárosítás 

- Meglévő természeti értékek 
károsodása, eltűnése 

- Talajerózió, talajdegradáció 
-  Felszíni és felszín alatti vizek 

elszennyeződése 
-  Korszerűtlen mezőgazdasági 

technológia okozta talaj és 
vízszennyezés 

-  Kunhalmok veszélyeztetése a 
mezőgazdasági művelés által 

- Belterületi zöldfelületek amortizációja 

ÉPÍTETT 
KÖRNYEZET, 
TELEPÜLÉSKÉP 

- Helyi védelmi rendelet megalkotása, 
egyedi- és területi építészeti 
értékvédelem kiterjesztése 

- Kihasználatlan területek 
hasznosítása, akár új funkciók 
kialakításával 

- Védett és értékes épületek 
funkcióval való megtöltése 

- Hagyományos településszerkezet 
sérülése 

- Településképileg idegen beépítések 
megjelenése, egységes településkép 
megszűnése  

- Építészeti értéket képviselő régi 
épületek állapotának romlása, 
eltűnése 

- Védett épületek funkcióvesztése 
- Megnövekszik az elhagyott épületek 

száma, gondozatlan, alulhasznált 
településrészek kialakulása 

- Lakóterületen megjelenő gazdasági 
funkciók 

INFRASTRUKTÚRA, 
KÖZLEKEDÉS 
KÖZMŰVEK 

 

-  Közutak minőségének javítása 
-  Járdák, burkolt utak építése 
-  Vasúti elérés javítása 
-  Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
- Megújuló energiaforrások 

hasznosítása 

- Főutca forgalmának növekedése 
- Útburkolatok állapotának további 

romlása 
- Veszélyes ipari üzem jelenléte 
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3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCI
A jövőkép kialakítása során a város hosszútávú
jövőképalkotás egyben irányválasztás is mely, magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a 
közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi erőforrásokat a 
város fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében.

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, 
milyen településen szeretne élni 15
célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja 
évtizedes távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja 
megválasztani és megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelö
válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását 
erősítve, kiegészítve segítsék a város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép 
megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy a v
adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek állnak nyitva a város számára. A helyi 
erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jövőképet alkothat. A közösen meghatározott 
jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása kijelöli a város kívánt 
fejlődési irányát. Körösladány jövőképe három központi gondolat köré épül fel.

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása

  

Jövőkép

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása
•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Horizontális 
cél

•Olyan cél, amelynek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni
•Az itt megfogalmazott cél egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározza

Átfogó célok

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása
•A koncepció meghatározó céljai

Tematikus 
célok

•Ágazati célok
•Területi célok

 9 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  

  
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
A jövőkép kialakítása során a város hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is mely, magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a 
közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi erőforrásokat a 

k és folyamatos megújulásának érdekében. 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, 
milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a város ideális jövőjét. A hosszú távú 

ért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja 
évtizedes távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja 
megválasztani és megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelö
válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását 
erősítve, kiegészítve segítsék a város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép 
megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy a város milyen belső és külső erőforrásokkal, 
adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek állnak nyitva a város számára. A helyi 
erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jövőképet alkothat. A közösen meghatározott 

e, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása kijelöli a város kívánt 
Körösladány jövőképe három központi gondolat köré épül fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása
Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Olyan cél, amelynek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni
Az itt megfogalmazott cél egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározza

A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása
A koncepció meghatározó céljai

  

  

céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is mely, magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a 
közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi erőforrásokat a 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, 
20 év múlva, hogyan látja a város ideális jövőjét. A hosszú távú 

ért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja 
évtizedes távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja 
megválasztani és megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé 
válik, hogy a település fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását 
erősítve, kiegészítve segítsék a város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép 

áros milyen belső és külső erőforrásokkal, 
adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek állnak nyitva a város számára. A helyi 
erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jövőképet alkothat. A közösen meghatározott 

e, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása kijelöli a város kívánt 
 

 

Olyan cél, amelynek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni
Az itt megfogalmazott cél egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározza

A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása
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Jól élhető 
város

Több 
lábon álló 
gazdaság

Társadalmi 
aktivitás

3.1. KÖRÖSLADÁNY VÁROS JÖVŐKÉPE 

„Körösladány, ahol jó megszületni, élni és megöregedni.” 

 Jól élhető város jövőképe 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan Körösladányban is jellemző folyamat a társadalom 
elöregedése, a népességfogyás és a fiatalok elvándorlása. A lakosság megtartása és életfeltételeinek 
javítása így kiemelt fontosságú helyben. A városra jellemző nyugodt kisvárosi légkör, a városi 
funkciókat tömörítő épített környezet és az azt körülvevő értékes természeti környezet 
kiegyensúlyozott viszonya a város egyik legnagyobb értéke. Körösladány mindezt megőrizve 
elsősorban a minőségi élettér kialakítására törekszik, ahol a lakosok kedvező életkörülmények 
között jól élhető városban érezhetik otthon magukat. 

 Több lábon álló gazdaság jövőképe 

Körösladány gazdasági erejét a nagy múlttal rendelkező mezőgazdaság mellett egyre inkább a 
szolgáltató szektor és az ipari jelenlét határozza meg. A város természeti környezete és épített 
értékei egyaránt turisztikai vonzerőt jelentenek, melynek kiaknázásával a település egyedi értékei 
is hozzájárulhatnak a város gazdasági növekedéséhez. A gazdasági szektorok harmonikus 
fejlesztésével és a gazdasági aktivitás növekedését elősegítő intézkedésekkel, valamint új gazdasági 
szereplők és ágazatok bevonásával egy több lábon álló, stabil gazdaság kell hogy megalapozza a 
város jövőjét. 

 Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép 

A számos működő civil szervezet arról árulkodik, hogy Körösladány lakossága aktív és a közösségi 
megmozdulásokra fogékony, mely kiemelkedő potenciál. A település jövőjének alapja a települési 
identitás erősítése, a minden korosztályt elérő társadalmi aktivitás fenntartása és a közösen 
együttműködő közösség megerősítése. Az aktív civil részvétel, az együttműködő lakosság, és a közös 
értékek megőrzése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Körösladány valóban olyan várossá váljon, ahol 
az élet minden szakaszában és az év minden szakában jó otthon lenni.  
 

3.2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben magfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv felállítása 
szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges célokat, 
fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél meghatározása segíti, 
melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó célok, melyek tematikus 
célokra tagolódva fedik le a város életének minden szegmensét, egymást kiegészítve és erősítve 
mozdítják elő a város kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer megvalósítását szolgáló eszközök 
és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy horizontális cél kerül kijelölésre, mely az 
átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy érvényesítésre kerüljön. 
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3.2.1. A település fejlesztését átható horizontális cél meghatározása 

Belső erőforrások kihasználása: 

A településfejlesztés során kiemelt szempont, hogy a településfejlesztési célok mindegyike 
elsősorban a belső erőforrásokra alapozva kerüljön meghatározásra és megvalósításra. A 
fejlesztéseknek elsősorban a helyben meglévő adottságok kihasználásán, azok szerepének erősítésén 
kell alapulnia. A helyi adottságokra és erőforrásokra alapozva a város fejlődése olyan irányt vehet, 
amely a környező településekkel szemben bizonyos szempontokból egyedi, előnyös helyzetbe hozza 
a várost. A meglévő helyi adottságok megfelelő kihasználásával a város fejlődése működőképes és 
megalapozott irányt vehet, mely az esetleges külső erőforrások igénybevételével fokozott 
hatásfokkal képes megvalósulni. 
 

Élhető város 
kialakítása

Szolgáltatások, városi 
funkciók körének 
bővítése
•Sportolási, szórakozási, 
rekreációs lehetőségek 
bővítése

•Új piac kialakítása
•Egészségügyi  és szociális 
ellátás fejlesztése

•Bérlakás gazdálkodás 
bővítése

Város környezeti 
állapotának 
fejlesztése
•Épített értékek, 
megőrzése,a  településkép 
védelme

•Közösségi célú 
zöldfelületek arányának 
növelése

•Kompakt városközpont 
megőrzése és megújítása

Közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése
•Vasúti elérés javítása
•Közutak minőségének 
javítása

•Kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése

Több lábon álló, 
stabil gazdaság

Helyi gazdaság 
erősítése
•Meglévő szereplők 
fejlődésének elősegítése

•Új szereplők 
betelepülésének 
ösztönzése

•Vállalkozások 
létrejöttének  és 
fejlődésének támogatása

•Szakképzett munkaerő 
képzése, helyben tartása

Helyi adottságokra 
épülő turizmus 
fejlesztése
•Ökoturizmus előtérbe 
helyezése térségi 
összefogásban

•Horgász és vadászturizmus 
szerepének erősítése

•Vízi- és kerékpáros 
turizmus lehetőségeinek 
bővítése

Tájfenntartását segítő 
fejlesztések
•Fenntartható 
mezőgazdasági struktúra 
kiépítése

•Természeti adottságok 
védelme és  fenntartható 
kihasználása

•Megújuló energiaforrás 
lehetőségek kihasználása

•Holtágak, kubikgödrök 
turisztikai és 
mezőgazdasági 
hasznosítása

Társadalmi 
aktivitás erősítése

Helyi identitás 
erősítése
•Testvérvárosi kapcsolatok 
kiépítése

•Civil szféra támogatása
•Helyi kulturális értékek 
körének bővítése

•Helyi hagyományok és 
történelmi múlt, 
felelevenítése, ápolása

Társadalmi csoportok 
bevonása a város 
életébe
•Helyi közösség bevonása a 
városfejlesztési/ szépítési 
tevékenységekbe

•Szabadidő eltöltési és 
sportolási lehetőségek 
bővítése

•Fiatal értelmiség 
támogatása

•Fiatalok helyi kötődésének 
erősítése

Célrendszer 
B
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3.2.2. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

Élhető város kialakítása: 

Körösladány számára fontos szempont, hogy a jövőben a város mind szolgáltatásaiban, mind 
természeti és épített környezetét tekintve, ugyanakkor infrastrukturális téren is jól fejlett, a 
felmerülő igényeket kielégítő, így élhető város legyen, ezáltal Körösladány lakossága minden 
tevékenységéhez megfelelő teret és lehetőségeket kapjon, lehetőleg helyben. 

Tematikus célok:  
 Szolgáltatások, városi funkciók körének bővítése 
 A város környezeti állapotának fejlesztése 
 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 
Több lábon álló, stabil gazdaság: 

A dinamikus fejlődést a kiegyensúlyozott gazdasági háttér tudja megteremteni, ezért cél, hogy 
Körösladány gazdasága minél stabilabb legyen. A gazdasági stabilitást megalapozni pedig a több 
lábra támaszkodó, vegyes méretű és tevékenységi körű vállalkozások köre képes. Fontos, hogy a 
meglévő gazdasági szereplők és az újonnan betelepülő vállalkozások egyaránt kedvező feltételek 
mellett folytathassák tevékenységüket, de lényeges az is, hogy minél több, a helyi adottságokat 
kihasználni bíró gazdasági szektor képviselje magát a település gazdaságának palettáján. 

Tematikus célok:  
 Helyi gazdaság erősítése 
 Helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztése 
 Tájfenntartást segítő fejlesztések 

 
Társadalmi aktivitás erősítése: 

Körösladány akkor lehet igazán jól működő város, ha lakossága minél inkább részt tud venni a 
település életében. A civil aktivitás, a helyben élők tevékeny részvétele a város életében olyan 
hatóerő, mely a lendületes fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok 
aktivitásának felélesztése és erősítése kiemelt célként fogalmazódik meg. 

Tematikus célok:  
 Helyi identitás erősítése 
 Társadalmi csoportok bevonása a város életébe 
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3.2.3. Részcélok és a beavatkozások meghatározása 

3.2.3.1. Élhető város kialakítása 

A helyi lakosság közérzetét és életminőségét közvetlenül befolyásolja az őket körülvevő környezet 
állapota, illetve hogy a városi funkciók milyen mértékben és minőségben hozzáférhetőek helyben, 
valamint hogy mennyire könnyen érhetők el a szükséges egyéb funkciók. Az Önkormányzat számára 
fontos cél, hogy a lakosság minél több és színvonalasabb szolgáltatást tudjon igénybe venni és 
mindezt rendezett, igényes környezetben tegye. 

 

Szolgáltatások, városi funkciók körének bővítése 

Célok kiemelten: 
- Sportolási, szórakozási, rekreációs lehetőségek bővítése 
- Az igényeknek megfelelő helyi piac kialakítása 
- Bérlakás gazdálkodás bővítése 
- Oktatási tevékenység bővítése 

Körösladány lakosai az alapvető közszolgáltatáshoz hozzáférnek a városközpontban, de egyes 
szolgáltatások igénybevételéhez a környező településekre, nagyobb városokba kénytelenek utazni, 
ahogy egyes kiegészítő szolgáltatások is csupán más településeken érhetőek el. A felmerülő 
igényeket minél inkább helyben kell biztosítani, hogy a település ki tudja szolgálni a felmerülő 
kereskedelmi, szolgáltató igényeket. Emellett fontos a térség többi településével való 
együttműködés, hogy egymáshoz igazodva, megfelelő tájékoztatás mellett minden közfunkció 
könnyen elérhetővé váljon, még ha ahhoz másik településre kell is utazni. 

A fiatal korosztály számára a sportolási és szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek bővítése jelentős 
mértékben javítaná a helyben maradási hajlandóságot és a városhoz való kötődés erősítését. A 
városban működő, jelenlegi helyét már kinőtt piac kiváló teret biztosít a helyben vagy a környékben 
előállított termékek eladására, és közösségi találkozóhelyként is funkcionál. A helyi piac megfelelő 
helyen és méretben való kialakítása, fejlesztése nagyban hozzájárul a város élhetőségéhez. A 
település szolgáltatási körének bővítését jelentős mértékben javíthatja a tervezés alatt álló 
szolgáltatóház megvalósítása. A fiatalok helyben megtartásának és a városba településének 
elősegítését szolgálja az önkormányzati bérlakás rendszer bővítése és az elérhető képzések 
palettájának bővítése. 

 

A város környezeti állapotának fejlesztése 

Célok kiemelten: 
- Épített értékek, megőrzése, a településkép védelme 
- Közösségi célú zöldfelületek arányának növelése 
- Kompakt városközpont megőrzése és megújítása 

Körösladány kompakt, épített értékekben bővelkedő városközpontja, beállt, egységes lakóterületei 
kedvező városképet mutatnak. Mind az épített értékek megőrzése, mind pedig a településkép 
védelme fontos a város élhető, értékes környezeti állapotának fenntartása érdekében. Körösladány 
több műemléki védelem alatt álló épülete mellett számos építészeti értékkel bíró épülettel 
rendelkezik, melyek színesítik a város kulturális értéktárát. Az épített értékek védelme és 
fennmaradása érdekében a városnak helyi értékvédelmi rendeletet kellene alkotnia. 

Kiemelt figyelmet kell szentelni a város meglévő épített értékeinek megóvására, a településképet 
zavaró, idegen beépítések megakadályozására, melynek egyik eszköze lehet a megfelelő védelmi 
szabályok és helyi építési szabályzat megalkotása. Fontos szem előtt tartani a település 
kaputérségeiben, a 47-es út mentén megjelenő és folyamatosan növekvő gazdasági területek 
megjelenését, mely a városképet nagymértékben befolyásolja. Az ipari-gazdasági területek 
településképi megjelenése kezelendő. 

A lakókörnyezet minőségéhez nagyban hozzájárul a közterületi zöldfelületek állapota, az 
alkalmazott növényfajok. Egy minőségi zöldfelületi rendszer ismérvei a folyamatosan gondozottság, 
a növényállomány tekintetében az egységesség, és az adott tájegység területén honos fajok 
alkalmazása. A település közösségének erősítése, a lakókörnyezet minőségi fejlesztése érdekében a 
jövőben hangsúlyt kell fektetni a település területén lévő közösségi célú zöldfelületek, játszóterek 
számának növelésére, közösségi találkozóhelyek kialakítására. 
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Körösladány hagyományosan kialakult városközpontjának - mely magába sűríti a központi funkciók, 
épített értékek és közösségi terek jelentős részét - megőrzése, megújítása és kibővítése (Arany 
János utca) a kedvező városkép és a jól funkcionáló városközpont, így a település élhetőségének 
fenntartása érdekében célszerű.  

 

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Célok kiemelten: 
- Vasúti elérés javítása 
- Közutak minőségének javítása 
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

A település közlekedési útvonalak tekintetében jól ellátottnak tekinthető, közúti kapcsolatai 
kedvezőek, vasúti megközelíthetőséggel is rendelkezik a város, sőt a kerékpárt használók aránya is 
igen magas Körösladányban. A város élhetőségének javítása érdekében azonban a közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 

Körösladány vasúton történő megközelítése a főváros felől csak átszállásokkal, hosszú utazási idővel 
és ritka járatsűrűség mellett lehetséges. A vasúti közlekedés feltételeinek javítása, az elérés 
megkönnyítése átszervezéssel, racionalizálással megoldható lenne, s nagyban javítaná a város 
élhetőségét. A városból induló, és ide érkező áru- és teherforgalom vasúti közlekedésre való 
terelése a közúti forgalom csökkenését eredményezné, mely a város élhetősége mellett az utak 
további állagromlását is lassítaná. Habár a vasúti közlekedés fejlesztése nem helyi feladatkörbe 
tartozik a fejlesztést elősegítő lobbitevékenység az önkormányzat küldetése. 

A településen áthaladó közutak állapota csupán közepesnek, de inkább rossznak mondható, így a 
kedvező közlekedéshálózati helyzet kevéssé képes érvényesülni. Az ipari jelenlét a közúti és vasúti 
kapcsolatok javulása mellett fejlődőképes. A közutak állapotának javítása nagyban segítené a 
település elérhetőségét, megközelíthetőségét, így a településen élők életminőségének javulását. 

A város kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése nem csak a helyi közlekedés biztonságára lenne 
jótékony hatással, de a kerékpáros turizmus is fejlődésnek indulhat. 

 

3.2.3.2. Több lábon álló stabil gazdaság 

A város jövőbeli tervei akkor biztosítottak, ha Körösladány gazdasági teljesítőképessége növekedni 
tud. Az önkormányzat célja, a meglévő gazdasági tevékenység megerősítése mellett új szereplők 
bevonásával, a gazdasági szektorok kiegyensúlyozott fejlesztése a város gazdasági 
teljesítőképességének növelése érdekében. 

 

Helyi gazdaság erősítése 

Célok kiemelten: 
- Meglévő szereplők fejlődésének elősegítése 
- Új szereplők betelepülésének ösztönzése 
- Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének támogatása 
- Szakképzett munkaerő képzése, helyben tartása 

Körösladány gazdaságának meghatározó ágazata az ipar, valamint a nagy múlttal rendelkező 
mezőgazdaság, ami mostanra veszített jelentőségéből. A városban a 47-es út mentén épültek ki 
ipari gazdasági területek és a külterületen számos mezőgazdasági telephely is. 

A meglévő vállalkozások jelentős foglalkoztatóként vannak jelen a településen, illetve jelentős 
adóbevételt is jelentenek a város számára. A meglévő nagyvállalkozások helyben tartása 
önkormányzati intézkedésekkel, illetve egyéb forrású támogatásokkal biztosítható. A cégek 
fennmaradása különböző önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó megrendelésekkel is segítendő. 

A nagyvállalkozások támogatása mellett fontos a településen működő kisebb, néhány főt 
foglalkoztató vállalkozások segítése, új vállalkozások indításának ösztönzése. A településen működő 
kisvállalkozások számos család megélhetését jelentik a településen, továbbá a települési 
szolgáltatások körét színesítik. Az új vállalkozások beindítását inkubátorház létesítése könnyítené 
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meg, illetve a helyben működő kis- és közepes vállalkozások esetén gondoskodni kell arról, hogy 
biztosított legyen a fejlődésük.  

A befektetők, vállalkozások megtelepedéséhez szükséges a kedvező körülmények biztosítása, amely 
a megfelelő méretű és infrastrukturális ellátottságú területek (gazdasági területek, ipari parkok) 
kijelölésével, valamint különböző kedvezmények biztosításával érhető el. A település jelentős 
méretű tartalék gazdasági területtel, illetve számos potenciális gazdasági terület kijelölésére 
alkalmas területtel rendelkezik, ahol az új vállalkozások megtelepedhetnek. Ennek megvalósulása 
számos előnnyel jár a város számára, többek között a már említett gazdasági több lábon állást 
erősíti és új munkahelyeket hoz létre. A településrendezési eszközökben történő gazdasági tartalék 
területek kijelölésével, a megfelelő szabályozási paraméterek biztosításával megkönnyíthető egy-
egy új vállalkozás letelepedése. 

A vállalkozások megtartásával, növekedésével és új vállalkozások vonzásával új munkahelyek jönnek 
létre a településen. Az induló vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy helyi lakosokat 
foglalkoztassanak, amely elsősorban a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosításával, 
szakképzések indításával érhető el. 

A helyben lévő, elsősorban nagyobb vállalkozások állandó problémája a képzett munkaerő hiánya, 
melyet a vállalkozásokkal együttműködésben, helyi lakosok (át/tovább)képzésével lehetne 
orvosolni, s ez a képzés nemcsak a helyi szakképzett munkaerő értékét növelné, de a fiatalok 
helyben maradását is – a magasabb presztízsű munkalehetőség biztosításával – képes elősegíteni. 
Ugyanerre a problémára jelenthet megoldást a duális képzés támogatása, amelynek keretén belül a 
felsőoktatásban tanulók a helyi vállalatoknál végezhetnek szakmai gyakorlatot, így az adott 
vállalkozás számára szükséges tudást elsajátíthatják. 

 

Helyi adottságokra épülő turizmus fejlesztése 

Célok kiemelten: 
- Ökoturizmus előtérbe helyezése térségi összefogásban 
- Horgász és vadászturizmus szerepének erősítése 
- Vízi- és kerékpáros turizmus lehetőségeinek bővítése 

Körösladány jelentős természeti és táji értékekkel rendelkezik. A Sebes-Körös, illetve holtágai és 
ártere egyaránt természeti értékekben gazdagak, melyek nem csak a helyben élők számára 
jelentenek értéket, de turisztikai jelentőségük is megvan. Az adottságokra építve a város olyan 
komplex turisztikai célpont lehet, mely az ártéri élővilág és a vízi sportok kedvelőinek is vonzó. 

A helyben meglévő természeti adottságok, a víz, a vadban gazdag erdő, az ártéri élővilág, a 
kerékpáros túrákra kiemelten alkalmas sík terep olyan adottságok, melyek taktikus kihasználásával 
erős, akár a nyári idénytől függetlenül erős, gazdaságilag is jelentős turisztikai ágazat fejlődhet ki. 
Fontos ugyanakkor, hogy a turisztikai fejlesztés csak a természeti értékek károsítása nélkül, azok 
védelmének előtérbe helyezésével valósulhat meg.  

A Sebes-Körös élővilága már önmagában jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelent, megfelelően 
bemutatva kiváló ökoturisztikai célpont lehet. Térségi összefogásban a vízpartok mentén a vízi-, és 
kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra (strand, kishajó kikötő) kiépítésével akár kiemelkedő 
jelentőségű turisztikai desztináció részévé válhat a város. A települések közötti együttműködés a 
turisztikai infrastruktúra kiépítésén és az idegenforgalmi attrakciók egymáshoz hangolt bemutatásán 
túl a közös tájékoztatás és népszerűsítés terén is fontos. 

Az egykor igen jelentős vadászturizmus mára Körösladányban szinte teljesen eltűnt, annak ellenére, 
hogy az ártéri erdők vadállománya is jelentős, és működőképes vadászház is található a városban. A 
vadász-, és horgászturizmus szerepének erősítése a település gazdaságának szempontjából igen 
előnyös volna. 

 

Tájfenntartást segítő fejlesztések 

Célok kiemelten: 
- Fenntartható mezőgazdasági struktúra kiépítése 
- Természeti adottságok védelme és fenntartható kihasználása 
- Megújuló energiaforrás lehetőségek kihasználása 
- Holtágak, kubikgödrök turisztikai és mezőgazdasági hasznosítása 
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Körösladány területének háromnegyedét (76%) szántóterületek teszik ki, a város területén egykor 
jelentős területek álltak mezőgazdasági művelés alatt. Mára a mezőgazdasági termelés háttérbe 
szorult, a mezőgazdaság gazdasági szerepköre lecsökkent, a sokszínű, változatos hagyományos 
mezőgazdasági formák szinte teljesen eltűntek. A mezőgazdaság felélénkítése, gazdasági 
szerepkörének növelése a gazdálkodók támogatásával, a pályázati lehetőségek kihasználásával 
valósulhat meg. A helyi mezőgazdasági termelési struktúra újragondolása szükséges, fel kell 
deríteni, mely ágazatok, termesztési technológiák képesek a helyi adottságok mellett gazdaságosan 
üzemelni. Fontos továbbá, hogy a mezőgazdaság térnyerése csak olyan technológiák alkalmazásával 
történhessen, melyek a természetet nem károsítják, a termőtalajt nem degradálják. A technológiai 
fejlődés, a szaktudás kulcskérdésnek megoldási lehetősége a helyi tudásbázis létrehozása, a 
mezőgazdasági vállalkozások tapasztalatainak megosztásával, a gyakorlati agrár-képzésbe való 
bekapcsolódással. 

Kiemelt fontosságú az élővilág megőrzése szempontjából a mozaikos tájszerkezet megtartása, az 
integrált és biológiai növényvédelmi technológiák előtérbe helyezése vagy akár az ökológiai 
gazdálkodási módokra való áttérés. 

Körösladány kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt alkalmas a különböző megújuló energiaforrás 
lehetőségek kihasználására. Körösladány területén a napfényes órák száma az országos átlag felett 
alakul, így a napfény energiájának hasznosítására kiváló a lehetőség. A földhő hasznosítása az Alföld 
területén kiemelten kedvező, így akár hőszivattyúval közvetlenül fűtésre, de akár geotermikus 
erőmű segítségével villamos energia termelésére is lehetőség adódik. Igaz a földhő hasznosítás 
technológiája jelenleg igen költséges, így egyelőre a hagyományos energiahordozók használata 
költséghatékonyabb. A Sebes-Körösön felépített duzzasztómű 2-6 méteres vízszint különbsége 
alkalmas kisebb teljesítményű vízierőmű működtetésére is, mely elekromos energia termelésére 
fogható. 

A Körösladány területén található termőföldek közepes-alacsony minősége miatt a hagyományos 
mezőgazdasági kultúrák kisebb terméshozamot eredményeznek, így gyakran nem is rentábilisak. A 
termőföldek energetikai növénnyel való hasznosítása az extenzív művelési technológia miatt a 
silányabb minőségű termőföldeken is gazdaságos lehet. Az energianövények helyi felhasználásával 
(biomassza erőmű, bioetanol üzem) a település energiaigénye részben fedezhető lenne. 

A Sebes-Körös holtágai az elmúlt évtizedek alatt jelentős állapotromláson mentek keresztül, az 
egykor élő vizű, halban gazdag holtágak élő víz híján mára az eutrofizáció hatására feltöltődtek, 
eliszaposodtak. A holtágak újra élővé tételével, a halgazdálkodás, halszaporítás kiváló helyszínéül 
szolgálnának, sőt a külterületeken kiépített csatornarendszerek hasznosításával a mezőgazdasági 
területek öntözését is szolgálhatnák a kikotort, zsiliprendszerrel élővízzel táplált holtágak. A 
Körösladány területén található kubikgödrök szintén a hasznosíthatóak volnának a 
halgazdálkodásban. A holtágak hasznosításának további lehetősége a horgászturizmusba való 
bekapcsolásuk, mellyel a település turisztikai vonzereje is bővülne. 

 

3.2.3.3. Társadalmi aktivitás erősítése 

A város fejlődésének egyik legfontosabb hajtóereje a közreműködő lakossági magatartás. A város 
vezetése és a város életébe tevékenyen becsatlakozó lakossága együttműködve hatványozott 
hatásfokkal képes Körösladány valódi, fenntartható fejlesztésére, így a társadalmi aktivitás célzott 
támogatása meghatározó cél. 

Helyi identitás erősítése 

Célok kiemelten:  
- Civil szféra támogatása 
- Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése 
- Helyi hagyományok és történelmi múlt felelevenítése, ápolása 

Körösladányban számos civil szervezet működik, melyeket az önkormányzat évről-évre támogat. A 
különböző szervezetek a lakosság különböző korcsoportjait, más-más tevékenységi területet 
képviselnek, így a város lakosságának számot tevő részét megmozgatják. Az önkormányzat a civil 
szféra támogatásával a körösladányi emberek a városért való tenni akarását támogatja. Ahhoz, hogy 
az itt élők magukénak érezzék a település gondjait és értékeit, a civil aktivitás támogatása továbbra 
is célszerű. A támogatási rendszer kibővítése, kiegészítése esetleges nem anyagi jellegű 
támogatásokkal is megvalósítható. 
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A város nemzetközi kapcsolatainak erősítése érdekében a szunnyadó külföldi érdekeltségeit fel kell, 
hogy ébressze. Akár Tüköry Lajos körösladányi származású olasz szabadságharcos katona emlékének, 
akár az egykori vietnámi mezőgazdasági kapcsolatok felelevenítése mentén nemzetközi kulturális 
partneri kapcsolatok kiépítése is elképzelhető. 

Körösladány a környező települések közül leginkább színes történeti múltjával, gazdag kulturális 
örökségével és a városban élt és megfordult neves történelmi személyek kapcsán tűnik ki. A város 
lakosságának jórésze azonban mindezt vagy elfelejtette, vagy nem törődik vele, holott a közös 
múlt, a történeti emlékek felelevenítése jelentős közösségkovácsoló erővel rendelkezik. A történeti 
múlt jeles eseményeinek felelevenítésével, a város hagyományainak feltárásával és azok ápolásával 
új, erős kapcsolat alakulhat ki Körösladány lakosai között. A helyi identitás a közös múlt, közös 
hagyományok, közös értékek ápolása mentén képes erősödni. Az erős hely identitás pedig a városért 
való tenni akarás, az tevékeny civil élet és a megújulni képes társadalom felé vezet. 

 
Társadalmi csoportok bevonása a város életébe: 
Célok kiemelten: 

- Helyi közösség bevonása a városfejlesztési/ szépítési tevékenységekbe 
- Szabadidő eltöltési és sportolási lehetőségek bővítése 
- Fiatal értelmiség támogatása 
- Fiatalok helyi kötődésének erősítése 

Körösladány közterületi megújításainak megvalósítása során ahhoz, hogy a város lakossága a helyben 
megvalósuló fejlesztéseket még inkább magáénak érezze célszerű már a tervezési fázisban, de akár 
a kivitelezési fázisban is bevonni. Egyrészt azért, mert így célzottan a lakosság igényeihez lehet 
formálni a fejlesztéseket, másrészt pedig azért, mert mivel a megvalósult fejlesztés a városlakók 
saját munkája, jobban vigyáznak épségére, így hosszabb életű marad. 

Körösladányban jelenleg egyetlen közösségi ház kínál kulturális programokat a lakosság számára. A 
település rendszeresen szervez különböző közösségi eseményeket, s ezek a lakosság számottevő 
részét meg is mozgatják, azonban továbbra is szükség mutatkozik a szabadidő eltöltési lehetőségek 
bővítésére. A város fiatalsága a környező városokat keresi fel, ha szórakozási lehetőségeket keres. 
Szükség van minden korosztály, de elsősorban a fiatalabbak számára olyan kulturált szórakozási 
lehetőségeket biztosító rendezvények, szakkörök, klubok szervezésére, melyek lehetővé teszik, 
hogy a helyi fiatalok kulturált módon tölthessék el szabadidejüket, közös programokat 
szervezhessenek, helyi ifjúsági közösséget építhessenek. Illetve szükség van olyan közösségi terekre, 
amelyek teret adhatnak a közösségek, baráti társaságok találkozására. 

A fiatal korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére, és a turisztikai vonzerő fokozására egyaránt 
kedvező hatással van a sportolási lehetőségek bővítése. Körösladányban több sportegyesület is 
működik, több különböző szakosztállyal, azonban szükséges lenne mindezen sportolási 
tevékenységeknek alkalmas helyszínt biztosítani, mivel a településen a füves focipályán kívül egy 
sportolásra alkalmas létesítmény található, az általános iskola tornaterme. 

Körösladányban, ahogy számos magyarországi kisvárosban is, jellemző a fiatalok elvándorlása a 
fővárosba, nagyobb városokba, illetve külföldre. Az elvándorlás megfékezése érdekében az 
önkormányzatnak kedvezményekkel és támogatásokkal kell a fiatal értelmiséget a helyben 
maradásra ösztönöznie. A városban számos nevelőszülő nevel gyermekeket, akik helyben maradása a 
városhoz való kötődésük, helyi identitásuk erősítésében alapozódik meg. A lakáshoz jutás 
megkönnyítése, a hosszútávú munkalehetőséghez jutás elősegítése, a fiatalok vállalkozói 
tevékenységének támogatása egyaránt a helyben maradást segíti, illetve a fiatal értelmiség a 
városba való betelepülését segíti elő, ezzel megelőzve a település népességének csökkenését és az 
elöregedést.  
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3.2.4. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

Körösladány területén négy településrész került lehatárolásra: 
1. Kompakt településközpont 
2. Központi lakóterület 
3. Újladány 
4. Külterület 

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyenek leginkább az általános célok, 
amelyek mindenhol érvényesítendők, illetve a területhez ténylegesen nem köthető fejlesztések. A 
célok kisebb része az egyes településrészeken fejti ki leginkább hatását. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a 
településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

CÉLOK 

TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Belterület 
Külterület Kompakt 

településközpont 
Központi 

lakóterület Újladány 

Élhető Város kialakítása 
Szolgáltatások, 
városi funkciók 
körének bővítése 

X  X  

Város környezeti 
állapotának 
fejlesztése 

X X X X 

Közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése 

X X X X 

Több lábon álló stabil gazdaság 
Helyi gazdaság 
erősítése 

X  X X 

Helyi adottságokra 
épülő turizmus 
fejlesztése 

X   X 

Tájfenntartást 
segítő fejlesztések    X 

Társadalmi aktivitás erősítése 
Helyi identitás 
erősítése 

X X X X 

Fiatal korosztály 
bevonása a 
társadalmi életbe 

X X X  

Kulturális értékek 
körének bővítése 

X    
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3.3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

3.3.1. Társadalmi, gazdasági és környezeti adatok 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentáció I. Helyzetfeltáró munkarészében. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi 
fejezetek tartalmazzák: 

- Társadalmi adatok 3. 1. fejezet – Demográfiai jellemzők 

3.6. fejezet – Esélyegyenlőség 

- Kultúra 3.2. fejezet – Települési identitást erősítő tényezők 

- Közszolgáltatások 3.3. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 3.5. fejezet – Közbiztonság 

 6. fejezet – Településüzemeltetési szolgáltatások 

 11. fejezet – Közművizsgálat - közműellátottság 

- Gazdaság 4.1. fejezet – Gazdaság 

 4.2. fejezet – Turizmus, idegenforgalom 

- Környezeti adatok 7. fejezet – Táji és természeti adottságok vizsgálata  

 8. fejezet – Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 11. fejezet – Közművizsgálat – közműellátottság 

 12. fejezet – Környezeti állapot értékelése 

- Infrastruktúra 10. fejezet – Közlekedésvizsgálat 

 11. fejezet – Közművizsgálat – közműellátottság 

3.3.2. Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére 

Körösladány esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

Közlekedés 

A településnek nincs közvetlen kapcsolata az országos gyorsforgalmi hálózattal. A településen halad 
keresztül a 47.sz. Debrecen-Szeged másodrendű főút, illetve a főúthoz kapcsolódóan a 4205 j. 
Kisújszállás-Körösladány összekötő út, a 4232 j. Körösladány-Gyomaendrőd összekötő út és a 42335 
j. Körösladány állomásra vezető út. A 4232 j. út a fővárossal legrövidebb úton kapcsolatot biztosító 
közlekedési útvonal, melynek főúttá való átminősítési javasolt. 

A város északi részén halad keresztül a MÁV 127 sz. Körösnagyharsány-Vésztő-Gyoma vasútvonal. A 
vonalon személyszállítás jelenleg csak Vésztő és Gyoma között elérhető. Körösladánynak 
vasútállomása van a vonalon. 

A településen jelenleg balesetveszélyes és a lakókörnyezetet terhelő a településen áthaladó 47.sz. 
Debrecen-Szeged másodrendű főút forgalma, mely fontos tranzitútvonal. 

A jövőben kerékpárút hálózat fejlesztésére van szükség a településen belül, a Sebes-Körös mentén, 
illetve a szomszédos települések irányába, valamint a települést érintő fő és mellékutak állapotának 
javítása szükséges, a település közlekedéshálózati fejlettsége kielégítő. 
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Közmű 

A közmű infrastruktúra legfőbb elemei: 

- nagyközépnyomású gázvezeték; 

- 20 kV-os távvezeték; 

- ivóvíz-gerincvezeték; 

- szennyvízfőgyűjtő-csatorna nyomott. 

Közmű szolgáltatás szempontjából az alábbi konfliktusokat kell kezelni: 

- Kiegyensúlyozott energiaszolgáltatás biztosítása, hálózatfejlesztés. 

- Felszíni vízrendezés, különösen a klímaváltozás hatására várható még szélsőségesebb 
csapadékesemények zavarmentes elvezetésének biztosítására. Felszíni vízrendezés 
megoldása a közutak felújításával együtt. 

- A közvilágítás arculatépítő és közbiztonság javító hatása érdekében a közvilágítás 
mennyiségi és minőségi fejlesztést igényel. 

- Körösladány központjában a légvezetékek kiváltása. 

Megújuló energia 

A település a megújuló energiaforrások területén jelentős potenciállal rendelkezik. A potenciálok 
kihasználásának egyik záloga - energiatermelés szempontjából - a szabályozási környezet. A 
megújuló energiaforrások használata csak csekély mértékben lehet hatással a meglévő települési 
területfelhasználásokra. 

- A jelenlegi jogszabályok és kvóták nem teszik lehetővé a szélenergia hasznosításának 
bővítését. A szél átlagos nagysága a település környezetében 10 m magasságban 2,5-3 m/s, 
ami átlagosnak számit az ország többi részéhez képest. Körösladány és térsége nem fekszik 
a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási lehetősége nem 
zárható ki. 

- Körösladány területén 1940 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége 
napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel 
villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás 
megtérülését gyorsan nem lehet várni. (Becslések szerint a beruházás megtérülése 10 év 
körüli lehet.) A napenergia hasznosítása helyi jelentőségű, intézményi szinten és házi 
hasznosítással növekszik, az egy épületben működő óvoda és bölcsőde esetében már 
alkalmaznak napelemeket. 

- Körösladány területén a Sebes-Körösön működő duzzasztómű 2-6 méteres duzzasztásra 
képes, a felduzzasztott víztömeg esése, mint megújuló Vízenergiaként hasznosítható. 

- Biomassza-biogáz előállítására az ország területén szinte mindenhol, így Körösladány 
területén is van lehetőség, ugyanakkor a biomassza elégetése során az épített környezetben 
jelentkező környezetterhelés megnövekedhet. 

- A geotermikus energia (földhő) hasznosítására Körösladány területén is van lehetőség. A 
hőszivattyú használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem 
érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. 

 

3.3.3. Örökségi értékek, javaslatok az örökség védelmére 

Körösladányban kilenc országos védelem alatt álló műemlék építmény található. A műemlékekhez 
tartozóan ex-lege védett műemléki terület került kijelölésre. Az országos nyilvántartás szerinte a 
településen 137 db nyilvántartott régészeti lelőhely és 11 db archivált régészeti objektum  
található. 

Körösladány nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel, a város a Helyi Építési Szabályzatban 
rendelkezik a kulturális örökség védeleméről, az egyedi értékes objektumokat három védelmi 
kategóriába sorolja, így összesen 22 objektum helyi védelméről rendelkezik, illetve meghatároz 
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rendelkezést a város értékes térfalainak védelméről. Helyi értékvédelmi rendelet híján azonban 
ezek az értékes épületek nem állnak védelem alatt. Egy ilyen rendelet megalkotásával a település 
vezetése az épített értékek védelmét, azok fennmaradását biztosíthatja. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény felhatalmazása alapján az 
örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII.20.) Kormányrendelet kötelezően előírja az 
Örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településfejlesztési koncepció készítése során. Az 
Örökségvédelmi hatástanulmányban számba kell venni a régészeti emlékeket és lelőhelyeket, illetve 
ezek védőövezeteit, a műemlékeket, a műemléki értékeket, valamint az egyéb építészeti 
értékeket, és javaslatot kell tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a 
tervezett változtatások, új beruházások örökségvédelmi következményeire. Az örökségvédelmi 
hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII.20.) Kormányrendelet részletesen szabályozza a 
hatástanulmány készítésének szabályait és tartalmi követelményeit.  

A települési értékek védelme a gyökerek ápolása, az identitástudat erősítése, a lakóhelyhez kötődés 
szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel.  

3.4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

3.4.1. A megvalósítást szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Körösladány Város 
Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmények, illetve az Önkormányzattal szoros 
együttműködésben lévő szervezetek az alábbiak: 

Oktatási intézmények 

 Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Zöldág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 

Közművelődési intézmények: 

 Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház  

 Városi Könyvtár  

 Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza 

Egészségügyi intézmények: 

 Egészségügyi Központ  

o Háziorvosi ellátás 

o Védőnői ellátás 

Szociális intézmények: 

 Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 

o Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

o Idősek otthona 

 Református Idősek Otthona 

 Pszichiátriai Betegek Otthona 

Közbiztonság: 

 Körösladány KMB Iroda  

 Körösladányi Polgárőr Egyesület  
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Sport: 

 Körösladányi „MEDOSZ” Sportegyesület  

 Sebes-Körösi Horgász Egyesület 

 Körösladányi Vadászegyesület 

 Hunters Körösladányi Paintball SE. 

Kommunikáció: 

 Nadány TV 

A fentieken túl ki kell emelni a városban működő gazdasági szereplőket és civilszervezeteket, 
melyek az Önkormányzattal együttműködve sokat tehetnek a városért. A bejegyzett civilszervezetek 
a városban az alábbiak: 

 Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány 

 ”Aranyketrec” Alapítvány  

 Körösladányi Városszépítők Egyesülete 

 Kultúr-Porta Értékmentő Alapítvány 

 Körösladány „Jövőjéért” Alapítvány 

 Körösladányi Óvodásokért - Gondatlan Gyermekkor Alapítvány 

 Körösladányi Gyermekekért Alapítvány 

 Körös Gyöngyei Alapítvány 

 Körös Művészeti Egyesület 

 Körösladányi „Cuháré” Citerazenekar 

 Körösladányi Fülemüle Népdalkör 

 Körösladányi Nagycsaládosok Egyesülete 

 Körösladányi „ŐSZIKÉK” Nyugdíjas Klub 

 Rockenbauer Pál Természetbarát Kör 

 

3.4.2.  A Megvalósítást segítő intézkedések 

A jövőképben foglaltak teljesülését elősegítő átfogó- és részcélok megvalósítását szolgáló 
intézkedéseket és programokat a készülő integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza. 

 

3.4.3. Javaslat a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a város érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 

 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 
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 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

 A koherencia vizsgálata az integrált településfejlesztési stratégiával.  

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a város polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a városi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósulhat meg. 
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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 
Körösladány jelenlegi településrendezési eszközei 2007-ben léptek hatályba. A hatályos településrendezési 
eszközök jóváhagyása óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős 
változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet 
(OTÉK), továbbá hatályba lépett a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről (Eljr.) és a 2016. évi LXXVI. törvény a településkép 
védelméről (Tktv).  

Fenti előzményeket követően a város önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról, valamint az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítése mellett döntött. 

A KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

A településfejlesztési koncepció (TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, térbeli, táji 
adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentum a döntési mechanizmus működtetéséhez 
szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjainak, valamint a különböző szakágak 
közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata a mai kor szellemének megfelelő, hosszú távú 
fejlesztési irányokat adni Körösladány számára. A TFK tervezete 2016 telén készült el. 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében integrált településfejlesztési 
stratégiát (ITS) kell készíteni az Étv. értelmében. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza 
a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai 
megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra 
szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 
továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 

A településfejlesztés során is kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vétele. A 
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a 
jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A fenntartható fejlődés három 
alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken, és mindhármat együttesen, 
kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok 
kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődésnek 
általános stratégiai célként kell bevonulni a településfejlesztési dokumentumokba, s a cselekvési 
programokba.  

Az ITS a települési önkormányzatok által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (6-8 év) átfogó 
dokumentum. Célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a területrészre 
vonatkozó célok kitűzése, és azok középtávon való érvényesítése. Egy ilyen stratégia elkészítése 
önmagában is hasznos, ugyanakkor megléte feltétele egyes településfejlesztési közösségi támogatások 
igénybevételének is. A települési területek olyan integrált, akcióterületi alapú megújítása a cél, amely 
érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a település gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a település 
vonzereje erősödjék mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások illetve intézmények, szervezetek 
számára.  

A TFK és az ITS együtt a város településfejlesztési dokumentumai, amelyek elkészült tervezetét a 
képviselő testület előzetesen elfogadta, államigazgatási és partnerségi egyeztetése azonban csak a 
településrendezési eszközökkel együtt történt. 

A készülő tervek az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelően készülnek. A településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia, illetve az ezekhez készülő helyzetelemző és helyzetértékelő 
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munkarészek tartalmi elemeire vonatkozóan az Eljr. rendelkezik. A településfejlesztési koncepcióhoz, az 
integrált településfejlesztési stratégiához és a később készülő településrendezési eszközökhöz közös 
megalapozó vizsgálat készült. A megalapozó vizsgálat 2016. júliusban készült el. 

A településfejlesztési koncepció és az ITS kidolgozását a település vezetésével készített interjúk előzték 
meg, amelynek során a Körösladányban zajló társadalmi-gazdasági folyamatokról, Körösladány jövőjéről, 
adottságairól és a városban rejlő lehetőségekről volt szó. Mindezek alapján került kidolgozásra jelen 
véleményezési anyag. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT - AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

Körösladány Város önkormányzata a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól, 
amelynek során meghatározta: 

 az egyeztetésben résztvevők (a partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
 a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 
 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 
 az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 

intézkedéseket. 

A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési 
eszközöket a polgármester egyezteti: 

 a partnerségi egyeztetés szerinti partnerekkel,  
 az államigazgatási szervekkel,  
 az érintett területi és települési önkormányzatokkal.  

A polgármester a készítendő koncepcióról (és településrendezési eszközökről) előzetes tájékoztatót 
küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az 
előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).  

A megalapozó vizsgálat elkészült. Jelen ITS tervezetének teljes kidolgozása előtt az önkormányzat 
döntött a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a 
tervezés alapjának. Jelen dokumentáció az integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyásra 
előkészített anyaga, amelye Körösladány Város kap meg. 

A hosszútávra szóló, a vélemények alapján véglegesített koncepciót és stratégiát az önkormányzat a 
megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. A polgármester a koncepciót tartalmazó 
előterjesztésben ismerteti az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását. 

Az elfogadott koncepciót és stratégiát az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. A koncepció és a 
stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az 
egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 
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AZ ITS HELYE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN 

Az ITS, műfaját tekintve egy olyan fejlesztési dokumentum, ami a településen született, hosszútávú, 
stratégiai dokumentumokat összefoglalja, és olyan értelmezési keretbe helyezi a fejlesztési 
elképzeléseket, amikből levezethetővé vállnak az operatív döntéseket is tartalmazó települési tervek. 
Ebből a szempontból alapvetően egy döntéstámogató dokumentumként lehet az ITS-re tekinteni.  

Az ITS tehát részben összefoglaló dokumentuma az Önkormányzat meglévő fejlesztési dokumentumainak, 
részben rendszerbe szervezi az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit és mindezeken túl konkrét 
fejlesztési beavatkozásokra is javaslatot tesz.  

 

AZ ITS SZEREPE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MUNKÁBAN 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált 
tervezési dokumentum, amely meghatározza a település középtávú településfejlesztési tevékenységeit. Az 
ITS célját tekintve a településfejlesztési elképzelések origójaként lehet meghatározni, egy olyan igazodási 
pontnak, ami középtávon meghatározza, hogy milyen célokat szeretne elérni a település, és ehhez milyen 
úton kíván eljutni. A településfejlesztési munkák során szem előtt kell tartamai a fenntarthatóságot, és 
nem szabad engedni, hogy az esetlegesen, csak ötletszintjén felmerülő fejlesztési elképzelések feléljék, 
elaprózzák a helyi erőforrásokat. Az ITS-nek kell lennie, annak a dokumentumnak, ami minden 
településfejlesztésben érintett szereplő számára kiindulópontot jelent, ami szervezi a helyi 
fejlesztéseket, vezeti a döntési folyamatokat. Természetesen az ITS, akkor tudja betölteni teljesen 
pozícióját, ha nem marad el 4-6 évenkénti felülvizsgálata, a településfejlesztési irányok újbóli 
áttekintése.  
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AZ ITS FELÉPÍTÉSE 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása alapvetően vertikális szemlélet alapján történik, 
tehát felülről lefelé történt a fejlesztések definiálása. Ez a logika arra épít, hogy az ITS
megfogalmazott intézkedések, akko
településfejlesztési munkába illeszkednek. Ennek megfelelően előzetesen elkészül a település 
helyzetfelmérése (társadalom, gazdaság, közszolgáltatások, infrastruktúra, környezet), ami után tisz
lehet, hogy a település közössége milyen jövőképpel rendelkezik, azokhoz milyen általános és konkrét 
célok köthetőek és csak ezután lehetséges azoknak a fejlesztési eszközöket beazonosítása, fejlesztési 
akcióterületek kijelölése, amik végeredményben 

Az ITS vertikális felépítése mellett, már tervezési szakaszban figyelemmel kell lenni a
megfogalmazott fejlesztési céloknak milyen az egymáshoz való viszonya, milyen összefüggések vannak, a 
szinergiahatások kihasználásra milyen lehetőségek 
felépítése mellett, a településfejlesztési célok horizontális áttekintésére is szükség van. 

Az ITS tartalmazza a településfejlesztési elképzelések, intézkedése
mint kockázatelemzés, a fejlesztések szervezeti feltételeinek megteremtése, disszemináció és 
participáció, településközi koordináció, az ITS eredményeinek nyomonkövetése. 

ITS felhasználása 

DÖNTÉSHOZÓK esetében

Döntéstámogatás:

Az ITS döntéstámogatói 
funkcióval rendelkezik, 
amennyiben az ITS-ben 
szereplő fejlesztési irányok 
végrehajtását kell operatív 
eszközökkelk végrehajtani.

ITS felhasználása

HELYI KÖZÖSSÉG esetében

Transzparencia:

Az ITS az a dokumentum, 
amibe a helyi közösség 
szereplői bármikor 
beletekinthetnek és 
átfogóképet kaphatnak, 
hogy a település milyen 
középtávú fejlesztési 
elképzelésekkel 
rendelkezik.

Megalapozó vizsgálat
•Társadalmi, gazdasági helyzetfelmérés
•SWOT analízis

Jövőkép alkotás
•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása
•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Horizontális célok megfogalmazása
•Olyan célok, amiknek az érvényesülését

vizsgálni
•Az itt megfogalmazott célok

Átfogó  és tematikus célok megfogalmazása
•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása
•Ágazati és tematikus célok

Településfejlesztési intézkedések meghatározása
•Középtávó  fejlesztések meghatározása
•Akcióterületek  kijelőlése
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása alapvetően vertikális szemlélet alapján történik, 
tehát felülről lefelé történt a fejlesztések definiálása. Ez a logika arra épít, hogy az ITS
megfogalmazott intézkedések, akkor tudnak megfelelően megvalósulni, ha egy koherensen átgondolt 
településfejlesztési munkába illeszkednek. Ennek megfelelően előzetesen elkészül a település 
helyzetfelmérése (társadalom, gazdaság, közszolgáltatások, infrastruktúra, környezet), ami után tisz
lehet, hogy a település közössége milyen jövőképpel rendelkezik, azokhoz milyen általános és konkrét 
célok köthetőek és csak ezután lehetséges azoknak a fejlesztési eszközöket beazonosítása, fejlesztési 

ése, amik végeredményben elvezetnek a fejlesztések megvalósításához. 

Az ITS vertikális felépítése mellett, már tervezési szakaszban figyelemmel kell lenni a
megfogalmazott fejlesztési céloknak milyen az egymáshoz való viszonya, milyen összefüggések vannak, a 

atások kihasználásra milyen lehetőségek kínálkoznak. Mindez azt jelenti, hogy az ITS vertikális 
felépítése mellett, a településfejlesztési célok horizontális áttekintésére is szükség van. 

Az ITS tartalmazza a településfejlesztési elképzelések, intézkedések megvalósíthatósági feltételeit, úgy 
mint kockázatelemzés, a fejlesztések szervezeti feltételeinek megteremtése, disszemináció és 
participáció, településközi koordináció, az ITS eredményeinek nyomonkövetése.  

ITS felhasználása

HELYI KÖZÖSSÉG esetében

Transzparencia:

Az ITS az a dokumentum, 
amibe a helyi közösség 
szereplői bármikor 
beletekinthetnek és 
átfogóképet kaphatnak, 
hogy a település milyen 
középtávú fejlesztési 
elképzelésekkel 
rendelkezik.

ITS felhasználása

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET 
esetében

Összehangolt fejlesztések:

Az ITS lehetőséget teremt 
arra is, hogy a környező 
települések fejlesztései 
releváns esetekben 
összhangba kerüljenek 
egymással.

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása
Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Horizontális célok megfogalmazása
érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges

célok egyben a stratégia szemléleti keretét is meghatározzák

Átfogó  és tematikus célok megfogalmazása
A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása
Ágazati és tematikus célok

Településfejlesztési intézkedések meghatározása
Középtávó  fejlesztések meghatározása
Akcióterületek  kijelőlése
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása alapvetően vertikális szemlélet alapján történik, 
tehát felülről lefelé történt a fejlesztések definiálása. Ez a logika arra épít, hogy az ITS-ben 

r tudnak megfelelően megvalósulni, ha egy koherensen átgondolt 
településfejlesztési munkába illeszkednek. Ennek megfelelően előzetesen elkészül a település 
helyzetfelmérése (társadalom, gazdaság, közszolgáltatások, infrastruktúra, környezet), ami után tisztázni 
lehet, hogy a település közössége milyen jövőképpel rendelkezik, azokhoz milyen általános és konkrét 
célok köthetőek és csak ezután lehetséges azoknak a fejlesztési eszközöket beazonosítása, fejlesztési 

nek a fejlesztések megvalósításához.  

Az ITS vertikális felépítése mellett, már tervezési szakaszban figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
megfogalmazott fejlesztési céloknak milyen az egymáshoz való viszonya, milyen összefüggések vannak, a 

. Mindez azt jelenti, hogy az ITS vertikális 
felépítése mellett, a településfejlesztési célok horizontális áttekintésére is szükség van.  

k megvalósíthatósági feltételeit, úgy 
mint kockázatelemzés, a fejlesztések szervezeti feltételeinek megteremtése, disszemináció és 

 

ITS felhasználása

BEFEKTETŐK esetében

Tervezhetőség:

Az ITS minden lehetséges 
befektető számára 
áttekintést ad, hogy milyen 
adottságokkal rendelkezik 
a település, milyen 
településfejlesztési 
eszközökkel kívánják 
támogatni a befektetőket.
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AZ ITS HASZNÁLATÁNAK ELŐNYE 

Az ITS a településfejlesztés hatékony eszköze, azáltal hogy egységes fejlesztéspolitikai keretbe helyezi 
település fejlesztési elképzeléseit. Az ITS
anyagnak kell lennie, ami egyaránt tartalmaz politikai, szakmai 

CSELEKVÉSI STRATÉGIA 

Az ITS elkészítésének egyik legfontosabb haszna, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a település 
végiggondolhassa, milyen fejlesztési lehetőségek kínálkoznak számára. A lehetséges fejlesztési 
lehetőségek között priorizálni szükséges, amihez segítséget jelent, ha az önkormányzat megállapítja azt a 
cselekvési stratégiát, ami mentén a későbbiekben megvalósíthatja a konkrét fejlesztéseket. Egy település 
számára többféle alternatív cselekvési stratégia
leginkább figyelembe veszi a helyzetfelmérés során megállapított települési adottságokat, amelyik 
leginkább megfelel a helyi közösség érdekeinek, amelyik reálisan megvalósítható, illetve amelyik 
leginkább támaszkodik a helyi erőforrásokra. Körösladány esetében három eltérő cselekvési stratégia 
merült fel, amik megkülönböztethetőek egymástól gazdasági, fejlesztési, illetve térségi szerepkörhöz 
kapcsolódó tartalmuk szerint. A különböző cselekvési stra
is megjelenítenek.  

•A dokumentum integrált
szakpolitikai (gazdaságfejlesztés,
környezetfejlesztés) elképzeléseit
területek szinergiájára.

Integrált szemléletű:

•Olyan stratégiai dokumentum,
felkészülés. Tartalmazza a
azt a cselekvési stratégiát,
beavatkozásokat. A dokumentum
megvalósítandó jelentősebb

Rendszerszintű gondolkodást tesz lehetővé:

•Olyan stratégiai dokumentum,
felkészülés. Tartalmazza a
azt a cselekvési stratégiát,
beavatkozásokat. A dokumentum
megvalósítandó jelentősebb

Operatív döntéseket megalapozó stratégiai dokumentum:

•fejlesztési értelmezés
Az Önkormányzat elsősorban
fejlesztéseivel reagálni
koncentrál, amik közvetlenül

•gazdasági értelmezés
Az Önkormányzatot óvatos
önkormányzati feladatok

•térségi értelmezés
A település folyamatosan
keresi a lehetőségeket,
együttműködési célokhoz

Óvatosan alkalmazkodó cselekvési stratégia:
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ésfejlesztés hatékony eszköze, azáltal hogy egységes fejlesztéspolitikai keretbe helyezi 
település fejlesztési elképzeléseit. Az ITS-nek a település középtávú döntéseit megalapozó, koherens 
anyagnak kell lennie, ami egyaránt tartalmaz politikai, szakmai és szemléletbeli meghatározásokat.    

Az ITS elkészítésének egyik legfontosabb haszna, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a település 
végiggondolhassa, milyen fejlesztési lehetőségek kínálkoznak számára. A lehetséges fejlesztési 

etőségek között priorizálni szükséges, amihez segítséget jelent, ha az önkormányzat megállapítja azt a 
cselekvési stratégiát, ami mentén a későbbiekben megvalósíthatja a konkrét fejlesztéseket. Egy település 
számára többféle alternatív cselekvési stratégia áll rendelkezésre. Ezek közül azt érdemes választani, ami 
leginkább figyelembe veszi a helyzetfelmérés során megállapított települési adottságokat, amelyik 
leginkább megfelel a helyi közösség érdekeinek, amelyik reálisan megvalósítható, illetve amelyik 

ginkább támaszkodik a helyi erőforrásokra. Körösladány esetében három eltérő cselekvési stratégia 
merült fel, amik megkülönböztethetőek egymástól gazdasági, fejlesztési, illetve térségi szerepkörhöz 
kapcsolódó tartalmuk szerint. A különböző cselekvési stratégiák eltérő önkormányzati szerepfelfogásokat 

integrált jellege abból adódik, hogy az Önkormányzat
(gazdaságfejlesztés, társadalom és szociálpolitika,

elképzeléseit összefogja, illetve vizsgálja és épít

dokumentum, aminek feladata a jövő kihívásaira
a település célrendszerét, a fejlesztések feltételeit

stratégiát, ami megalapozza a konkrét fejlesztési
dokumentum 7-8 évre rögzíti a település

jelentősebb fejlesztési programokat

Rendszerszintű gondolkodást tesz lehetővé:

dokumentum, aminek feladata a jövő kihívásaira
a település célrendszerét, a fejlesztések feltételeit

stratégiát, ami megalapozza a konkrét fejlesztési
dokumentum 7-8 évre rögzíti a település

jelentősebb fejlesztési programokat

Operatív döntéseket megalapozó stratégiai dokumentum:

értelmezés:
elsősorban az aktuálisan felmerülő problémákra

reagálni. Az Önkormányzat alapvetően azokra a feladatokra
közvetlenül hozzátartoznak a feladatellátáshoz.

óvatos gazdasági tervezés jellemzi. A hangsúly a
feladatok mínőségének megőrzésén van.

folyamatosan résztvesz a térségi egyeztetéseken. Az Önkormányzat
lehetőségeket, hogy a térségi településeken megfogalmazott

célokhoz hogyan tud alkalmazkodni.

Óvatosan alkalmazkodó cselekvési stratégia:

 9 
   

  

ésfejlesztés hatékony eszköze, azáltal hogy egységes fejlesztéspolitikai keretbe helyezi a 
nek a település középtávú döntéseit megalapozó, koherens 

és szemléletbeli meghatározásokat.     

 

Az ITS elkészítésének egyik legfontosabb haszna, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a település 
végiggondolhassa, milyen fejlesztési lehetőségek kínálkoznak számára. A lehetséges fejlesztési 

etőségek között priorizálni szükséges, amihez segítséget jelent, ha az önkormányzat megállapítja azt a 
cselekvési stratégiát, ami mentén a későbbiekben megvalósíthatja a konkrét fejlesztéseket. Egy település 

áll rendelkezésre. Ezek közül azt érdemes választani, ami 
leginkább figyelembe veszi a helyzetfelmérés során megállapított települési adottságokat, amelyik 
leginkább megfelel a helyi közösség érdekeinek, amelyik reálisan megvalósítható, illetve amelyik 

ginkább támaszkodik a helyi erőforrásokra. Körösladány esetében három eltérő cselekvési stratégia 
merült fel, amik megkülönböztethetőek egymástól gazdasági, fejlesztési, illetve térségi szerepkörhöz 

tégiák eltérő önkormányzati szerepfelfogásokat 

 

Önkormányzat
szociálpolitika,

épít e

való
feltételeit és

fejlesztési
által

való
feltételeit és

fejlesztési
által

igyekszik
feladatokra

a jelenlegi

Önkormányzat
megfogalmazott
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Adott cselekvési stratégiák adaptálhatósága a Körösladányhoz 
 Rugalmas Kiszámítható

Óvatosan 
alkalmazkodó 
cselekvési 
stratégia: 

* 

Perspektivikus
an tervező 
cselekvési 
stratégia: 

* ***

Aktívan 
beavatkozó 
cselekvési 
stratégia: 

*** 

 ***- nagymértékben; ** 

Az Önkormányzat a Perspektivikusan  tervező cselekvési stratégia alkalmazását gondolja a 
legcélravezetőbbnek. Ez a stratégia párosítható leginkább a település adottságaihoz, a helyi erőforrások 
hasznosíthatóságához, a település makrogazdasági környezetéhez
potenciája lehetővé teszi, hogy olyan stratégiát valósítson meg, ami bővülő pályán tartja a települést, 
azonban csak a kiszámíthatóság és a fenntarthatóság elve mentén. 
  

•fejlesztési értelmezés
A település jól ismeri
jelöli ki, hogy
7-8 évben. A fejlesztéseket
A településfejlesztési
intézkedéseket igyekszik

•gazdasági értelmezés
A fejlesztéseket minden
megelőzze. Csak olyan
alapjai, illetve a fenntarthatóság

•térségi értelmezés 
A térségi együttműködések
felek között rendszeres
folyamatosan egyeztetve

Perspektivikusan tervező cselekvési stratégia:

•fejlesztési értelmezés
Proaktív településfejlesztési
település lehetőségei kerülnek

•gazdasági értelmezés
Az Önkormányzat bízik
igyekszik minden eszközt
gazdasági háttere biztosítva

•térségi értelmezés
A település keresi annak
tud vezető szerepet betölteni

Aktívan beavatkozó cselekvési stratégia:
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Adott cselekvési stratégiák adaptálhatósága a Körösladányhoz  
Kiszámítható Proaktív 

szemlélet 
Helyi 
erőforrások 
kihasználása 

Helyi 
közösség 
szerepvállal
ása 

** * ** ** 

*** ** *** *** 

* *** * * 

nagymértékben; ** - közepes mértékben; * - kismértékben 

Az Önkormányzat a Perspektivikusan  tervező cselekvési stratégia alkalmazását gondolja a 
legcélravezetőbbnek. Ez a stratégia párosítható leginkább a település adottságaihoz, a helyi erőforrások 
hasznosíthatóságához, a település makrogazdasági környezetéhez. A település jelenlegi gazdasági 
potenciája lehetővé teszi, hogy olyan stratégiát valósítson meg, ami bővülő pályán tartja a települést, 
azonban csak a kiszámíthatóság és a fenntarthatóság elve mentén.  

értelmezés
ismeri saját adottságait, erőforrásait és ennek megfelelően

milyen célokat szeretne elérni a következő
fejlesztéseket perspektivikus és kiszámítható szemlélet

településfejlesztési intézkedések során alapvetően az ITS-ben
igyekszik végrehajtani az Önkormányzat.

minden esetben pontos haszon és kockázat elemzés
olyan fejlesztések megvalósulása indulhat el, amik
fenntarthatóság feltételei biztosítottak.

együttműködések alapja a térségi szereplők hosszútávú érdekei
rendszeres konzultáció zajlik, annak érdekében,

egyeztetve legyenek az együttműködések feltételei.

Perspektivikusan tervező cselekvési stratégia:

értelmezés:
településfejlesztési szemlélet kialakítása a cél. A fejlesztések

kerülnek előtérbe.

bízik a kedvező gazdasági környzetben. Az Önkormányzat
eszközt megragadni annak érdekében, hogy fejlesztések

biztosítva legyen.

annak lehetőségét, hogy a térségi együttműködésben
betölteni.

Aktívan beavatkozó cselekvési stratégia:
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szerepvállal

Fenntart- 
hatóság 

*** 

*** 

* 

Az Önkormányzat a Perspektivikusan  tervező cselekvési stratégia alkalmazását gondolja a 
legcélravezetőbbnek. Ez a stratégia párosítható leginkább a település adottságaihoz, a helyi erőforrások 

. A település jelenlegi gazdasági 
potenciája lehetővé teszi, hogy olyan stratégiát valósítson meg, ami bővülő pályán tartja a települést, 

megfelelően
következő

szemlélet jellemzi.
szereplő

kell hogy
gazdasági

érdekei. A
érdekében, hogy

fejlesztések során a

Önkormányzat
fejlesztések

együttműködésben hogyan
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I. RÉSZ - JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA

1. JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA 

1.1. JÖVŐKÉP 

A jövőkép kialakítása során a város hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A jövőképalkotás 
egyben irányválasztás is, mely magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a közösség aktivitását és 
dinamikáját, és segítségével könnyeb
folyamatos megújulásának érdekében.

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, milyen 
településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja 
kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja évtizedes 
távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani és 
megvalósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település 
fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 
város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőké
a város milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek 
állnak nyitva a város számára. A helyi erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jöv
alkothat. A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a város kívánt fejlődési irányát. 

 Jól élhető város jövőképe 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan Körösladányban is jellemző folyamat a társadalom elöregedése, a 
népességfogyás és a fiatalok elvándorlása. A lakosság megtartása és életfeltételeinek javítása így kiemelt 
fontosságú. A városra jellemző nyugodt kisvárosi 
az azt körülvevő értékes természeti környezet kiegyensúlyozott viszonya a város egyik legnagyobb értéke. 
Körösladány mindezt megőrizve elsősorban 
kedvező életkörülmények között jól élhető város

 Több lábon álló gazdaság jövőképe

Körösladány gazdasági erejét a nagy múlttal rendelkező mezőgazdaság mellett egyre inkább a szolgáltató 
szektor és az ipari jelenlét határozza meg. A város természeti környezete és épített értékei egyaránt 
turisztikai vonzerőt jelentenek, melynek kiaknázásá
város gazdasági növekedéséhez. A gazdasági szektorok harmonikus fejlesztésével és a gazdasági aktivitás 
növekedését elősegítő intézkedésekkel, valamint új gazdasági szereplők és ágazatok bevonásával egy 
lábon álló, stabil gazdaság kell hogy megalapozza a város jövőjét.

 Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép

A számos működő civil szervezet arról árulkodik, hogy Körösladány lakossága aktív és a közösségi 
megmozdulásokra fogékony, mely kiemelkedő 
identitás erősítése, a minden korosztályt elérő 
a közösen együttműködő közösség 
közös értékek megőrzése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Körösladány valóban olyan várossá váljon, ahol 
az élet minden szakaszában és az év minden szakában jó otthon lenni.
  

Élhető város kialakítása

Több lábon álló, stabil gazdaság 

Közösségi aktivitás erősítése
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JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA 

A jövőkép kialakítása során a város hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A jövőképalkotás 
mely magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a közösség aktivitását és 

dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi erőforrásokat a város fejlődésének és 
folyamatos megújulásának érdekében. 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, milyen 
20 év múlva, hogyan látja a város ideális jövőjét. A hosszú távú célok 

kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja évtizedes 
távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani és 

alósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település 
fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 
város kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy 
a város milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek 
állnak nyitva a város számára. A helyi erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jöv
alkothat. A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 
kijelöli a város kívánt fejlődési irányát. Körösladány jövőképe három központi gondolat köré épül fel.

Az országos tendenciákhoz hasonlóan Körösladányban is jellemző folyamat a társadalom elöregedése, a 
népességfogyás és a fiatalok elvándorlása. A lakosság megtartása és életfeltételeinek javítása így kiemelt 
fontosságú. A városra jellemző nyugodt kisvárosi légkör, a városi funkciókat tömörítő épített környezet és 
az azt körülvevő értékes természeti környezet kiegyensúlyozott viszonya a város egyik legnagyobb értéke. 
Körösladány mindezt megőrizve elsősorban a minőségi élettér kialakítására törekszik, ahol a l

jól élhető városban érezhetik otthon magukat. 

Több lábon álló gazdaság jövőképe 

Körösladány gazdasági erejét a nagy múlttal rendelkező mezőgazdaság mellett egyre inkább a szolgáltató 
szektor és az ipari jelenlét határozza meg. A város természeti környezete és épített értékei egyaránt 
turisztikai vonzerőt jelentenek, melynek kiaknázásával a település egyedi értékei is hozzájárulhatnak a 
város gazdasági növekedéséhez. A gazdasági szektorok harmonikus fejlesztésével és a gazdasági aktivitás 
növekedését elősegítő intézkedésekkel, valamint új gazdasági szereplők és ágazatok bevonásával egy 

kell hogy megalapozza a város jövőjét. 

Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép 

A számos működő civil szervezet arról árulkodik, hogy Körösladány lakossága aktív és a közösségi 
megmozdulásokra fogékony, mely kiemelkedő potenciál. A település jövőjének alapja a települési 
identitás erősítése, a minden korosztályt elérő társadalmi aktivitás

 megerősítése. Az aktív civil részvétel, az együttműködő lakosság, és a 
egőrzése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Körösladány valóban olyan várossá váljon, ahol 

az élet minden szakaszában és az év minden szakában jó otthon lenni.  

„Körösladány, 
ahol jó 

megszületni, 
élni és 

megöregedni.
”

Élhető város kialakítása

Több lábon álló, stabil gazdaság 

Közösségi aktivitás erősítése
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A jövőkép kialakítása során a város hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A jövőképalkotás 
mely magán hordozza a város értékrendjét, megmutatja a közösség aktivitását és 

b koncentrálni a helyi erőforrásokat a város fejlődésének és 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a város közössége megfogalmazhatja, milyen 
a város ideális jövőjét. A hosszú távú célok 

kitűzése azért is különösen fontos, mert az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik tudja évtizedes 
távlatban is hová akar eljutni, és rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani és 

alósítani. A jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település 
fejlesztési tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 

p megalkotása során tisztában kell lenni azzal, hogy 
a város milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre építve milyen lehetőségek 
állnak nyitva a város számára. A helyi erőforrások, adottságok kihasználásával a város stabil jövőképet 
alkothat. A közösen meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása 

Körösladány jövőképe három központi gondolat köré épül fel. 

 

Az országos tendenciákhoz hasonlóan Körösladányban is jellemző folyamat a társadalom elöregedése, a 
népességfogyás és a fiatalok elvándorlása. A lakosság megtartása és életfeltételeinek javítása így kiemelt 

légkör, a városi funkciókat tömörítő épített környezet és 
az azt körülvevő értékes természeti környezet kiegyensúlyozott viszonya a város egyik legnagyobb értéke. 

élettér kialakítására törekszik, ahol a lakosok 

Körösladány gazdasági erejét a nagy múlttal rendelkező mezőgazdaság mellett egyre inkább a szolgáltató 
szektor és az ipari jelenlét határozza meg. A város természeti környezete és épített értékei egyaránt 

val a település egyedi értékei is hozzájárulhatnak a 
város gazdasági növekedéséhez. A gazdasági szektorok harmonikus fejlesztésével és a gazdasági aktivitás 
növekedését elősegítő intézkedésekkel, valamint új gazdasági szereplők és ágazatok bevonásával egy több 

A számos működő civil szervezet arról árulkodik, hogy Körösladány lakossága aktív és a közösségi 
potenciál. A település jövőjének alapja a települési 

társadalmi aktivitás fenntartása és  
megerősítése. Az aktív civil részvétel, az együttműködő lakosság, és a 

egőrzése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy Körösladány valóban olyan várossá váljon, ahol 
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1.2. HORIZONTÁLIS CÉLOK 

Körösladány négy olyan fejlesztési szempontot emel ki, amelyek 
megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik a 
stratégiában megfogalmazott tartalmak hatékony működését.

•A településfejlesztés során
figyelembe vétele. A fenntartható
és környezeti fenntarthatósági
fenntarthatósági stratégia kidolgozása
annak figyelembe vételével, hogy
egyik dimenzió terén sem. A
hogy megjelenjen a településfejlesztési
programokban. Az Önkormányzat
fenntarthatóság érvényesítése
hosszútávon pedig komoly társadalmi,

Fenntarthatóság:

•A fejlesztések során minden esetben
teljesüljön. Alapelv, hogy a
számára ne járjanakhátrányos
feltérképezni, hogy a fejlesztések
következményekkel járhat esélyegyenlőségi
hátrányos helyzetűnek számító
lehetőségeik bővüljenek.

Esélyegyenlőség:

•A településfejlesztési dokumentumokban
tudnak igazán működni, ha léteznek
kapcsolat teremthető a fejlesztések
következő következő szereplők
között, önkormányzat és helyi
szervezetek között.

Partnerségi kapcsolat kialakítása

•A településfejlesztés során
mindegyike elsősorban a belső
megvalósításra. A fejlesztéseknek
kihasználásán, azok szerepének
erőforrásokra alapozva a város
településekkel szemben bizonyos
várost. A meglévő helyi adottságok
működőképes és megalapozott
igénybevételével fokozott hatásfokkal

Belső erőforrások kihasználása
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Körösladány négy olyan fejlesztési szempontot emel ki, amelyek érvényesülését az ITS tervezési és 
megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik a 

megfogalmazott tartalmak hatékony működését. 

kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelvének
fenntartható településfejlesztés feltételezi a társadalmi, gazdasági

fenntarthatósági szempontok érvényesítését, illetve ezek összhangját
kidolgozása során a jelen szükségleteit kell alapul venni,

hogy a jövő generációjának lehetőségei ne szűküljenek
A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél,

településfejlesztési dokumentumokban, s a cselekvési
Önkormányzat azt gondolja, hogy a fejlesztések során

érvényesítése már rövid távon is pozitív változásokat indíthat
társadalmi, környezeti, gazdasági előnyökkel járhat.

esetben szükséges vizsgálni, hogy az esélyegyenlőség
a tervezett fejlesztések semmilyen társadalmi csoport

járjanakhátrányos következménnyel. Ennek érdekében szükséges
fejlesztések önmagukban, illetve azok összejátszása milyen

esélyegyenlőségi szempontból. Cél az is, hogy a jelenleg
számító személyek, csoportok körülményei javuljanak,

dokumentumokban leírt tartalmak, fejlesztési elképzelések
léteznek azok a kommunikációs csatornák, amiken keresztül
fejlesztések szereplői között. A partneri kapcsolatok

szereplők esetében különösen fontos: Önkormányzat és lakosság
helyi munkaadók között, illetve Önkormányzat és

kialakítása:

kiemelt szempont, hogy a településfejlesztési
belső erőforrásokra alapozva kerüljön meghatározásra

fejlesztéseknek elsősorban a helyben meglévő adottságok
szerepének erősítésén kell alapulnia. A helyi adottságokra

város fejlődése olyan irányt vehet, amely a környező
bizonyos szempontokból egyedi, előnyös helyzetbe hozza

adottságok megfelelő kihasználásával a város fejlődése
megalapozott irányt vehet, mely az esetleges külső erőforrások

hatásfokkal képes megvalósulni.

kihasználása:

 12 
   

  

érvényesülését az ITS tervezési és 
megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek olyan szempontok, amik általánosságban elősegítik a 

alapelvének a
gazdasági

összhangját. A
venni, de

szűküljenek be
cél, kell

cselekvési
során a

indíthat el,

esélyegyenlőség elve
csoport

előre
milyen

jelenleg
javuljanak, élet

akkor
keresztül

kapcsolatok a
lakosság
és civil

célok
meghatározásra és

adottságok
adottságokra és

környező
hozza a

fejlődése
erőforrások



KÖRÖSLADÁNY 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 

 

1.3. CÉLSTRUKTÚRA 

A település célstruktúrájánál kialakítása során elsődlegesen azt vettük figyelembe, hogy milyen módon érhetők el a hosszútávú
A fejlesztési célok esetében létrejött tematizálás esetében az volt az elsődleges rendezési elv, h
egymással. Az első táblában áttekintést kaphatunk Körösladány fejlesztési céljairól, a következő ábrákon pedig részletesen be
fejlesztési prioritásokhoz tartozó fejlesztési intézkedések.       

Fenntarthatóság
H1.

Esélyegyenlőség
H2.

Partnerségi kapcsolat 
kialakítása

H3.

Belső erőforrások 
kihasználásas

H4.

Általános célok

ÉLHETŐ VÁROS 
KIALAKÍTÁSA

S1.

TÖBB LÁBON ÁLLÓ, 
STABIL GAZDASÁG

S2.

KÖZÖSSÉGI AKTIVÍTÁS 
ERŐSÍTTÉSE

S3.
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A település célstruktúrájánál kialakítása során elsődlegesen azt vettük figyelembe, hogy milyen módon érhetők el a hosszútávú
A fejlesztési célok esetében létrejött tematizálás esetében az volt az elsődleges rendezési elv, hogy melyek azok a célok, amik a leginkább összefüggnek 
egymással. Az első táblában áttekintést kaphatunk Körösladány fejlesztési céljairól, a következő ábrákon pedig részletesen be

ntézkedések.        

KÖZÖSSÉGI AKTIVÍTÁS 

Fejlesztési priorítások

S1.

- Városi funkciók erősítése

- Városi környezet 
állapotának fejlesztése

S2.

- Helyi gazdaság erősítése

- Helyi adottságokra épülő 
gazdaságfejlesztés

- Helyi identitás erősítése

-Társadalmi csoportok 
bevonás a város életében
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A település célstruktúrájánál kialakítása során elsődlegesen azt vettük figyelembe, hogy milyen módon érhetők el a hosszútávú jövőképben vázolt elképzelések. 
ogy melyek azok a célok, amik a leginkább összefüggnek 

egymással. Az első táblában áttekintést kaphatunk Körösladány fejlesztési céljairól, a következő ábrákon pedig részletesen bemutatásra kerülnek az egyes 

 

S3.

Helyi identitás erősítése

Társadalmi csoportok 
bevonás a város életében
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Városi funkciók erősítése

Oktatáspolitikai 
intézkedések 

Közoktatás 
szakmai 

támogatása

Művészeti képzés 
támogatása

Szakmai jellegű 
képzések 

támogatása

Kompetencia 
jellegű képzések 

támogatása

Egészségügyi 
szolgáltatások 

fejlesztése

Egészségügyi 
ellátórendszer 

fejlesztése

Egészségmegőrző 
programok

tartása

Szociális 
szolgáltatások 

fejlesztése

Szociális 
ellátórendszer 

fejlesztése

Szociális tervezés

Felzárkóztató 
programok

indítása
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Élhető város kialakítása

szolgáltatások 

Szociális 
ellátórendszer 

fejlesztése

Szociális tervezés

Felzárkóztató 
programok

indítása

Lakáspolitikai 
intézkedések

Bérlakáspolitikai 
intézkedések

Városi környezet állapotának 
fejlesztése

Épített környezet 
fejlesztése

Épített értékek, 
megőrzése, a 
településkép 

védelme

Közterületek 
funkcióbővítő 

megújítása

Épületek 
funkcióbővítő 

megújítása

Zöldfelületi hálózat 
fejlesztése

Belterületi 
zöldfelületek 

fejlesztése

Külterületi 
zöldfelületek 

fejlesztése

infrastruktúra
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Települési 
infrastruktúra

fejlesztése

A város belső 
közlekedési 
hálózatának 
fejlesztése

Közutak 
minőségének 

javítása

Kerékpáros 
infrastruktúra 

bővítése

Stratégiai 
szint

Priorítás 
szint

Intézkedés
szint

Résszintézkedés 
szint
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Helyi gazdaság erősítése

Gazdaságélénkítés

Partnerségi kapcsolatok 
erősítése

Vállalkozási területek 
újragondolása

Helyi mezőgazdaság erősítése
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Több lábon álló,
stabil gazdaság

Helyi gazdaság erősítése

Helyi mezőgazdaság erősítése

Hatékony 
mezőgazdasági termelés 

segítése

Mezőgazdasági termelők 
segítése

Helyi adottságokra épülő 
gazdaságfejlesztés

Megújuló energiaforrások 
kihasználása 

Helyi energiastratégia 
kialakítása

Energiapark 
kialakításának 
előkészítése

Zöldfelületek idegenforgalmi 
jellegű fejlesztése

Vízparti területek 
védelme  

Vízparti területek 
funkcióbővítő 
hasznosítása
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Zöldfelületek idegenforgalmi 

Vízparti területek 
védelme  

Vízparti területek 
funkcióbővítő 
hasznosítása

Stratégiai 
szint

Priorítás 
szint

Intézkedés
szint

Résszintézkedés 
szint



KÖRÖSLADÁNY 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

 
KRISTÁLY KFT. 

 
 

Helyi identitás erősítése

Civil szféra erősítése

Civil együttműködési 
rendszer kialakítása

Civil szervezetek 
működésbeli 
támogatása
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Közösségi aktivitás erősítése

Helyi identitás erősítése

Helyi kulturális élet 
támogatása

Közművelődési 
intézmények 
támogatása

Kulturális események 
támogatása

Társadalmi csoportok bevonása
a város életébe

Rekreációs célú fejlesztések

Sportolási lehetőségek 
bővítése

Sportpálya fejlesztés

Közösségi bűnmegelőzési 
program kialakítása

SZEM támogatása
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Közösségi bűnmegelőzési 

SZEM támogatása

Stratégiai 
szint

Priorítás 
szint

Intézkedés
szint

Résszintézkedés 
szint
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1.4. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA  

Az integrált településfejlesztési stratégia akkor tölti be jól a szerepét, ha 

- annak segítségével a település ki tudja használni meglévő erőforrásainak lehetőségeit; 
- a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) döntő 

részben meg is valósulnak a 2016-2024-es időtávban; 
- a községben a fejlesztések térben és időben egymással összehangoltan valósulnak meg; 
- az ITS a településfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 
- a világos célrendszer ismeretében a közszféra mellett a magánszféra fejlesztéseit is képes 

ösztönözni. 

S1. ÉLHETŐ VÁROS KIALAKÍTÁSA 

Körösladány számára fontos szempont, hogy a jövőben a város mind szolgáltatásaiban, mind 
természeti és épített környezetét tekintve, ugyanakkor infrastrukturális téren is jól fejlett, a 
felmerülő igényeket kielégítő, így élhető város legyen, ezáltal Körösladány lakossága minden 
tevékenységéhez megfelelő teret és lehetőségeket kapjon, lehetőleg helyben. 

S1. P1. VÁROSI FUNKCIÓK ERŐSÍTÉSE 

A közszolgáltatások nélkülözhetetlen elemei a városi szolgáltatásoknak. Nem csak arról van szó, 
hogy ezen funkciók el legyenek látva, hanem hogy milyen minőségben tudnak szolgáltatást nyújtani, 
hogyan tudják követni a felmerülő lakossági igényeket. Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a 
lakosság minél színvonalasabb szolgáltatásokat tudjon igénybe venni. 

Városi funkciók erősítése 

S1.P1.I1. Oktatáspolitikai intézkedések 

 
S1.P1.I1.1. Közoktatás szakmai támogatása 

 S1.P1.I1.2. Művészeti képzés támogatása 

 S1.P1.I1.3. Szakmai jellegű képzések támogatása 

 
S1.P1.I1.4. Kompetencia jellegű képzések támogatása 

S1.P1.I2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

 
S1.P1.I2.1. Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 

 
S1.P1.I2.2. Egészségmegőrző programok tartása 

S1.P1.I3. Szociális szolgáltatások fejlesztése 

 
S1.P1.I3.1. Szociális ellátórendszer fejlesztése 

 
S1.P1.I3.2. Szociális tervezés 

 S1.P1.I3.3. Felzárkóztató programok indítása 

S1.P1.I4. Lakáspolitikai intézkedések 

 
S1.P1.I4.1. Bérlakáspolitikai intézkedések 

S1.P1.I1. Oktatáspolitikai intézkedések 

→ S1.P1.I1.1. Közoktatás szakmai támogatása 

Az Önkormányzat kiemelten foglalkozik a helyi oktatási rendszer és képzési szolgáltatások 
fejlesztésével, mivel így közvetlenül hozzájárulhat a település humán teljesítményének 
javításához. Az oktatási, képzési tevékenységek támogatásával nem csak a tudásátadás 
csatornáját tudja segíteni, hanem egyúttal olyan értékteremtés is történik, ami hosszútávon 
tudja a település életét befolyásolni. 

A Tüköry Lajos Általános Iskola esetében nem lehet más a cél, mint az oktatási és nevelési 
munka színvonalának megtartása, emelése. Az iskola a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
által fenntartott intézmény, ami azt is jelenti, hogy jelenleg az Önkormányzatnak nincsen jogi 
kötelezettsége az iskola irányában. Mindettől függetlenül az Önkormányzat elhivatott abban, 
hogy a továbbiakban is támogassa a Tüköry Lajos Általános Iskolában történő szakmai munkát. A 



KÖRÖSLADÁNY 18 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA   
 

  
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

helyi közösség iránt felelősséget érző Önkormányzat nem teheti meg, hogy a település fiataljait 
oktató intézménynek ne igyekezzen lehetőségeihez mérten minden segítséget megadni. A 
támogatás első lépése azoknak a formális csatornáknak a kiépítése, amin keresztül az iskolának 
lehetősége van az oktatás-nevelési tevékenységhez kapcsolódó igényeit kommunikálni a 
település döntéshozói irányába. Az intézményi igények ismeretében tud az Önkormányzat az 
iskolában folyó szakmai munka támogatásáról döntést hozni. 

→ S1.P1.I1.2. Művészeti képzés támogatása 

A helyi általános iskola falai között művészeti képzés is történik. Az Önkormányzat, ahogy eddig 
is, úgy a továbbiakban is támogatni kívánja a művészeti iskolában folyó szakmai munkát. A 
támogatáshoz szükséges keretek kialakítása az igények felmérését követően történhet meg. A 
cél, hogy stabil keretek között tudjon működni a művészeti képzés.  

→ S1.P1.I1.3. Szakmai jellegű képzések támogatása 

Az oktatáson túl a foglalkoztatás a másik kulcskérdés, ami meghatározza, hogy a körösladányi 
fiatalok a jövőjüket a településen képzeljék el. Az önkormányzat ennek érdekében támogatni 
igyekszik minden olyan képzést, ami hozzájárulhat a helyi fiatalok munkalehetőségeinek a 
szélesítésében. Az Önkormányzat elsősorban két oldalról igyekszik támogatni a képzési 
lehetőségek bővítését. Egyrészt szükséges a helyi és környéki nagyobb vállalkozások 
munkaerőigényeinek felmérése, és ennek függvényében lehet a helyi lakosok 
(át/tovább)képzésével kapcsolatos programokat indítani. Másrészt a helyi és környéki 
foglalkoztatókkal egy olyan partneri megállapodás megkötése a cél, aminek keretében a 
szakképzést szerző, vagy felsőoktatásban tanulók, a helyi vállalatoknál végezhetnek szakmai 
gyakorlatot, így az adott vállalkozás számára szükséges tudást közvetlenül elsajátíthatják. 

→ S1.P1.I1.4. Kompetencia jellegű képzések támogatása 

A szakképzettség megszerzésén túl hasonlóan fontos a kompetenciafejlesztést támogató képzési 
igények felmérése, illetve ilyen jellegű képzések támogatása. Itt elsősorban nyelvi- és 
informatika képzésekről van szó.  

Az S1.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 
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Egyéb: 

- Tüköry Lajos 
Általános Iskola 

- Dr. Asztalos Miklós 
Művelődési Ház 
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Egyéb: 

- Tüköry Lajos 
Általános Iskola 

- Dr. Asztalos 
Miklós 
Művelődési Ház 

 
X   

 
 teljes város X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Helyi közoktatás fejlesztési stratégia kidolgozása 
 Oktatás fejlesztéshez szükséges szakmai és eszközigények felmérése 
 Iskolák technikai felszerelésének a fejlesztése 
 Tanárok szakmai továbbképzésének támogatása 
 Képzési igények felmérése 
 Nyelvi és informatikai képzései indítása 

S1.P1.I2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 

→ S1.P1.I2.1. Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 

Körösladány Egészségügyi Központjában jelenleg három felnőtt és egy háziorvos rendel. Ugyanitt 
található a védőnői szolgálat, egy fogorvosi rendelő, illetve heti két alkalommal lehetőség van 
vérvételre, illetve a labor eredmények átvételére. Az Önkormányzat keresi annak lehetőségét, 
hogyan lehet bővíteni a településen elérhető egészségügyi ellátások körét. Az egészségügyi 
központ jelenleg nem alkalmas további egészségügyi szolgáltatások befogadására.  
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Az Önkormányzat középtávú terveiben szerepel egy új épület kialakítása, ami alkalmas új 
egészségügyi szolgáltatások befogadására. Ilyen lehet a gyógytorna, vagy különböző 
szakrendelések időszakos befogadása.  

Az egészségügyi ellátás minőségének fenntartásához elengedhetetlen az ellátást biztosító 
szakemberek helybentartása. Első lépésként szükséges megismerni, hogy a jelenleg ellátást 
biztosító szakembereknek milyen igényei vannak, középtávon milyen üresedés várható, és 
hogyan biztosítható a helyben elérhető egészségügyi ellátások folyamatos biztosítása.    

→ S1.P1.I2.2. Egészségmegőrző programok tartása 

Az intézményesített egészségügyi ellátások túl, az egészségtudatos szemlélet terjesztése is 
fontos célként jelenik meg az Önkormányzat előtt. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten 
támogatni kívánja azokat az eseményeket, programokat, amik az egészséges életmóddal, 
prevencióval foglalkoznak. Ezen a területen két kiemelt célcsoportot külön is érdemes 
megemlíteni. Az egyik az iskoláskorúak, akik esetében érdemes célzott prevenciós programokat 
megvalósítani. A másik kiemelt célcsoport az idős korosztály, akik számára érdemes 
élethelyzetükhöz kötődő egészségügyi programokat tartani.    

Az egészségügyi fejlesztések hatékonysága érdekében az Önkormányzat törekszik a témával 
foglalkozó civil szervezetekkel együttműködni.  

Az S1.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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- Egészségügyi 
intézmények 

 
X X   teljes város X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Helyi Esélyegyenlőségi Stratégia aktualizálása 
 Városi egészségnap megszervezése 

S1. P1. I3. Szociális szolgáltatások fejlesztése  

→ S1.P1.I3.1. Szociális ellátórendszer fejlesztése 

A közösségi kohéziónak egyik legfontosabb eleme, hogy azon lakosok, akik szociális helyzetük, 
valamilyen élethelyzetük, vagy életkoruk miatt támogatásra szorulnak, megkaphassák azt a 
segítséget, amivel helyzetük javulhat. Ennek a segítségnek intézményi feltételeit a Körösladányi 
Egyesített Szociális Intézmény nyújtja. A településen elérhető tartós bentlakást nyújtó idősek 
otthona, nappali ellátást nyújtó idősek klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres 
szolgáltatás, illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott széleskörű 
tevékenységek. Általánosságban elmondható, hogy a település szociális intézményeiben magas 
színvonalú szakmai tevékenység folyik, azonban számos területen van szükség a szakmai munka 
támogatására.   

→ S1.P1.I3.2. Szociális tervezés 

A helyi szociális ellátás fejlesztése csak tervezett formában valósulhat meg. Szükség van azokra 
az információkra, amik a település jelenlegi helyzetéről tájékoztatnak, illetve hogy ezek 
alapján milyen kihívásokra szükséges felkészülni. Az Önkormányzat tervezi egy szociális térkép 
elkészítését, ami a későbbiekben hatékonyabbá teheti a szociális ellátórendszert, illetve célzott 
fejlesztéseket tud megalapozni. A szociális térkép egy több dimenziós vizsgálat, ami a helyi 
lakosság állapotának felmérésére szolgál vagyoni-, egészségügyi-, oktatási-, lakásügyi- és 
munkaerő-piaci helyzet, valamint életviteli szokások figyelembevételével. A felmérés után 
pontos képet kapunk a település lakosságának szociális helyzetéről, problémáiról, elvárásairól.  
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A szociális térkép a lakossági felmérés mellett a település szociális ellátó rendszerét is 
szemügyre veszi, s vizsgálja, hogy az egyes társadalmi problémákhoz és szükségletekhez, 
mennyiben illeszkedik a helyi szociális ellátórendszer, milyen annak hatékonysága, megfelelő 
kapacitással rendelkezik-e. 

A szociális tervezés esetében két célcsoportra külön is szükséges fókuszálni. A fejlesztések 
fókuszában egyrészt a településen élő idős embereknek kell lennie. Szükséges felkészülni, hogy 
egyre több idős ember fog megjelenni a szociális ellátásban. A fejlesztések másik célcsoportja a 
fiatalok, akikkel kapcsolatban nagyon különböző élethelyzetekre kell tudni a helyi szociális 
ellátórendszernek felkészülnie.   

→ S1.P1.I3.3. Felzárkóztató programok indítása 

A szociális ellátórendszer fejlesztése mellett szükséges olyan programok tervezése és 
megvalósítása, amik célzottan képesek a hátrányos szociális helyzetű célcsoportokat segíteni. 
Olyan komplex programok kidolgozására van szüksége, amik a helyi keretek között, hosszú távú 
megoldásokat tudnak hozni. Nem elég csak az akkut élethelyzetek kezelése, hanem a szükséges 
a célcsoportot érdekelté tenni a változásba illetve a megfelelő tudásátadó csatornák kialakítása 
a célcsoportok irányába. Felzárkóztató programok esetében kiemelt célcsoportként jelennek 
meg a településen élő hátrányos helyzetű fiatalok. Az Önkormányzat tervei között szerepel az 
elmúlt években működő, de jelenleg passzív állapotban lévő Háló program újraindítása. Ennek 
legnagyobb előnye az volt, hogy a különböző segítő szervezetek, intézmények együttműködésén 
alapult. A Háló program fókuszában az elkövetkezőkben is az együttműködés fog állni, de 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a program fenntarthatóságára.  

Az S1.P1.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Szociális térkép készítése 
 Szociális szolgáltatástervezés  
 Háló program újraindítása 
 Anti-szegregációs program megvalósítása 

S1. P1. I4. Lakáspolitikai intézkedések  

→ S1.P1.I4.1. Bérlakáspolitikai intézkedések 

A helyi lakáspolitika esetében alapvetően két iránya van az Önkormányzati elképzeléseknek. A 
lehetőségekhez képest támogatni kívánja az Önkormányzat azokat a fiatal családokat, akik a 
településen képzelik el jövőjüket. Számukra az Önkormányzat letelepedést segítő támogatást 
tud nyújtani.  

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében fontos cél, hogy a településre érkező, 
közszolgáltatásban résztvevő szakemberek (pl.: pedagógus, orvos) számára lehetőség legyen 
bérlakás kiutalására, ezzel is segítve, hogy ne alakuljon ki szakemberhiány a településen. 
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Az S1.P1.I4. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Tervezhető 
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 Bérlakás gazdálkodás aktualizálása 

S1. P2. VÁROSI KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK FEJLESZTÉSE 

A települési környezet azt az épített és természeti teret jelenti, amiben a lakosság a mindennapjait 
éli. Egyáltalán nem mindegy, hogy ez a lakókörnyezet milyen minőségi állapotban van, milyen 
kisugárzással rendelkezik. A lakókörnyezet fejlesztése, megújítása hozzájárul a helyi lakosság 
pozitív érzetéhez. Az Önkormányzat számára fontos szempont a harmonikus, rendezett településkép 
kialakítása, ami egyaránt vonatkozik az épített és a természeti környezetre.  

Városi környezet állapotának fejlesztése 

S1.P2.I1. Épített környezet fejlesztése 

 
S1.P2.I1.1. Épített értékek megőrzése, a településkép védelme 

 S1.P2.I1.2. Közterületek funkcióbővítő megújítása 

 S1.P2.I1.3. Épületek funkcióbővítő megújítása 

S1.P2.I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése 

 
S1.P2.I2.1. Belterületi zöldfelületek fejlesztése 

 
S1.P2.I2.2. Külterületi zöldfelületek fejlesztése 

S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése 

 S1.P2.I3.1. Közműfejlesztés 

 
S1.P2.I3.2. Közutak minőségének javítása 

 
S1.P2.I3.3. Kerékpáros infrastruktúra bővítése 

S1. P2. I1. Épített környezet fejlesztése  

→ S1.P2.I1.1. Épített értékek megőrzése, a településkép védelme 

A település épített értékeinek védelme fontos helyet foglal el az Önkormányzat középtávú 
terveiben. Körösladány városközponti felépítésében két fő pólus figyelhető meg. Elkülönül egy 
„hagyományos, közigazgatási ill. egy kulturális központ”. A „hagyományos központi terület” a 
városházával, református templommal, piacterülettel és egyéb szolgáltatásokkal a Petőfi tértől 
délnyugati irányban található. A város „kulturális és oktatási központja” pedig a Wenckheim 
Béla utca mellett helyezkedik el. Az említett területeken több védendő épített érték található, 
összességében pedig egységes városképet nyújt a települési központ. Mind az épített értékek 
megőrzése, mind pedig a településkép védelme fontos a város élhető, értékes környezeti 
állapotának fenntartása érdekében. Körösladány több műemléki védelem alatt álló épülete 
mellett számos építészeti értékkel bíró épülettel rendelkezik, melyek színesítik a város 
kulturális értéktárát. Az épített értékek védelme és fennmaradása érdekében a városnak helyi 
településképi rendeletet kellene alkotnia, melyben hangsúlyt kap a településileg értékes 
épületek megőrzése. A településképi szabályozás mind az építtetők,  
mind az önkormányzat számára hatékony segítséget tud nyújtani abban, hogy a település 
karaktere meg tudjon maradni. A településképi szabályozás irányt mutat a meglévő értékes 
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településképhez való illeszkedésben, megfelelő tájékoztatást nyújtanak a jó építészeti 
hagyományok folytatásához.  

→ S1.P2.I1.2. Közterületek funkcióbővítő megújítása 

Az elmúlt években a településen több olyan fejlesztés történt, ami azt célozta, hogy a városias 
funkciók minél inkább megjelenjenek a településen, a helyi lakosok komfortérzete növekedjen. 
Ezt az irányt a jövőben is követni kívánja az Önkormányzat. A közterületi fejlesztések 
fókuszában továbbra is a városközpont lesz. A cél egy olyan kompakt, többfunkciós 
településközpont létrehozása, ami egyszerre tud minden generáció számára szolgáltatásokat 
nyújtani, ahol egyszerre tud megjelenni a kereskedelmi, szórakoztató és rekreációs 
szolgáltatások. Természetesen megfelelően előkészített tervezés nélkül semmilyen fejlesztés 
nem tudja hatásait optimálisan éreztetni. A tervezési munka fontos eleme, hogy a különböző 
fejlesztési munkák egymáshoz kapcsolódása, szinergiáit a lehető legjobban használja ki a 
település. Az Önkormányzat elképzeléseiben egy középtávra szóló, megfelelően ütemezett 
funkcióbővítéssel járó fejlesztési folyamat szerepel. A sportközpont építéséhez szükséges tervek 
már megszülettek, tervbe van véve a kereskedelmi funkciók megerősítése a 
településközpontban, s születtek tervek arra nézve is, hogy a piac hogyan tudna ezen a 
területen megújulni.  

→ S1.P2.I1.3. Épületek funkcióbővítő megújítása 

A településterületén több olyan épület is található, amik közfunkciók ellátására alkalmas, de 
jelenleg üresen állnak. Az önkormányzati gazdálkodás fontos részét képezi az is, hogy a 
rendelkezésére álló, de kihasználatlan épületvagyon esetében milyen középtávú elképzelések 
valósulhatnak meg. Ilyen épület a volt óvoda épülete, illetve a nemrég megvásárolt magtár 
épülete. Utóbbi esettben a megvásárláskor fontos szempont volt a kulturális értékmegőrzés is.    

Az S1.P2.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése – értékvédelem 
rendszerének kidolgozásával 

 Helyi arculati szabályozás kialakítása - értékkataszter 
 Tervek készítése 

S1. P2. I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése  

→ S1.P2.I2.1. Belterületi zöldfelületek fejlesztése 

A település vonzóbbá tételéhez, a lakosság komfortérzetének növeléséhez elengedhetetlen a 
településen lévő zöldfelületek mennyiségi, minőségi helyreállítása, növelése és fejlesztése. 
Ehhez szükséges a zöldfelületek felmérése, zöldfelület-fejlesztési terv készítése, és ezen tervek 
megvalósítása. A lakókörnyezet minőségéhez nagyban hozzájárul a közterületi zöldfelületek 
állapota, az alkalmazott növényfajok. Egy minőségi zöldfelületi rendszer ismérvei a 
folyamatosan gondozottság, a növényállomány tekintetében az egységesség, és az adott 
tájegység területén honos fajok alkalmazása. A település közösségének erősítése, a 
lakókörnyezet minőségi fejlesztése érdekében a jövőben hangsúlyt kell fektetni a település 
területén lévő közösségi célú zöldfelületek, játszóterek számának növelésére, közösségi 
találkozóhelyek kialakítására. 
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→ S1.P2.I2.2. Külterületi zöldfelületek fejlesztése 

A település körös-parti elhelyezkedése olyan adottsága, ami egyszerre adja a település 
karakterét, de egyúttal komoly felelősséget is jelent. A Sebes-Körös, illetve holtágai és ártere 
természeti értékekben gazdagok, és nem csak a helyben élők számára jelentenek értéket. 
Ezeken a területeken is szükséges a zöldfelületek megóvása, adott esetben fejlesztési 
beruházások megindítása, de csak abban az esetben, ha a fejlesztések semmilyen veszélyt nem 
jelentenek a környezetre.  

Az S1.P2.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Zöldfelületi-akcióterv kidolgozása 

S1. P2. I3. Települési infrastruktúra fejlesztése  

→ S1.P2.I3.1. Közműfejlesztés 

Az Önkormányzat feladata, hogy fenntarthatóan biztosítani tudja a közműhálózat zavartalan 
működését – közreműködve a szolgáltató szervezetekkel. A kommunális és közmű infrastruktúra 
biztosítására és fejlesztésére minden települési szereplőnek (lakossági, gazdasági) szüksége van. 
Minden érintett szereplőnek az az érdeke, hogy korszerű, jól működő és környezetbarát 
kommunális és közmű infrastruktúra legyen. Körösladány alapvetően kedvező kommunális és 
közmű infrastruktúra hálózattal rendelkezik. A cél ennek a hálózatnak a minőségi fenntartása.   

→ S1.P2.I3.2. Közutak minőségének javítása 

A településen alapvetően minden autóút pormentes borítású, de meglehetősen egyenlőtlen az 
állapotuk. A közúthálózat felmérését követően szükséges az útfelújításhoz, karbantartáshoz 
ütemezést készíteni, annak érdekében, hogy a helyi közúthálózat általános minősége 
középtávon javuljon.  

→ S1.P2.I3.3. Kerékpáros infrastruktúra bővítése 

A kerékpáros fejlesztéseknek két fő iránya van. Egyrészt a városon belüli biztonságos kerékpáros 
közlekedés és kiegészítő infrastrukturális elemek kialakítása területén vannak még fejlesztési 
lehetőségek. Másrészt szükséges a településközi kerékpáros infrastruktúra javítása. Utóbbi 
esetben a turisztikai cél is megjelenik. Az elmúlt években megtörtént Szeghalom irányába a 
kerékpárút kiépítés. Az elkövetkező időszakban Köröstarcsa irányába tervez az Önkormányzat 
kerékpárút fejlesztéseket.   
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Az S1.P2.I3. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Útfelújítási program 
 Közmű infrastruktúra fenntartási program 
 Kerékpárút fejlesztése 

S2 TÖBB LÁBON ÁLLÓ, STABIL GAZDASÁG 

A város jövőbeli tervei akkor valósulhatnak meg, ha Körösladány gazdasági teljesítőképessége 
növekedni tud. Az önkormányzat célja, a meglévő gazdasági tevékenység megerősítése mellett új 
szereplők bevonásával, a gazdasági szektorok kiegyensúlyozott fejlesztése a város gazdasági 
teljesítőképességének növelése érdekében. 

S2. P1. HELYI GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE 

Körösladány gazdaságának meghatározó ágazata az ipar, illetve hagyományosan a mezőgazdasági 
szektor. A városban a 47. sz. főút mentén épültek ki ipari gazdasági területek és a külterületen 
számos mezőgazdasági telephely is van. 

A meglévő vállalkozások jelentős foglalkoztatóként vannak jelen a településen, illetve jelentős 
adóbevételt is jelentenek a város számára. A meglévő nagyvállalkozások helyben tartása 
önkormányzati intézkedésekkel, illetve egyéb forrású támogatásokkal biztosítható.  

Helyi gazdaság erősítése 

S2.P1.I1. Gazdaságélénkítés 

 
S2.P1.I1.1. Partnerségi kapcsolatok erősítése 

 S2.P1.I1.2. Vállalkozási területek újragondolása 

S1.P1.I2. Helyi mezőgazdaság erősítése 

 
S2.P1.I2.1. Hatékony mezőgazdasági termelés segítése 

 
S2.P1.I2.2. Mezőgazdasági termelők segítése 

S2. P1. I1. Gazdaságélénkítés  

→ S2.P1.I1.1. Partnerségi kapcsolatok erősítése 

Az önkormányzat célja, hogy partneri viszony alakuljon ki a helyi gazdaság szereplőivel és 
együttes erővel tudják a város gazdasági lehetőségeit bővíteni. Az Önkormányzat a gazdasági 
partnerségi kapcsolatok kialakításában kezdeményezőként és katalizátorként is szerepet kíván 
vállalni. Fontos, hogy a gazdasági szereplők felé kifejezésre kerüljenek az Önkormányzat 
településfejlesztési céljai, továbbá az Önkormányzat és a gazdasági szereplők között állandó 
legyen a kommunikáció. Az Önkormányzatnak céljai között szerepel olyan állandó vállalkozói 
fórumok tartása, ahol lehetőség van az együttgondolkodásra. A helyi vállalkozók képviselői 
elmondhatják, hogy miben számítanak az önkormányzat segítségére, támogatására, illetve az 
önkormányzat is kommunikálni tudja, hogy milyen kapcsolódási pontok lehetségesek a 
településfejlesztési elképzelések és a helyi vállalkozói tevékenységek között. Az Önkormányzat 
a fejlesztési kezdeményezések terén számít a gazdasági szereplők aktív részvételére.  
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→ S2.P1.I1.2. Vállalkozási területek újragondolása 

A település területén jelenleg elszórtan, eltérő infrastrukturális adottságokkal, több vállalkozási 
terület is ki van jelölve. Az elkövetkező időszakban szükséges annak átgondolása, hogy reálisan 
mely területen képzelhető el közép- és hosszútávon vállalkozási tevékenység megtelepedése. 
Azon területek esetében ahol ez nem reális, érdemes megtenni a területek átsorolását. Más 
szempontból szükséges a már településen megtelepedett vállalkozások között felmérést 
végezni, hogy közép- és hosszútávon milyen fejlesztési elképzeléseik vannak és ehhez milyen 
területi igények kapcsolódnak.  

Az S2.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

 

 
X  X  egész város X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Vállalkozói fórumok szervezése 
 Ipari területek újragondolása - ipari park fejlesztések 

S2. P1. I2. Helyi mezőgazdaság erősítése  

→ S2.P1.I2.1. Hatékony mezőgazdasági termelés segítése 

A térség mezőgazdaságára sok esetben jellemző a nem megfelelő módon művelt gazdaságok 
jelenléte. A kevéssé hatékony módszerekkel végzett termelés alacsony jövedelemtermelő 
képességet von maga után. Az racionalizált gazdálkodás lényege, hogy figyelembe veszi az agár- 
és vidékfejlesztési, környezeti és természetvédelmi alapelveket, alapvetően az erőforrások 
fenntartható használatára épül. Része a vetésforgó, vetésszerkezet, talajművelés, tápanyag-
gazdálkodás, fajtahasználat, növényvédelem.  

A mezőgazdaság felélénkítése, gazdasági szerepkörének növelése a gazdálkodók támogatásával, 
a pályázati lehetőségek kihasználásával valósulhat meg. A helyi mezőgazdasági termelési 
struktúra újragondolása szükséges, fel kell deríteni, mely ágazatok, termesztési technológiák 
képesek a helyi adottságok mellett gazdaságosan üzemelni. Fontos továbbá, hogy a 
mezőgazdaság térnyerése csak olyan technológiák alkalmazásával történhessen, melyek a 
természetet nem károsítják, a termőtalajt nem degradálják. A technológiai fejlődés, a 
szaktudás kulcskérdésnek megoldási lehetősége a helyi tudásbázis létrehozása, a mezőgazdasági 
vállalkozások tapasztalatainak megosztásával, a gyakorlati agrár-képzésbe való 
bekapcsolódással lehet. 

Körösladány területén található termőföldek minősége miatt a hagyományos mezőgazdasági 
kultúrák kisebb terméshozamot eredményeznek, így gyakran nem is rentábilisak. A termőföldek 
energetikai növénnyel való hasznosítása az extenzív művelési technológia miatt a silányabb 
minőségű termőföldeken is gazdaságos lehet. Az energianövények helyi felhasználásával 
(biomassza erőmű, bioetanol üzem) a település energiaigénye részben fedezhető lenne. 

→ S2.P1.I2.2. Mezőgazdasági termelők segítése 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a piacszerzés esetében előnyben vannak azok a 
mezőgazdálkodási szereplők, akik valamilyen partneri együttműködést tudnak kialakítani 
egymással. Ezeknek az együttműködésnek több formája, illetve tartalmi eleme lehet. Az 
önkormányzat alapvetően minden olyan beszerzési, termelési, termesztési, feldolgozási, 
értékesítési hálózatot létrehozást és működést támogatja, ami hatékonyan segíteni tudja a helyi 
gazdák piaci érvényesülését. 
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Az S2.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 

 
Tervezésben, előkészítésben 
szerepet vállalók 

Az intézkedés 
területi 
hatóköre 

Megvalósításban együttműködő 
szereplők 

Ö
n
ko

rm
án

yz
at

 

C
iv

il
 s

ze
rv

e
ze

te
k 

V
ál

la
lk

oz
ás

ok
 

Egyéb: 

 

Ö
n
ko

rm
án

yz
at

 

C
iv

il
 s

ze
rv

e
ze

te
k 

V
ál

la
lk

oz
ás

ok
 

Egyéb: 

- agrár oktatási 
intézmények 

 

X  X  külterület 
városrész X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Mezőgazdasági koncepció kidolgozása 

S2. P2. HELYI ADOTTSÁGOKRA ÉPÜLŐ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Körösladány potenciálisan több olyan adottsággal rendelkezik, amik alapot adhatnak a település 
gazdaságának diverzifikációjához. Ilyen lehetőség a megújuló energiák hasznosítása, vagy éppen a 
települést körülvevő természeti környezet adta lehetőségek megragadása.  

Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés 

S2.P2.I1. Megújuló energiaforrások kihasználása 

 
S2.P2.I1.1. Helyi energiastratégia kialakítása 

 S2.P2.I1.2. Energiapark kialakításának előkészítése 

S1.P2.I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése 

 
S2.P2.I2.1. Vízparti területek védelme 

 
S2.P2.I2.2. Vízparti területek funkcióbővítő hasznosítása 

S2. P2. I2. Megújuló energiaforrások kihasználása 

→ S2.P2.I1.1. Helyi energiastratégia kialakítása 

Az Önkormányzat középtávú elképzeléseiben az szerepel, hogy lépéseket tesz a megújuló 
energiatermelés irányába. A település a megújuló energiaforrások területén jelentős 
potenciállal rendelkezik. A tényleges beruházási munkákat komoly előkészítő szakasznak kell 
megelőznie, s szükséges elkészíteni Körösladány megújuló-energiastratégiáját. Ebben az 
anyagban szükséges végigvenni, hogy a település adottságai potenciálisa milyen típusú 
energiatermelést tesznek lehetővé, és hogy ezek felhasználása mennyiben jelentenek valós 
alternatívát. 

A születendő dokumentumnak nem kizárólag beruházási, fejlesztési fókuszúnak kell lennie. Az 
Önkormányzat elképzelései szerint érdemes szélesebb kontextusban is foglalkozni a megújuló 
energiák hasznosításával. Ennek keretében a lakossági szemléletformálás is fontos elemét kell, 
hogy képezze a születendő dokumentumnak. 

→ S2.P2.I1.2. Energiapark kialakításának előkészítése 

A döntéseket megalapozó helyzetfelmérést követően indulhat meg a fejlesztési feltételek 
tisztázása, a konkrét előkészítő munkák megkezdése. A gyengébb termőképességű 
mezőgazdasági területek másodlagos hasznosításának alternatívája lehet megújuló 
energiatermelő, hasznosító beruházások létesítése (pl. napelem-mező).   
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Az S2.P2.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

 

 
X  X  teljes város X  X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Megújuló energiatermelés potenciáinak felmérése 
 Helyi energiastratégia elfogadása  
 Energiaparkok kialakítása 
 Lakossági szemléletformálás 

S2. P2. I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése  

→ S2.P2.I2.1. Vízparti területek védelme 

A Sebes-Körös holtágai az elmúlt évtizedek alatt jelentős állapotromláson mentek keresztül, az 
egykor élő vizű, halban gazdag holtágak élő víz híján mára az eutrofizáció hatására feltöltődtek, 
eliszaposodtak. A holtágak - újra élővé tételével - a halgazdálkodás, halszaporítás kiváló 
helyszínéül szolgálnának, sőt a külterületeken kiépített csatornarendszerek hasznosításával a 
mezőgazdasági területek öntözését is szolgálhatnák a kikotort, zsiliprendszerrel élővízzel táplált 
holtágak. A Körösladány területén található kubikgödrök szintén hasznosíthatóak volnának a 
halgazdálkodásban.  

→ S2.P2.I2.2. Vízparti területek funkcióbővítő hasznosítása 

Körösladány jelentős természeti és táji értékekkel rendelkezik. Minden olyan fejlesztési 
elképzelésnek, ami ezekhez a területekhez kapcsolódik, két szempontnak kell megfelelnie. 
Egyrészt csak olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek esetében nem merül fel a 
természeti értékek károsítása, így az esetleges fejlesztéseknél kiemelt szerepet kap a 
természeti értékek védelme. Azt is számba kell venni, hogy adott fejlesztési elképzelések, 
hogyan kapcsolódnak a helyi lakosság igényeihez, hiszen csak azon fejlesztések járnak sikerrel, 
amik esetében a helyi támogatottság biztosítható. A leírt feltételek tisztázása után kezdődhet 
meg adott beruházások gazdaságosságának tisztázása. A Sebes-Körös, illetve holtágai és ártere 
idegenforgalmi potenciált is hordoznak magukban. Az adottságokra építve a város komplex 
turisztikai célpont lehet, mely az ártéri élővilág és a vízi sportok kedvelőinek egyaránt vonzó 
lehet. A helyben meglévő természeti adottságok, a víz, a vadban gazdag erdő, az ártéri élővilág, 
a kerékpáros túrákra kiemelten alkalmas sík terep olyan adottságok, melyek taktikus 
kihasználásával bővülhet Körösladány gazdasági portfóliója. A Sebes-Körös élővilága már 
önmagában is idegenforgalmi vonzerőt jelent, megfelelően bemutatva kiváló ökoturisztikai 
célponttá válhat. Térségi összefogásban a vízpartok mentén a vízi-, és kerékpáros turizmust 
kiszolgáló infrastruktúra (strand, kishajó kikötő) kiépítésével akár egységes turisztikai 
desztináció részévé válhat a város.  
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Egyéb: 

 

 
X X X  teljes város X X X  

Tervezhető 
projektelemek 

 Egyeztetések az érintett szervekkel 
 Hasznosítás lehetőségeinek felmérése 
 Kishajó kiköté létesítése 
 strand fejlesztése 

S3. KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁS ERŐSÍTÉSE 

Körösladány akkor lehet igazán jól működő város, ha lakossága minél inkább részt tud venni a 
település életében. A civil aktivitás, a helyben élők tevékeny részvétele a város életében olyan 
hajtóerő, mely a fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának 
felélesztése és erősítése kiemelt célként fogalmazódik meg. 

S3. P1. HELYI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE 

Egy település népessége nem csupán egymás mellet élő és tevékenykedő emberek összessége, 
hanem közösségi kapcsolatok hálózata is. A kapcsolatteremtés sok esetben spontán módon is 
megtörténik, de az Önkormányzatnak is van feladata abban, hogy helyet és lehetőséget teremtsen a 
helyi közösségi élet megszervezéséhez. Az a közösség, ahol élő és aktív kapcsolatok léteznek, 
nagyobb felelősségvállalással rendelkezik, elkötelezettebbek a település fejlődése irányába. Az 
Önkormányzat célja, hogy kialakuljon az a körösladányi identitás, ami hozzájárul, hogy a helyi 
lakosság ne csak lakóhelyeként tekintsen Körösladányra, hanem otthonaként. Az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten támogatni kívánja a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló programokat, illetve azokat a helyi, aktív közösségeket, akik erőforrásokat fordítanak 
közösségi programok szervezésére.  

Helyi identitás erősítése 

S3.P1.I1. Civil szféra erősítése 

 
S3. P1. I1. 1. Civil együttműködési rendszer kialakítása 

 S3. P1. I1. 1. Civil szervezetek működésbeli támogatása 

S3.P1.I2. Helyi kulturális élet támogatása 

 
S3. P1. I2. 1. Közművelődési intézmények támogatása 

 
S3. P1. I2. 1. Kulturális események támogatása 

S3. P1. I1. Civil szféra erősítése  

→ S3. P1. I1. 1. Civil együttműködési rendszer kialakítása 

A város életében fontos, hogy kialakuljon egy erős civil bázis. Ennek megteremtése, illetve 
segítése érdekében növelni kell a civil szervezetek támogatásszerzési és pályázati esélyeit. Ezen 
szervezetek támogatása segíti az Önkormányzatot fejlesztési stratégiájának megvalósításában, 
illetve hozzájárul az önkormányzati feladatellátás javításához. Az Önkormányzat támogatni 
kívánja a civil kezdeményezéseket: pl. civil napok, ünnepekhez és világnapokhoz kapcsolódó 
tematikus programok megvílósítása. A civil szféra és az Önkormányzat együttműködéséhez a 
hivatalos hátteret a helyi Civil Koncepció kell hogy adja.  
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→ S3. P1. I1. 2. Civil szervezetek működésbeli támogatása 

Körösladányban számos civil szervezet működik, melyeket az önkormányzat évről évre támogat. 
A különböző szervezetek a lakosság különböző korcsoportjait, más-más tevékenységi területet 
képviselnek, így a város lakosságának számot tevő részét megmozgatják. Ahhoz, hogy az itt élők 
magukénak érezzék a település gondjait és értékeit, a civil aktivitás támogatása továbbra is 
célszerű. A támogatási rendszer kibővítése, kiegészítése esetleges nem anyagi jellegű 
támogatásokkal is megvalósítható. 

Az S3.P1.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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Egyéb: 

 

 
X X   teljes város X X   

Tervezhető 
projektelemek 

 Civil Koncepció megalkotása 
 Civil fórumok tartása 

S3. P1. I2. Helyi kulturális élet támogatása  

→ S3. P1. I2.1. Közművelődési intézmények támogatása 

A helyi kulturális élet központja az Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, ami igyekszik a helyi 
közösségi kezdeményezések befogadó tere lenni. Ennek keretében helyet biztosít a körösladányi 
civil szervezetek programjainak, önkormányzati és iskolai rendezvényeknek, vásároknak, 
alkalmanként tanfolyamoknak. Az önkormányzati elképzelések szerint a jövőben a kulturális, 
közösségi programok befogadás mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a saját programkínálat 
bővítésére, művelődésszervezési feladatvégzésre. A cél, hogy a Művelődési Ház minél nagyobb 
szerepet tudjon vállalni a helyi közösségi élet szervezésében, minél több korosztályt tudjon 
megszólítani.  

→ S3. P1. I2 2. Kulturális események támogatása 

Körösladányban jelenleg egyetlen közösségi ház kínál kulturális programokat a lakosság 
számára. A település rendszeresen szervez különböző közösségi eseményeket, s ezek a lakosság 
számottevő részét meg is mozgatják, azonban továbbra is szükség mutatkozik a szabadidő 
eltöltési lehetőségek bővítésére. A város fiatalsága a környező városokat keresi fel, ha 
szórakozási lehetőségeket keres. Szükség van minden korosztály, de elsősorban a fiatalabbak 
számára olyan kulturált szórakozási lehetőségeket biztosító rendezvények, szakkörök, klubok 
szervezésére, melyek lehetővé teszik, hogy a helyi fiatalok kulturált módon tölthessék el 
szabadidejüket, közös programokat szervezhessenek, helyi ifjúsági közösséget építhessenek. 
Szükség van továbbá olyan közösségi terekre, amelyek teret adhatnak a közösségek, baráti 
társaságok találkozására. 
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Az S3.P1.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Művelődési ház programkínálatának szélesítése 
 Művelődési ház funkcióbővítése 

S3. P2. TÁRSADALMI CSOPORTOK BEVONÁSA A VÁROS ÉLETÉBE 

Az Önkormányzat a meglévő erőforrásaival igyekszik hátteret biztosítani a közösségi élet 
színtereinek, illetve segíteni azokat a kezdeményezéseket, amik a helyi közösség kohézióját 
erősítik.  

Társadalmi csoportok bevonása a város életébe 

S3.P2.I1. Rekreációs célú fejlesztések 

 
S3. P2. I1. 1. Sportolási lehetőségek bővítése 

 S3. P2. I1. 1. Sportpálya fejlesztés 

S3.P2.I2. Helyi kulturális élet támogatása 

 
S3. P1. I2. 1. SZEM támogatása 

S3. P2. I1. Rekreációs célú fejlesztések  

→ S3. P2. I1.1. Sportolási lehetőségek bővítése 

A helyi lakosok számára elérhető szabadidő eltöltési lehetőségeket bővíteni szükséges. A 
helyben élők véleményének becsatornázásával kell pontosan megtervezni, hogy pontosan milyen 
területeken szükségesek fejlesztések. 

Az önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel szeretné elérni, hogy a mozgás, a sport a 
helyi lakosság szabadidő eltöltésének szerves részévé váljon. Ennek vannak infrastrukturális, 
finanszírozási és szemléletbeli feltételei. A mozgásban gazdag, egészséges életmód 
elterjesztésével minden korcsoportot meg lehet szólítani, de különösen fontos a fiatalok és az 
idősek igényeinek kielégítése. Ez érinti az iskolai sportfejlesztési feladatokat, a sportegyesületi 
támogatásokat, közterületi sportlehetőségek bővítését. 

→ S3. P2. I1.2. Sportpálya fejlesztés 

A település közeljövőben történő fejlesztései közül a legmeghatározóbb és hatásait hosszútávon 
kifejtő fejlesztés a városi Sportközpont megépítése. A tervek alapján többfunkciós 
épületkomplexum kerülne építésre, ami magába foglalja a tornacsarnok és a tanuszoda 
építését. A Sportközpont többféle sportág befogadására lenne alkalmas, de 
rendezvényteremként is funkcionálna, illetve felmerült annak a lehetősége is, hogy szállás 
funkció is kapcsolódna az épülethez. Az építés során fontos szempont, hogy az épület szerves 
részévé tudjon válni annak a városközpontnak, ahol ma a település oktatási, művelődési 
központja található meghatározó épület karakterekkel. A másik fontos szempont, hogy a 
tervezett épület messzemenően figyelembe vegye a folyóparti adottságokat és ne okozzon 
semmilyen környezeti kárt.  
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Az S3.P2.I1. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Többfunkciós sportközpont létrehozása 

S3. P2. I2. Közösségi bűnmegelőzési program kialakítása  

→ S3. P2. I2.1. SZEM támogatása 

A helyi bűnmegelőzési feladatok kiegészítésének és támogatásának fontos elemei a közösségi 
alapon szerveződő kezdeményezések. Az Önkormányzat annak gyakorlatát kívánja kialakítani, 
hogy a helyi lakosok miképpen tudják segíteni a rendőrség és a polgárőrség munkáját, miképpen 
erősödhet közöttük az együttműködés. A szomszédsági alapon szerveződő közösségi 
bűnmegelőzési részvétel arra a szemléletre épül, hogy a polgárokat közvetlenül érintő 
problémákra saját maguk eszközeivel is képesek megoldásokkal szolgálni. 

Az S3.P2.I2. Intézkedésre vonatkozó információk 
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 Szomszédsági bűnmegelőzési program kidolgozása 

1.5. TELEPÜLÉSRÉSZ SZINTŰ STRATÉGIAI CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA 

Körösladány középtávú fejlesztési, elképzelései az elkövetkező 7-8 évre lettek megfogalmazva. 
Olyan összetett településfejlesztési beavatkozásokról van szó, amelyek jelentősen átalakítják a 
célterület jelenlegi állapotát, de hatásuk kisugárzik és az egész településre, illetve a vonzáskörzet, 
kistérség számára jelentenek pozitív fejlődést. A beavatkozások egy része pályázatokból, illetve az 
aktiválódó magánforrásokból válhat valóra. 

A helyzetértékelés részletesen tartalmazza a városrészek elemzését, és fejlesztési kihívásait, ebben 
a fejezetben csak a stratégia szempontjából kiemelten fontos elemek szerepelnek. Ahogyan a 
vizsgálati munkarészekben bemutatásra került, a városban összesen négy városrész került 
lehatárolásra: 

1. Kompakt településközpont 
2. Központi lakóterület 

3. Újladány 
4. Külterület 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes városrészekre milyen fejlesztési célok kerültek 
meghatározásra: 
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1.5.1. Kompakt településközpont városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

Körösladány központja rendkívül kompakt, funkcionális városközpont, területén koncentrálódik a 
város szinte minden intézménye és jelentős kereskedelmi egysége. Ennek köszönhetően 
településképi és településszerkezeti szempontból rendkívül összetett, így a fejlesztési célok széles 
tárháza jelenik meg. A városrészben a meglévő funkciók fejlesztése mellett, nagy hangsúlyt kell 
helyezni azokra a fejlesztésekre, melyek a közösséget szolgálják, a szolgáltatások minőségének 
emelkedéséhez hozzájárul. 

 Fejlesztési célok a területen: 

 T.1.1.Településközpontban megerősített szolgáltatások 

o Sportcsarnok és tanuszoda létesítése 
o Strand és kishajó kikötő kialakítása 
o Szolgáltatások fejlesztése 

 piac létesítése 
 kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése 
 közszféra szolgáltatásainak fejlesztése 

 T.1.2. Településkép fejlesztése 

o Wenckheim kultusz ápolása 
o Gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
o Energetikai korszerűsítés 

 energiatakarékos közvilágítás 
 légkábelek cseréje földkábelre 

o Közterületek, zöldfelületek rendezése 
o Helyi értékek védelme 

 értékközpontú felújítás 
 kihasználtság biztosítása 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok (a funkcióbővítő fejlesztések, a szolgáltatások bővítése, a lakókörnyezet 
állapotának javítása) a településrész adottságaihoz, az eddig lezajlott fejlesztési folyamatokhoz jól 
illeszkednek. A fejlesztések életminőség-javító hatása az egész városban jelentős.  

A fejlesztési célok a településrész adottságaihoz illeszkednek, hozzájárulnak a lakókörnyezet 
fejlesztéséhez, a meglévő közösségi rendeltetések megerősítéséhez. A fejlesztéseknek a város 
teljes lakossága és a településre érkezők a célcsoportja.  

1.5.2. Központi lakóterület városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

Körösladány központi lakóterületei nagyrészt a folyó jobb partján, a városközpontot körülvéve 
helyezkednek el. A városmagtól távolodva fokozottabban jellemző a lakóépületek haszonkerti 
hasznosítása, illetve a nagyobb telkeken szinte kivétel nélkül mezőgazdasági termelés is folyik. A 
településrész ellátottsága nem emelkedik ki, azonban a kompkat településközpont városrész 
közelsége miatt mégsem nevezhetjük funkcióhiányos területnek. A fentiek alapján a városrész 
elsődleges feladata a lakókörnyezet minőségi fejlesztése. 

 Fejlesztési célok a területen: 

 T.2.1. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 

o Közterületek, zöldfelületek rendezése 
 szabadtéri játszóterek kialakítása különböző korosztályok számára 
 útsorfák telepítése 
 közösségi terek kialakítása 

o Lakóterületek átgondolt kialakítása 
o Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése 
o Energetikai korszerűsítés (energiatakarékos közvilágítás) 
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o Kapcsolódó infrastruktúra megújítása, fejlesztése 
 utak portalanítása 
 járdák kiépítése 
 összefüggő kerékpározásra alkalmas hálózat kialakítása 

o Belterületi gazdasági és gazdálkodási területek között a konfliktusok elkerülése: 
gazdasági területek és lakóterületek fizikai elválasztása, környezeti terhelés 
csökkentése 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok a településrész adottságaihoz illeszkednek, hozzájárulnak a lakókörnyezet 
fejlesztéséhez. A fejlesztéseknek elsősorban a településrészen élő lakosság a célcsoportja. A 
fejlesztések összhangban vannak a településszerkezeti tervvel. 

1.5.3. Újladány városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

Újladány településrész elhelyezkedéséből fakadóan kis mértékben elmarad ellátottság területén 
Körösladány többi lakóterületétől, hiszen intézmény már nem működik a városrészben, s csekély 
számú kereskedelmi egység található a területen. E városrészt veszélyezteti a jövőben leginkább – 
beavatkozások nélkül -, hogy szegregációs folyamatok megindulnak, s az ingatlanok értéke és 
komfortossága alacsony. A városrészben olyan fejlesztések és beavatkozások szükségesek, melyek a 
városrész élhetőségét jelentősen javítják.  

 Fejlesztési célok a területen: 

 T.3.1. Lakókörnyezet fejlesztése 

o Szegregációs folyamtok megállítása 
o Közösségi területek, települési szolgáltatások bővítése 
o Kereskedelmi és szolgáltató egységek fejlesztése, üzletek elérésének a javítása 
o Rossz minőségű lakásállomány korszerűsítése a lakók bevonásával 
o Infrastruktúra fejlesztések 
o Utak, járdák fejlesztése  
o Közmű infrastruktúra fejlesztése, rákötések arányának növelése 

 T.3.2. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 

o Közösségi tér kialakítása 
o Megújuló energiaforrások hasznosítása – naperőműpark létesítése 

 T.3.3. Anti-szegregációs program (Lásd: 3.2.2. fejezet) 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok a városrész adottságaihoz illeszkednek, a jelenlegi hiányosságok, eddig elmaradt 
fejlesztések megvalósulásának előkészítését jelentik. A fejlesztéseknek elsősorban a 
településrészen élő lakosság a célcsoportja. 

1.5.4. Külterület városrész stratégiai céljai 

 Átfogó fejlesztési cél 

A településen mindig is meghatározó volt az agrárium, ami köszönhető a mezőgazdasági területek 
túlsúlyának a külterületi területfelhasználásban. A külterületen továbbra is a mezőgazdasági jelleg 
dominanciájára számítunk, s erősíteni kell a mezőgazdasági termékek helyben történő 
feldolgozását. Törekedni kell arra, hogy külterületen a termeléshez, gazdasági tevékenységhez 
szükséges méretű beépítésre szánt, gazdasági területek kerüljenek kijelölésre. A mezőgazdaság 
fejlesztésével párhuzamosan a helyi tudásbázis megerősítése szükséges. 

A városrész és egyben Körösladány karakterét jelentősen meghatározzák a jelen lévő természeti 
területek, a vízrajzi adottságokhoz illeszkedő területfelhasználások. A városrész fejlesztései során 
támaszkodni kell a meglévő értékekre, s további értéknövelő fejlesztéseket kell megvalósítani, ami 
hozzájárul a természeti értékek megőrzéséhez, revitalizációjához, s hozzájárul a tájhasználat 
sokszínűbbé tételéhez. 
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 Fejlesztési célok a területen: 

 T.4.1. Gazdasági területek fejlesztése 

o Racionális méretű gazdasági területek (iparterületek, mezőgazdasági üzemi területek) 
kijelölése és kialakítása 

o Ipari park kialakítása 
o Gazdasági fejlesztéseket nem akadályozó, átmeneti hasznosítások kidolgozása 
o Gazdasági területek és a lakott területek fizikai elválasztása 
o Helyi agrár-tudásközpont létrehozása 

 T.4.2. Fenntartható külterületi területfelhasználás biztosítása 

o Megújuló energiaforrások hasznosítása (naperőmű, vízerőmű, biomassza) 
o Természetközeli élőhelyek kialakítása és fenntartása 
o Infratsruktúra fejlesztése (kerékpár és vízi) 
o Vizes környezetre épülő fejlesztések 

o halgazdaságok kialakítása 
o egykori lefűződések és holtágak természetvédelmi célú revitalizációja 
o rekreációs és turisztikai fejlesztések megvalósítása 

 A fejlesztési célok hatásainak elemzése 

A fejlesztési célok a városrész adottságaihoz illeszkednek, a jelenlegi adottságok megőrzéséhez 
hozzájárul, s a megkezdett folyamatokat segíti. Hatásuk egyértelműen pozitív, mivel a gazdasági 
környezetet fellendítik, valamint a természetes környezetet megőrzik, a meglévő tájhasználatot 
megerősítik.  

1.6. A CÉLRENDSZER SZINERGIA VIZSGÁLATA 

Az egyes intézkedések hatása nem csupán önmagában érdekes, hiszen nem függetleníthetőek el 
egymástól, hatással vannak egymásra. A szinergiavizsgálat azt mutatja be, hogy az egyes 
intézkedések hogyan kapcsolódnak egymáshoz és együttesen milyen fejlesztési teret hoznak létre.  

Célrendszer szinergia vizsgálata 
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 X X 
 

X 
 

       

S2.P1.I2. Helyi mezőgazdaság erősítése 
 

 
   

X X X 
 

      

S2.P2.I1. Megújuló energiaforrások kihasználása     
X X X X X 

 
     

S2.P2.I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése  
X  

 
X X X    

 
    

S3.P1.I1. Civil szféra erősítése 
X X X  X X     X 

  
  

S3.P1.I2. Helyi kulturális élet támogatása 
X       X    X 

 
  

S3.P2.I1. Rekreációs célú fejlesztések 
 X X  X X X    X   

 
 

S3.P2.I2. Közösségi bűnmegelőzési program kialakítása 
  X         X   
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

2.1. A TEMATIKUS CÉLOK ÉS A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK VISZONYA 

 Lehetséges kulcsprojekt(ek)  

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár 
több) Középtávú Települési Cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél 
nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb összegű 
projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok 
hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a 
kulcsprojekthez további projektek kapcsolódnak.  

Ezek jellemzően akcióterületeken helyezkednek el, azonban lehetnek akcióterületen kívüli – 
pontszerű - projektek is. 

 Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek): 

Jelen jogszabályi környezet már nem írja elő pályázati feltételként, hogy a beavatkozás csak 
kijelölt akcióterületen történhet, de hasznos lenne minél előbb elgondolkodni, hogy a településen 
melyek a területileg lehatárolható, komplex beavatkozást igénylő (potenciális akcióterületek).  

Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések 

- egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését 

- az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 
- ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, 
- volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő 

az akcióterületen, illetve a településrészen vagy a városban (településfejlesztés 
gócpontjai). 

További kritérium az akcióterületek kijelöléséhez: akcióterületeknek nincs közös, egymással 
területileg átfedésben lévő része. 

Lásd: 2.4. és 2.5. fejezet 

 Akcióterületen kívüli – pontszerű - projektek: 

Nem minden – a város területén megvalósuló - projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert 
vagy időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem 
koncentrált projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a város különböző pontjain 
jelent pontszerű beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása 
csak hosszabb idő alatt lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen, 
pontszerű beavatkozást jelent. Jellemző akcióterületen kívüli projektek:  

- önálló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése, 
- közterület- és környezetrendezés a város egy-egy pontján, 
- új, önálló létesítmény elhelyezése a városszövetben, 
- hosszabb idő alatt (nem akciószerűen) megvalósítható fejlesztések (meglévő lakóterületek 

átépülése, ipari területek funkcióváltása, stb.) 
Lásd: 2.6.1. fejezet 

 Lehetséges hálózatos projektek  

Egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek. A hálózatos projekt: 

- több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, 
- a település egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, 
- projektelemei egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző 
jellegűek, más-más megvalósítójuk van. (pl. közlekedési hálózat fejlesztés részeként belső 
tehermentesítő utak építése; kerékpárút hálózat részeként kerékpárutak építése és kijelölése; az 
energiafelhasználás csökkentéséhez kapcsolódó, közintézmények energetikai célú beruházásait 
tartalmazó projektek; tehetséggondozási projektek összessége a település közoktatási 
intézményeiben). 
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Lásd: 2.6.2. fejezet 

 Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) 

A településszövet fizikai átalakítása közvetett módon hat a községi életre, amelynek a települési 
szövet az anyagi hordozója. A települési élet minőségének közvetlen javítását a „soft” típusú 
beavatkozások szolgálják.  

- Képzési, foglalkoztatási, közösségi programok költségei 
- Közbiztonsági programok költségei (pl. térfigyelő kamerák működtetése) 

Lásd: 2.6.3. fejezet 

2.2. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 

Körösladány szolgáltatások és funkcióellátottság tekintetében kedvező pozíciót mondhat magáénak, 
összességében azt lehet mondani, hogy a város urbanizáltsági foka kielégítő. A városban számos 
szolgáltatás elérhető, illetve számos szolgáltatás fejlesztésre került az elmúlt időszakban. 

Az akcióterületi fejlesztéstől nem csupán azt várjuk, hogy a településképi, funkcióbővítő 
beavatkozások megtörténjenek, hanem azt is, hogy az itt elért eredmények befolyással legyenek a 
település egészére, esetenként hatásuk akár a járás, kistérség egy részére is kiterjedjen. Ez részben 
azt is jelenti, hogy a pontszerű fejlesztések szétsugároznak és a rehabilitált terület környezetében 
eddig meg nem valósult, piaci alapú fejlesztések indulnak meg, amelyek eredményei összeérnek az 
önkormányzat által irányított településfejlesztésekkel. Tágabb értelemben pedig az egész települési 
környezetre, a lakosság életminőségére nézve pozitív változásokat várunk.  

Az akcióterületek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelt fejlesztési célterületei, ahol több, 
egymással összefüggő beavatkozás, projekt valósul meg. Az akcióterületi fejlesztések várhatóan 
nem csak a városban, hanem a vonzáskörzetében is éreztetik hatásukat. 

A településen kijelölt akacióterületek: 

- Központi akcióterület (AT1) Nagy Márton út – Sebes Körös – Árpád utca – Damjanich utca – 
Batthyány utca – Jókai utca által határolt terület, ami lefedi a Kompakt településközpont 
városrészt, illetve az azzal határos Központi lakóterület egy része. Kiterjedése 83,0 ha. Az 
akcióterület a város központi területe. 

- HENKEL melletti gazdaságfejlesztési terület akcióterület (AT2) belterülethatár – Vásár tér 
– Simai út – vasút – belterülethatár – 0102/3 hrsz-ú út – 47. sz. főút – 0155 hrsz-ú út – 0183/1 
hrsz-ú út – 0177/3 hrsz-ú árok – 1808 hrsz-ú út által határolt terület, kiterjedése 151,0 ha. A 
területen elsődlegesen cél az ott működő, illetve a településre letelepedni szándékozó 
vállalkozások részére telephely biztosítása, mely nem zavarja a területhez közel 
elhelyezkedő lakóterületeket. 

Az útmutatóban meghatározott lehatárolási szempontrendszer nem indokolja további akcióterületek 
kijelölését, illetve ezt a település mérete és szerkezete sem követeli meg. Emellett több az 
Önkormányzatnak a kijelölt akcióterületeken kívül nincsen lehetősége a fejlesztéseket alapvetően 
befolyásoló pozícióban fellépni. 

2.3. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ÉS VÁROSRÉSZEK KAPCSOLATA 

Kompakt településközpont városrész 

Akcióterületi 
projektek  

AT1 Az akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket lásd a 2.4.1. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

Pontszerű 
beavatkozások  

P11 Fecskeházak építése 
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Központi lakóterület városrész 

Akcióterületi 
projektek  

AT1 Az akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket lásd a 2.4.1. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

AT2 Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.4.2. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

Pontszerű 
beavatkozások  

P21 Közpark fejlesztése 

 

Újladány városrész 

Pontszerű 
beavatkozások  

P31 Napelempark létesítése 
P32 Agrár-logisztikai központ létesítése 

 
 

Külterület városrész 

Akcióterületi 
projektek  

AT2 Az akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket lásd a 2.4.2. Az egyes 
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása című fejezetben 

Pontszerű 
beavatkozások  

-  

 

Hálózatos, Soft projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek) 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE 

KÖRÖS-
LADÁNY 

VÁROSRÉSZEK 

Kompakt 
településkö

zpont 

Központi 
lakóterület 

Újladány  Kül-
terület 

H1 Kerékpárút fejlesztése      
H2 Fasorok létesítése      
H3 Bel- és külterületi utak javítása      
H4 Bérlakás építés      
S1 Egészség-fejlesztő prevenciós 

programok biztosítása 
     

S2 Közösségi zöldfelület fejlesztése      
 

          Erős kapcsolat           Közepesen erős kapcsolat  
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2.4. AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK 

Az akcióterületi fejlesztések során is igaz, hogy az egyes specifikus célok megvalósítása szorosan 
összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azonos, egyik cél 
háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltolódásokat okozna, s 
esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné. 

2.4.1. Központi akcióterület (AT1) 

 Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben 

Központi akcióterületet az alábbi közterületek határolják: Nagy Márton út – Sebes Körös – Árpád 
utca – Damjanich utca – - Batthyány utca – Arany János utca – Vécsey utca – Nadányi út - Batthyány 
utca – Jókai utca. 

Az akcióterületet a Kompakt településközpont városrészt teljes egészében lefedi, illetve az ahhoz 
kapcsolódó Központi lakóterület városrészt érinti. 

  

 A terület rövid bemutatása, az akcióterület jelenlegi területfelhasználása 

A városközpont a Sebes-Körös kanyarulata mentén felépített nemesi uradalom körül fejlődött ki. A 
városközpont szerkezete, a telkek beépítési módja jellemzően a 19. század végén alakult ki. A 
településrész gerincét a 47. sz. főút településen áthaladó szakasza alkotja, erre fűződik fel a 
település legtöbb kiskereskedelmi egysége. A főútról nyugat felé leágazó utcák képzik a település 
utcahálózatának alapját. Az akcióterület másik fontos tengelye a Wenckheim Béla utca, mely az 
egykori uradalom épületeit fűzi föl. Ezek ma a település oktatási és kulturális intézményeiként 
szolgálnak. Körösladány központja rendkívül kompakt, funkcionális városközpont, területén 
koncentrálódik a város szinte minden intézménye és jelentős kereskedelmi egysége. A két út közötti 
területen nagyméretű közpark terül el. A városközpontban főként földszintes és tetőtér-beépítéses 
épületek állnak, de elvétve előfordulnak egyemeletes házak is. 

A településközponthoz kapcsolódó központi lakóterületek településképi szempontból jól 
illeszkednek a településközpont léptékéhez. A lakóterületen egy-egy kereskedelmi egység vagy 
intézmény található. 

 Az akcióterület településrendezési eszközei 

Településközpont vegyes területbe a 47. sz. főút és a Wenckheim Béla utca mellett fekvő területek 
illetve a 47. sz főútra nyugati irányból felfűződő utcák 50-100 méter mély szakasza tartozik 
összefüggően. A településszerkezeti terven a lakóterületek kertvárosias lakóterületben találhatók. A 
Körös-híd mellett piac céljára kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület került kijelölésre. 
Különleges terület besorolást a sporttelep kapott. A 47. sz. főút és a Wenckheim Béla utca közötti 
terület zöldterületként szabályozott. 
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 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések illeszkedése stratégiai célokhoz 

A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja, hogy a terület 
fizikai megújítása, a településközpont jellegének megerősítése útján ne csak a város, hanem a 
térség egy fontos célpontjává váljon. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: a településközponti 
funkciók további erősítése, közösségi funkciók erősítése 

- Településközponti funkciók további erősítése 

A város rendelkezik a főbb központi funkciókat magába foglaló településközponttal, de 
továbbfejlesztésre szorul. A közterületek fizikai rehabilitációja nagyban hozzájárulhat a 
városközpont hasznosíthatóságához, illetve a kereskedelmi és szolgáltató funkciók 
megtelepedéséhez, de emellett fontos hogy használható közösségi területek jönnek létre. 

Az akcióterületen a vásárlói és az eladói igényeknek megfelelő kereskedelmi és szolgáltató 
tér, piac kialakítása szükséges, ami a piacnapokon fontos közösségi térré változik. Új 
funkcióként meg kell jelennie a területrészen egy többfunkciós sportcsarnoknak, ami a város 
egészét kiszolgálja. 

- Rekreációs funkciók erősítése 

Az akcióterületen megvalósuló rekreációs fejlesztések célozzák elsősorban a közösségi 
funkciók erősítését, hiszen ezek a beavatkozások a településen élők és az ide érkezők 
kikapcsolódását szolgálják. A városi folyószakasz jobb kihasználása érdekében a kikötő 
fejlesztése szükséges, ami a vízi sportok alapfeltételeinek megteremtését szolgálja. A 
folyóhoz kapcsolódóan a városi strand fejlesztése is elengedhetetlen.  

A településközponti funkciók további erősítése stratégiai célhoz kapcsolódóan szándék az 
akcióterületen többfunkciós sportlétesítmények (sportcsarnok) fejlesztése, ami nem csak a 
városi lakosság számára biztosít lehetőséget a rendszeres testmozgásra, de az iskola 
számára is megteremti a feltételeket a mindennapos testnevelés megtartásához. 

Az akcióterületi fejlesztések  

- az alábbi célokhoz, intézkedési szinthez illeszkednek:  

o S1.P2.I1. Épített környezet fejlesztése  
o S1.P2.I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése 
o S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése 
o S2.P2.I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése 
o S3.P1.I2. Helyi kulturális élet támogatása 
o S3.P2.I1. Rekreációs célú fejlesztések 

- illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia: 

o T.1.1. Településközpontban megerősített szolgáltatások 
o T.1.2. Településkép fejlesztése 
 

Tervezett akcióterületi projektelemek 

Projekt megnevezése Projekt rövid leírása 
ATP11 Piac kialakítása Fedett, az árusok és a vásárlók igényeit egyaránt kielégítő árusító 

helyek, standok kialakítása. Valószínűsíthetően egy új helyszínen 
valósul meg. 

ATP12 Városi strand fejlesztése A helyi természeti adottságok fejlesztéseként az évtizedekig működő 
szabad-strand „újjáélesztése”. 

ATP13 Kikötő fejlesztése A Sebes-Körös által nyújtott lehetőségek kihasználása, a vízi sportok, 
illetve a vízhez kapcsolódó rekreációs tevékenységek alapfeltételeinek 
megteremtése. 

ATP14 Sport és rekreációs tér 
fejlesztése 

Az alapvető sportlétesítmények hiánya miatt az iskolai mindennapos 
testnevelés feltételeinek a megteremtése, továbbá a helyi lakosság, 
számára lehetőséget kell teremteni a rendszeres testmozgásra, abban 
az időszakban is, amikor szabad téren az nem megoldható. 

ATP15 Közösségi ház kialakítása Volt óvoda belső felújítása és új szobák kialakítása, hogy az ingatlan 
civil szervezetek számára hasznosított közösségi házzá alakuljon. 
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2.4.2. HENKEL melletti gazdaságfejlesztési akcióterület (AT2) 

 Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben 

HENKEL melletti gazdaságfejlesztési akcióterületet az alábbi területek határolják: belterülethatár – 
Vásár tér – Simai út – vasút – belterülethatár – 0102/3 hrsz-ú út – 47. sz. főút – 0155 hrsz-ú út – 
0183/1 hrsz-ú út – 0177/3 hrsz-ú árok – 1808 hrsz-ú út. 

Az akcióterület részben a Központi lakóterület városrészen, részben Külterület városrészen 
helyezkedik el, ahogyan az alábbi ábrán látható. 

  

 A terület rövid bemutatása, az akcióterület jelenlegi területfelhasználása 

Az akcióterületet négy részre osztja a vasút, a 47. sz. főút és a belterület határa.  

I. Az akcióterület délkeleti részén található a HENKEL ipari területe, amit keletről a Körös 
védőtöltése határol. 

II. Az akcióterület délnyugati részén található Oncsa településrész falusias lakóterületei. A 
vasúttól északra eső terület az 1940-es évektől kezdve az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap támogatásával, típustervek alapján épülő házakkal épült ki, számos telek beépítetlen 
maradt. 

III. Az akcióterület északnyugati részén be nem épült mezőgazdasági területek találhatók. 

IV. Az akcióterület északkeleti részén be nem épült mezőgazdasági területek találhatók. 

Az akcióterületet délről Körösladány lakóterületei övezik, míg északról mezőgazdasági területek 
határolják. Az akcióterületen halad keresztül 47. sz. Debrecen - Szeged országos főútvonal illetve a 
127. számú Gyoma-Vésztő-Körösnagyharsány-Nagyvárad vasútvonal, mely közlekedési kapcsolatok 
biztosítják a város térségi és nemzetközi kapcsolatait. 

 Az akcióterület településrendezési eszközei 

A hatályos településrendezési eszközök elhatározásait a fent meghatározott területegységenként 
kerül bemutatásra. Az akcióterület az Sz-1 és Sz-2 jelű szabályozási terven található. 

I. területrész nagyobbik része ipari gazdasági területfelhasználásba tartozik, mely lehetőséget 
biztosít a HENKEL gyártási tevékenységének. A területrész északi részén különleges terület 
és védelmi erdő ékelődik a vasút és a Körös védőtöltése között. A HENKEL területén 
található Gip-2 jelű építési övezet nagy beépítési intenzitást tesz lehetővé, hiszen a 
megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50%, s 5,0-12,0 méter között kerül 
meghatározásra az építménymagasság. 

II. Oncsa településrészen – a Lengyel Béla utcában kijelölt zöldterület kivételével – falusias 
lakóterület került kijelölésre. A kijelölt lakóterület nyugati, északnyugati része nem beépült 
fejlesztési terület. A falusias lakóterületek egységesen kerülnek szabályozásra oldalhatáron 

I. 

II. 

III. IV. 



KÖRÖSLADÁNY 41 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA   
 

  
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

álló beépítéssel, 30%-os beépítettséggel, 4,5-6,0 méteres építménymagassággal, 800 m2-es 
kialakítható teleknagysággal. 

III. területrész mezőgazdasági területeket és a mezőgazdasági területekhez kapcsolódó 
tanyatelkekkel és üzemi területeket (Gip-2 jelű ipari gazdasági területeket) tartalmaz. 

IV. területrészen jelentős ipari gazdasági fejlesztési területet (Gip-2) jelölt a terv 
mezőgazdasági terület helyén. 

 Az akcióterületen végrehajtandó fejlesztések illeszkedése stratégiai célokhoz 

A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja, hogy az 
akcióterületen - a belterülethez kapcsolódóan - a helyi gazdaságot megerősítő fejlesztések 
valósuljanak meg, ami egyrészt kapcsolódik a meglévő Henkel iparterülethez, illetve az ott végzett 
ipari tevékenységhez, másrészt új gazdasági szereplők megtelepedését segíti. A gazdaságfejlesztés 
során figyelemmel kell lenni a meglévő lakóterületekre, illetve segíteni kell a megújuló energia 
elterjedését. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: a gazdasági területek kialakítása, a 
lakóterületek környezetének fejlesztése, alternatív energiaforrások térnyerése. 

- Gazdasági területek kialakítása és rehabilitációja 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során racionális nagyságú gazdasági terület 
kijelölése a cél, amit követhet a gazdasági területek kialakítása, a megfelelő infrastruktúra 
(villany, víz, és gáz közmű; nagy teherbírású út) kiépítése. A gazdasági területek közül 
továbbra is kiemelkedik a HENKEL területe, ahol a további fejlesztések biztosítása 
érdekében a szomszédos – nem gazdasági rendeltetésű – ingatlanokkal (dögkút és 
erdőterület) kívánjuk a bővítést biztosítani.  

- Lakóterületek környezetének fejlesztése 

A gazdasági területek és a lakóterületek fizikai elválasztásával, a kapcsolódó zöldterületi 
fejlesztésekkel kis mértékben csökkenteni lehet a gazdasági terület környezeti hatásait, s 
optikailag is kedvezőbb képet mutat a lakóterület irányából a gazdasági terület, hiszen a 
zöldfelületeknek leginkább emóciós hatása van. A lakóterületen belül elsősorban biztosítani 
kell a közterületeken zöldsávok létrehozását, a lakóterületen kívül kell megoldani a véderdő 
vagy növénysávok kialakítását - lehetőleg az iparterületek előkészítésével egy időben, hogy 
a fejlesztések megvalósulásával beállt növényállomány legyen a területen. A lakóterület 
jelenleg kis mértékben leszakad a város többi részétől, így javítani szükséges a közlekedési 
kapcsolatot a központ irányába: buszmegálló létesítésével, kerékpáros közlekedési kapcsolat 
fejlesztésével. 

- Alternatív energiaforrások térnyerése 

Oncsa településrész nyugati részén, a be nem épült lakóterületeken az Önkormányzat 
támogatja naperőmű létrehozását. Cél a fentieken túl, hogy az akcióterületeken olyan 
fejlesztések kerüljenek megvalósításra, melyek támogatják az alternatív 
energiafelhasználást illetve –termelést üzemi szinten. 

Az akcióterületi fejlesztések  

- az alábbi célokhoz, intézkedési szinthez illeszkednek:  

o S1.P2.I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése 
o S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése  
o S2.P1.I1. Gazdaságélénkítés 
o S2.P2.I1. Megújuló energiaforrások kihasználása 

- illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia: 

o T.3.1. Lakókörnyezet minőségi fejlesztése 
o T.4.1. Gazdasági területek fejlesztése 
o T.4.2. Fenntartható külterületi területfelhasználás biztosítása 

Tervezett akcióterületi projektelemek 

Projekt megnevezése Projekt rövid leírása 
ATP21 Ipari park infrastruktúrájának 

kialakítása 
A 47-es főút mellett található ipari park közúti csatlakozásának a 
kialakítása, a telek közművesítése 
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2.5. AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK PRIORIZÁLÁSA 

Körösladány középtávú fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges az egyes beavatkozások megfelelő ütemezése. A település azoknak a nagyobb léptékű 
(pontszerű és az egész települést érintő) projekteknek ad prioritást, amelyek lehetővé teszik a jövőképben meghatározott távlati célok megvalósulását, és ezzel 
megteremtik a további tevékenységek, projektek megvalósulásának feltételrendszerét. A fejlesztések finanszírozására nincsen elegendő forrása az 
Önkormányzatnak, így külső forrásokat is kénytelen a fejlesztések során figyelembe venni. 

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Városközpont akcióterület (AT1) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

ATP11 Piac kialakítása Fedett, az árusok és a vásárlók 
igényeit egyaránt kielégítő árusító 
helyek, standok kialakítása. 
Valószínűsíthetően egy új helyszínen 
valósul meg. 

Kt. ülésen 
rendszeresen 
felvetődik a 
kérdés. 

100 Önkormányzat         

ATP12 Városi strand 
fejlesztése 

A helyi természeti adottságok 
fejlesztéseként az évtizedekig 
működő szabad-strand 
„újjáélesztése”. 

Tanulmányterv, 
jelenleg 
egyeztetés 
kezdődött a 
terület 
tulajdonosával 
(Magyar Állam) 

50 Önkormányzat         

ATP13 Kikötő 
fejlesztése 

A Sebes-Körös által nyújtott 
lehetőségek kihasználása, a vízi 
sportok, illetve a vízhez kapcsolódó 
rekreációs tevékenységek 
alapfeltételeinek megteremtése. 

Ua. mint a ATP 12 70 Önkormányzat         

ATP14 Sport és 
rekreációs tér 
fejlesztése 

Az alapvető sportlétesítmények 
hiánya miatt az iskolai mindennapos 
testnevelés feltételeinek a 
megteremtése, továbbá a helyi 
lakosság, számára lehetőséget kell 
teremteni a rendszeres 
testmozgásra, abban az időszakban 
is, amikor szabad téren az nem 
megoldható. 
 

Építési 
engedélyes 
tervekkel 
rendelkezünk. 

1700-2000 Önkormányzat         
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Városközpont akcióterület (AT1) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

ATP15 Közösségi ház 
kialakítása 

Volt óvoda belső felújítása és új 
szobák kialakítása, hogy az ingatlan 
civil szervezetek számára 
hasznosított közösségi házzá 
alakuljon. 

  Önkormányzat VP        

Összesen 1920-2220 

 

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek – Rekreációs területek akcióterület (AT2) 

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

ATP21 Ipari park 
infrastruktúrájá
nak kialakítása 

A 47-es főút mellett található ipari 
park közúti csatlakozásának a 
kialakítása, a telek közművesítése 

Építési 
engedélyes terv. 

100 Önkormányzat TOP        

Összesen 100 

2.6. AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A 
STRATÉGIÁHOZ 

A beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok és a nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) bemutatására az előző fejezetben 
megadott struktúra szerint került sor. A szempontrendszer kiegészült a megvalósítás helyszínére vonatkozó információkkal. A fejezetben bemutatásra kerülnek 
továbbá azok a pontszerű fejlesztések, melyek az akcióterületeken kívül valósulnak meg, azonban kulcsprojektek tudnak lenni egy-egy településrész céljainak 
elérése érdekében. 
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2.6.1. Pontszerű beavatkozások az akcióterületeken kívül a településrészeken  

A településfejlesztési akció keretén belül tervezett kulcsprojektek akcióterületen kívül  

A projekt megnevezése Projekt rövid leírása Előkészítettség 
foka 

Indikatív 
keretössze
g (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás 
(TOP, EFOP, 

GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb 

Megvalósítás várható ideje 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

Kompakt településközpont 

P11 „Fecskeházak” 
építése 

A fiatalok helyben tartását, 
letelepedését elősegítő, bérlakás 
építési program. 

Építési 
engedélyes 
tervekkel 
rendelkezünk 

100 Önkormányzat         

Központi lakóterület 

P21 Közpark 
fejlesztése 

Sport eszközök telepítése beadott pályázat 10 önkormányzat 
 

Belügyminisz
térium 

       

Újladány lakóterület 

P31 Napelempark 
létesítése 

tervezés            

P32 Agrár-logisztikai 
központ létesítése 

Tároló szárító építés magán személy terv 150 magánszemély VP        

Összesen 260 
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2.6.2. Beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok 

A projekt megnevezése A 
végrehajtandó 
fejlesztések az 

alábbi 
stratégiai célok 

elérését 
szolgálják  

A projekt rövid tartalma Indikatív 
keretössz
eg (nettó, 

mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás (TOP, 
EFOP, 
GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb) 

Megvalósítás időszaka 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

H1 Kerékpárút 
fejlesztése 

S1.P2.I1. 
S1.P2.I2. 
S1.P2.I3. 
S2.P2.I2. 

Kerékpárutak kialakítása a biztonságos 
közlekedés és a jobb elérhetőség 
érdekében: 

350 Önkormányzat 
partner 
Civil szervezet 

Önkor-
mányzat  

TOP forrás 

       

H2 Fasorok létesítése S1.P2.I1. 
S1.P2.I2. 
S1.P2.I3. 

A települési zöldhálózat fejlesztése 
érdekében fasorok létesítése a 
település belterületén, illetve 
külterületen a környezeti hatások (szél 
okozta defláció) csökkentése 
érdekében   

 Önkormányzat 
Civil 
szervezetek 
Ingatlantulajdon
osok 
Lakosok 

        

H3 Bel- és külterületi 
utak javítása 

S1.P2.I1. 
S1.P2.I2. 

A település útburkolatainak javítása, a 
nem portalanított utak szilárd 
burkolattal történő ellátása 

 Önkormányzat 
Konzorcium 
(lakosok és 
gazdálkodó 
szervezetek) 

        

H4 Bérlakás építés S1.P1.I3. 
S1.P1.I4. 
S1.P2.I1. 

Önkormányzati bérlakások kialakítása, 
meglévő bérlakások külső és belső 
felújítása. 

 Önkormányzat         

Összesen 350 
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2.6.3. Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek) 

A projekt megnevezése A végrehajtandó 
fejlesztések az 
alábbi stratégiai 
célok elérését 

szolgálják  

A projekt rövid tartalma Indikatív 
keretöss

zeg 
(nettó, 
mFt) 

Kedvez-
ményezett 

megnevezése 

Forrás (TOP, 
EFOP, 
GINOP, 
IKOP, 

KEHOP, 
egyéb) 

Megvalósítás időszaka 

2
01

8
 

2
01

9
 

2
02

0
 

2
02

1
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

S1 Egészség-
fejlesztő 
prevenciós 
programok 
biztosítása 

S1. P1.I2. 
S1.P1.I3. 
S3.P2.I1. 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
programok indítása 

 Önkormányzat 
Önkormányzati 
intézmények 
Civil szervezetek 

        

S2 Képzési 
programok 
indítása 

S3.P1.I1. A programok – különös figyelemmel a 
fiatal és fiatal felnőtt korosztályba 
tartozó - a helyi lakosokat, 
gazdálkodókat célozzák, hogy 
tudásukat szélesítsék, helyi 
kötődésüket erősítsék.  

 Önkormányzat 
Önkormányzati 
intézmények 
Civil szervezetek 

        

Összesen  
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3. FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 

3.1. A FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETI FEJLŐDÉS PROGRAMJA 

A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, illetve 
javítását célozza. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) a társadalom 
fejlődésének egy ennek megfelelő pályára való állítását elősegítő, hosszú távú, keretstratégiai 
jellegű dokumentum, mely valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, 
fenntartható, társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol fel.   

Az NFFS1-ben meghatározott alapelvek közül az alábbiak határozták meg az ITS kidolgozását: 

1. Folyamatosan nyomon kell követni, s mennyiségi, minőségi mutatókkal mérni, 
számszerűsíteni kell a nemzeti erőforrások alakulását: fogyását vagy gyarapodását, romlását 
vagy javulását. 

2. Az állandóan fejlődő tudományos ismeretekre figyelemmel az időszakonként felülvizsgált 
mutatók jelzései alapján értékelni kell az erőforrások helyzetét, felismerve: melyek vannak 
kritikus állapotban, melyek kritikussá válása várható, illetve, hogy a nemzet jólétéhez mely 
erőforrások fejlesztése járulhat hozzá hosszú távon a leginkább. 

3. Azonosítani kell azokat az okokat (hajtóerőket), amelyek az egyes erőforrások romlásához 
vagy gyarapításához hozzájárulnak. A romlást okozó hajtóerők visszafogását vagy a 
gyarapító hajtóerők támogatását kell célként kitűzni.  

4. A célkitűzéseket minden kormányzati, regionális vagy helyi döntés során – legyen az 
hosszabb távú ágazati stratégiák megalkotása, jogszabály-alkotás, a költségvetés tervezése 
vagy egy településrendezési terv –érvényre kell juttatni. 

5.  Olyan intézményeket, eljárásokat kell létrehozni és működtetni, melyek biztosítják, hogy a 
különböző szintű közösségi döntések során a nemzeti erőforrások fenntartható használatával 
kapcsolatos szempontok, információk a döntéshozók tudomására jutnak, azokat a döntések 
során figyelembe veszik. 

A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-humán-
gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az 
ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. A négy alapvető nemzeti erőforrás területén 
a célok rendszere a következő. 

 Emberi erőforrások: 

Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és 
tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő 
társadalom. 

 Társadalmi erőforrások 

Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom 
szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Mivel minden 
társadalom környezete folyamatosan változik, e változáshoz saját önazonosságunk 
megtartása mellett alkalmazkodnunk kell. Ebből fakadóan karban kell tartanunk azon 
ismereteinket, amelyek a közösség összetartozását és fennmaradását szolgálják. 

 Természeti erőforrások 

A környezeti eltartóképességet, mint a gazdálkodás korlátját, kell érvényesíteni. 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások 

Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai döntésekben. 
Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. 
Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos 
növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok 
(pl. város és vidéke) erősítése.  

                                                 
1 http://nfft.hu/nemzeti-fenntarthato-fejlodesi-keretstrategia/ 
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Az ITS megalkotása során horizontális célként jelenik meg a Fenntarthatóság. (Lásd: 1.2. 
Horizontális célok című fejezet) A Horizontális célokon túl az ITS-ben a következő fenntarthatósági 
elvekhez kapcsolódó részcélok jelennek meg.  

S1.P2.I1. Épített környezet fejlesztése  

S1.P2.I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése  

S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése  

S2.P1.I2. Helyi mezőgazdaság erősítése  

S2.P2.I1. Megújuló energiaforrások kihasználása 

S3.P1.I1. Civil szféra erősítése 

Fenntarthatóságot veszélyeztető folyamatok és jelenségek összehasonlítása 

Éghajlatváltozás G2 
A környezet eltartóképességének csökkenése G 
Rossz egészségi állapot, és problémás egészségügyi rendszer G 
Nem fenntartható (anyag- és energiaigényes) fogyasztói szokások G 
Biológiailag aktív területek csökkenése, felaprózódása L3 
Növekvő  területhasználat (beépített terület) L 
Külső függésben levő és a fosszilis energiahordozókra alapozott energiarendszer G 

3.2. SZEGREGÁCIÓS TERV 

3.2.1. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetértékelése 

A 2001-es népszámlálási adatokat figyelembe véve Körösladánynak 3 olyan területe van, ami 
hivatalosan szegregációval veszélyeztetett, vagy szegregált területnek számít. A területek 
lehatárolása az Eljr. 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A 
szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elő. Az Eljr.-ben foglaltak szerint 
azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 
év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. A KSH által 
elkészített térképeken, két kategória került feltüntetésre. 

- Azon területek, ahol a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ezek a 
területek szegregátumnak számítanak.  

- Azon területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%. ezek a területek szegregáció 
szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak.4 

                                                 
2 Globális 
3 Lokális 

4 Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = 
szürke, 30–34% = világoszöld, 35–100% = sötétzöld. A térképen be vannak karikázva azon területek, 
amelyeken a magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt. 
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A 35% feletti szegregációs mutatóval 
található. Ez a városrész a településközponttól délre helyezkedik el, és a Körös folyó határolja el 
város többi részétől. A KSH által lehatárolt két, szegregátumnak megjelölt terület nem különül el 
egymástól, illetve a környező településszövettől, ezért a továbbiakban Újladány településrészt egy 
egységként fogjuk tekinteni.    
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A 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkező két terület egyaránt Újladány 
a településközponttól délre helyezkedik el, és a Körös folyó határolja el 

. A KSH által lehatárolt két, szegregátumnak megjelölt terület nem különül el 
mástól, illetve a környező településszövettől, ezért a továbbiakban Újladány településrészt egy 

Újladányon 2011
nagyjából 500-an éltek, de az elmúlt 
években folyamatos elvándorlás 
történt erről a település
A népességösszetétel kismértékben 
eltér a település egészétől. A fiatalok 
aránya kismértékben magasabb, mint 
a települési átlag. Megfigyelhető, 
hogy a település egészéhez 
viszonyítva az aktív korúak aránya 
8 százalékponttal magasabb, de ezzel 
párhuzamosan alacsonyabb az idős 
lakosok aránya a városrészen belül
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rendelkező két terület egyaránt Újladány városrészen 
a településközponttól délre helyezkedik el, és a Körös folyó határolja el a 

. A KSH által lehatárolt két, szegregátumnak megjelölt terület nem különül el 
mástól, illetve a környező településszövettől, ezért a továbbiakban Újladány településrészt egy 

Újladányon 2011-es adatok szerint 
an éltek, de az elmúlt 

években folyamatos elvándorlás 
történt erről a településrészről.  
A népességösszetétel kismértékben 
eltér a település egészétől. A fiatalok 
aránya kismértékben magasabb, mint 
a települési átlag. Megfigyelhető, 
hogy a település egészéhez 
viszonyítva az aktív korúak aránya  
8 százalékponttal magasabb, de ezzel 

rhuzamosan alacsonyabb az idős 
városrészen belül.    
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Szegregált területek demográfiai mutatói

 

Lakónépesség száma 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
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Szegregált területek demográfiai mutatói 

1. szegregátum 

(Köröstarcsai út - 
Köztársaság u. - Esze 

Tamás u. - Klapka 
György u.) 

50 fő 

14 évesek aránya 24,0% 

59 évesek aránya 52,0% 

X évesek aránya 24,0% 

A szegregáció mérésére egy 
komplex mutató szolgál. Azt 
szükséges megnézni, hogy a 
legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
a rendszeres munka
jövedelemmel nem 
rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül. Ez az 
érték Körösladány egészére 
vetítve 14%, Újladány 
esetében viszont bőven 
kétszer nagyobb. A többi 
szociális jellegű mutató 
esetében is azt 
tapasztalhatjuk, hogy az 
Újladányban élő lakosság 
hátrányban van a város 
egészéhez képest. A 
foglalkoztatottak aránya 
jelentősen elmarad 
Körösladány egészéhez 
képest, ami nagyrészt 
visszavezethető arra, hogy 
Újladányban felül
reprezentáltak az alacsony 
végzettséggel rendelkezők. 
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Esze 

Klapka 

2. szegregátum 

(Köröstarcsai út - József 
Attila u. - Esze Tamás 

u. - Május 1. u. - Bartók 
Béla u. - József Attila u. 
- Vesszőséri út - Május 
1. u. - Vesszőséri út - 

Ady u.) 
217 fő 

16,1% 

66,4% 

17,5% 

A szegregáció mérésére egy 
komplex mutató szolgál. Azt 
szükséges megnézni, hogy a 
legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munka-
jövedelemmel nem 
rendelkezők aránya mekkora 
az aktív korúakon belül. Ez az 
érték Körösladány egészére 
vetítve 14%, Újladány 
esetében viszont bőven 
kétszer nagyobb. A többi 
szociális jellegű mutató 
esetében is azt 
tapasztalhatjuk, hogy az 
Újladányban élő lakosság 
hátrányban van a város 

hez képest. A 
foglalkoztatottak aránya 
jelentősen elmarad 
Körösladány egészéhez 
képest, ami nagyrészt 
visszavezethető arra, hogy 
Újladányban felül-
reprezentáltak az alacsony 
végzettséggel rendelkezők.  
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Szegregált területek szociális mutatói

 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belülpresz
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 
belül 
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

Szegregált területek lakáshelyzete

 

Lakásállomány (db) 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

 
EJLESZTÉSI STRATÉGIA 

  

 
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

Szegregált területek szociális mutatói 

1. szegregátum 

(Köröstarcsai út - 
Köztársaság u. - Esze 
Tamás u. - Klapka 
György u.) 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

42,3% 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
59 évesek) belül 

53,8% 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
59 évesek) belülpresz 

53,8% 

64 éves népességen belül 44,8% 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 65,2% 

presztízsű foglalkoztatási csoportokban 53,8% 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen 68,0% 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 18,8% 
szükséglakások aránya a 35,0% 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
59 évesek) belül 

53,8% 

A lakhatási körülmények esetében 
mutatkozik meg legélesebben 
Újladány elkülönülése Körösladány 
egészéhez képest. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 19% 
Körösladányon, míg a vizsgált 
településrészen bőven kétszer 
nagyobb arányban találkozhatunk ilye
lakóépületekkel.   

Szegregált területek lakáshelyzete 

1. szegregátum 
(Köröstarcsai út - 
Köztársaság u. - Esze 
Tamás u. - Klapka György 
u.) 

2. szegregátum
(Köröstarcsai út 
Attila u. 
Május 1. u. 
- József 
Vesszőséri út 
Vesszőséri út 

22 db 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 40,9% 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 35,0% 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül … 
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2. szegregátum 

(Köröstarcsai út - József 
Attila u. - Esze Tamás 
u. - Május 1. u. - Bartók 
Béla u. - József Attila u. 
- Vesszőséri út - Május 
1. u. - Vesszőséri út - 
Ady u.) 

41,7% 

64,6% 

59,0% 

38,1% 
46,1% 
73,8% 

65,9% 

17,6% 
46,6% 

64,6% 

A lakhatási körülmények esetében 
mutatkozik meg legélesebben 
Újladány elkülönülése Körösladány 
egészéhez képest. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya 19% 
Körösladányon, míg a vizsgált 
településrészen bőven kétszer 
nagyobb arányban találkozhatunk ilyen 
lakóépületekkel.    

2. szegregátum 
(Köröstarcsai út - József 
Attila u. - Esze Tamás u. - 
Május 1. u. - Bartók Béla u. 

József Attila u. - 
Vesszőséri út - Május 1. u. - 
Vesszőséri út - Ady u.) 

84 db 

48,8% 

46,6% 

9,6% 
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3.2.2. Anti-szegregációs Program (ASZP)

Az anti-szegregációs program az célozza, hogy a szegregátumként azonosított területeken élő 
alacsony státuszú lakosok életlehetőségei növekedjenek. Ennek megfelelően
beavatkozások eszközrendszerét, külön figyelve arra, hogy a jelenlegi kimutatások alapján 
szegregátumnak tekinthető területek szegregációs indexe csökkenjen, az ott élő lakosok esélyei 
megegyezzenek a város egyéb területén élőékkel
intézkedések nem csupán a KSH által jelzett 2 területre vonatkoznak, hanem azt kiterjesztettük 
Újladány teljes területére, mivel alapvetően homogén jellemzőkkel bír ez a településrész.

Célok meghatározása 

Rövid távú célok (1-2 év) 

Lakosság tájékoztatása  

Operatív program kidolgozása 

A jövőben beindítandó programok 
előkészítése 
Monitoring rendszer kialakítása 

ANTISZEGREGÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK

ASZP1. SZOCIÁLIS HELYZETFELMÉRÉS

A társadalmi és területi szegregáció csökkentése érdekében történő beavatkozások megtervezését 
meg kell hogy előzze egy szociális 
felmérésnek két fókusza kell hogy legyen. A lakossági felmérésnek azt kell céloznia, hogy milyen 
jellemzőkkel bír a célterületen élő lakosság, milyen nehézségeik vannak, milyen erőforrásokkal 
rendelkeznek. Hasonlóan fontos a szociális ellátórendszer átvilágítása, erőforrásainak megismerése, 
illetve az ott dolgozó szociális szakemberek tapasztalatainak, igényeinek feltérképezése.

A helyzetfelmérést követően szükséges a tervezett intézkedésekhez tartozó m
kidolgozása. Az Önkormányzat Monitoring Kerekasztal létrehozását tervezi, aminek résztvevői az 
önkormányzat képviselője, helyi szociális intézmények vezetői, az a
megvalósításban résztvevők, illetve az intézk
folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek véleményének 
kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos 
elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések 
felelősei félévente beszámolnak a képviselő
az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.

  

Szociális 
helyzetfelmérés

Intézményi 
szolgáltatások 
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szegregációs Program (ASZP) 

szegregációs program az célozza, hogy a szegregátumként azonosított területeken élő 
alacsony státuszú lakosok életlehetőségei növekedjenek. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a 
beavatkozások eszközrendszerét, külön figyelve arra, hogy a jelenlegi kimutatások alapján 
szegregátumnak tekinthető területek szegregációs indexe csökkenjen, az ott élő lakosok esélyei 
megegyezzenek a város egyéb területén élőékkel. Ahogy már írtuk jelen dokumentumban leírt 
intézkedések nem csupán a KSH által jelzett 2 területre vonatkoznak, hanem azt kiterjesztettük 
Újladány teljes területére, mivel alapvetően homogén jellemzőkkel bír ez a településrész.

Középtávú célok (2-6 év) Hosszú távú célok (7

Társadalmi részvétel erősítése A célterületen csak komfortos 
lakások legyenek

Rossz minőségű lakásállomány 
korszerűsítése a lakók bevonásával  

A terület szegregációs indexe 
csökken 

Javuljon a terület szociális státusza A lakosok státusza eléri a városi 
átlagot 

Célcsoport bevonása a speciális 
programokba  

ÉZKEDÉSEK 

MÉRÉS 

A társadalmi és területi szegregáció csökkentése érdekében történő beavatkozások megtervezését 
meg kell hogy előzze egy szociális helyzetfelmérés, szociális térkép elkészítése. Ennek a 
felmérésnek két fókusza kell hogy legyen. A lakossági felmérésnek azt kell céloznia, hogy milyen 
jellemzőkkel bír a célterületen élő lakosság, milyen nehézségeik vannak, milyen erőforrásokkal 

nek. Hasonlóan fontos a szociális ellátórendszer átvilágítása, erőforrásainak megismerése, 
illetve az ott dolgozó szociális szakemberek tapasztalatainak, igényeinek feltérképezése.

szükséges a tervezett intézkedésekhez tartozó m
kidolgozása. Az Önkormányzat Monitoring Kerekasztal létrehozását tervezi, aminek résztvevői az 
önkormányzat képviselője, helyi szociális intézmények vezetői, az anti-szegregációs beavatkozások 
megvalósításban résztvevők, illetve az intézkedések célcsoportjából kikerülő lakosok. A Kerekasztal 
folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek véleményének 
kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos 

éséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések 
felelősei félévente beszámolnak a képviselő-testületnek. A Kerekasztal monitoring munkája kiterjed 
az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is. 

 

Anti-Szegregációs 
Program

Intézményi 
szolgáltatások 

erősítése

Célzott 
hátránycsökkentő 

intézkedések
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szegregációs program az célozza, hogy a szegregátumként azonosított területeken élő 
szükséges kialakítani a 

beavatkozások eszközrendszerét, külön figyelve arra, hogy a jelenlegi kimutatások alapján 
szegregátumnak tekinthető területek szegregációs indexe csökkenjen, az ott élő lakosok esélyei 

. Ahogy már írtuk jelen dokumentumban leírt 
intézkedések nem csupán a KSH által jelzett 2 területre vonatkoznak, hanem azt kiterjesztettük 
Újladány teljes területére, mivel alapvetően homogén jellemzőkkel bír ez a településrész. 

Hosszú távú célok (7- év) 

A célterületen csak komfortos 
lakások legyenek 
A terület szegregációs indexe 

A lakosok státusza eléri a városi 

 

 

A társadalmi és területi szegregáció csökkentése érdekében történő beavatkozások megtervezését 
helyzetfelmérés, szociális térkép elkészítése. Ennek a 

felmérésnek két fókusza kell hogy legyen. A lakossági felmérésnek azt kell céloznia, hogy milyen 
jellemzőkkel bír a célterületen élő lakosság, milyen nehézségeik vannak, milyen erőforrásokkal 

nek. Hasonlóan fontos a szociális ellátórendszer átvilágítása, erőforrásainak megismerése, 
illetve az ott dolgozó szociális szakemberek tapasztalatainak, igényeinek feltérképezése. 

szükséges a tervezett intézkedésekhez tartozó monitoringrendszer 
kidolgozása. Az Önkormányzat Monitoring Kerekasztal létrehozását tervezi, aminek résztvevői az 

szegregációs beavatkozások 
edések célcsoportjából kikerülő lakosok. A Kerekasztal 

folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek véleményének 
kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos 

éséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések 
testületnek. A Kerekasztal monitoring munkája kiterjed 

Társadalmi 
részvétel 
erősítése
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ASZP2. INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK ERŐSÍTÉSE 

Az Anti-szegregációs Program keretében javítani szükséges a célcsoport hozzáférését a településen 
elérhető szociális, oktatási, egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ennek első lépése a megfelelő 
tájékoztatása a lakosoknak, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, milyen feltételekkel 
és a szolgáltatások igénybevételének milyen előfeltételei vannak. A helyi intézményeket is fel kell 
készíteni, hogy a célcsoport milyen speciális igényekkel rendelkezik, milyen programok 
megvalósítása képzelhető el. Az intézkedések hatékonysága növelhető azzal, ha nem csupán 
intézményi megoldások születnek, hanem az érintett intézmények közösen alakítják ki a szociális 
beavatkozások eszközrendszerét.    

ASZP3. CÉLZOTT HÁTRÁNYCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 

ASZP 3.1. Mentorprogram (családoknak) 

A mentorprogram komplexen a családokra koncentráló program, melynek keretében valamennyi 
család kap egy mentort, aki egyénileg kialakított támogatási formákkal segíti a családot. A 
mentorral való együttműködést és feltételeit szerződés rögzíti a felek között. A szerződésben 
foglaltak számon kérhetők. A mentorprogramban való részvétel, a mentorral való együttműködés 
előfeltétele lehet egyes programokba való továbblépésnek. Az együttműködés pozitív előnyt jelent, 
ugyanakkor annak hiánya nem von maga után olyan szankciókat, mely hátrányosabban érintené a 
mentorált családot, az ő kiindulási pontjukhoz képest. 

ASZP 3.2. Programok az óvodákban 

A program megvalósításának egyik központi eleme a dolgozóknak szervezett előadás- és 
képzéssorozat, melynek célja, hogy megismerjék egyrészt a nehéz szociális helyzetű családok, 
egyének helyzetét, a marginális helyzet következményeit és ezek hatását a családban élő 
gyermekekre, valamint hogy az óvópedagógusok valós (szociális, mentális) eszközökkel segítsék 
mind a gyermekeket, mind pedig a családjaikat az óvodai létük során.  

ASZP 3.3. Programok az iskolákban 

Kiemelten fontosak az általános iskola első évei, elsősorban a rossz családi és társadalmi 
környezetből érkező gyermekek sikerélményhez juttatása. Hangsúlyt kell helyezni a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai teljesítményének javítására, integrált oktatáson, 
tanórán kívüli programokon való részvételi lehetőségeken keresztül. Itt olyan programokra érdemes 
koncentrálni, melyek elősegítik a gyermekek sikerélmény szerzésének lehetőségét, hosszabb távon 
is használható ismereteket szereznek, illetve fejlesztik „alapvető” készségeiket, képességeiket.  

ASZP 3.4. Tanoda program 

Speciális felzárkóztató program, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 
Több mint egyszerű korrepetálás. Struktúrájában nem követi a hagyományos iskolarendszert, 
módszerében az egyénre, annak haladási ütemére koncentrál. Főbb céljai:  

- a hátrányos helyzetű gyermekeket megfelelő módon integrálni tudó közoktatási rendszer 
megteremtése, melynek célja a személyiségközpontú oktatás mellett minden tanuló 
képességének és adottságának maximális kibontakoztatása; 

- a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek megkapják a képességeik minél teljesebb 
kibontakoztatásához szükséges segítséget, ezáltal elkerüljék az iskolai kudarcot, iskolázottsági 
szintjük növekedjen, és így képzett, lehetőleg érettségizett munkavállalóként jelenhessenek 
meg a munkaerőpiacon; 

- a családokkal végzett munka hosszú távú célja az, hogy a család belső erőforrásai 
növekedjenek, a szülők és az intézmények közötti kommunikáció javuljon, a támogató hálózat 
megerősödjön; 
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ASZP 3.5. Képzési programok 

A foglalkoztatás és a képzés szervesen egymásra épülnek. A képzési programok a munkavállalói 
státusz növelése mellett (tudás megszerzése) szocializációs szereppel is bírnak. A tartósan 
állástalanok időstruktúrája a munkával töltött évekhez képest éles változásokon megy keresztül. Az 
idővel való gazdálkodás újbóli elsajátításának egyik első lépése a strukturált képzési programban 
való részvétel. A képzési programok államilag finanszírozott, piaci szereplő, vagy Körösladány 
önkormányzata által biztosítottak egyaránt lehetnek. Megvalósításukban a hagyományos képzési 
pontokon túl civil szervezetek bevonását is fontosnak tartjuk. 

ASZP 3.6. Foglalkoztatás erősítése 

A beavatkozások kulcselemének a foglalkoztatásnak kell lennie. Meg kell találni annak a módját, 
hogy a potenciális munkavállalók és a munkaadók egymásra találjanak. Ennek kiindulópontja a 
szociális ellátórendszer és a munkaadói oldal szorosabb együttműködésében látjuk. A tervekben 
szerepel foglalkoztatási programok, szociális szövetkezet indításának támogatása a településen.  

ASZP4. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ERŐSÍTÉSE 

ASZP4.1. Ifjúsági szabadidős programok 

Felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt meghatározó jelentőségű, hogy mit csinálnak 
szabadidejükben. A gyerekek számára gyakorta csak a csoportos „tengés-lengés” marad választási 
lehetőségként, szemben esetleg a szervezett sport-, vagy kézműves foglalkozásokkal, számítógépes 
ismeretek elsajátításával, kulturális programokkal. Példák ifjúsági szabadidős programokra: 

 Készségfejlesztés, önismeret, 
 Pszichodráma, családállítás és családterápia 
 Múzeumlátogatás 
 Rendszeres sportesemények / edzések 
 Számítógépes ismeretek készségek fejlesztése 
 Multikulturális események látogatása 
 Más kultúrákkal való ismerkedés 
 Különleges és érdekes szakmákkal való ismerkedés 
 Kulturális események látogatása – színház, mozi, stb. 

ASZP4.2. Egészségfejlesztési programok 

A program feladata a szegénykultúra, munkanélküliség rögzült, generációkon keresztült 
hagyományozódó mintáinak korrigálása, az egészségesebb életszemlélet, életmód ösztönzése.  

ASZP 4.3. Bűnmegelőzési program  

 A gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése - az áldozattá válás megelőzése – 
figyelemfelhívás, ismeretátadás 

 Bűnismétlés megelőzése – ismeretátadás, jogi segítségnyújtás, megküzdési stratégiák 
erősítése 

4. STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1. A STRATÉGIA FŐBB KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

4.1.1. Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési 
eszközökkel 

Az ITS-ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
messzemenőkig figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fejlesztési lehetőségeket, továbbá a 
hatályos és a készülő településrendezési eszközök elhatározásait. 

 Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz 

A településfejlesztés tervezési szintjei Körösladány koncepciójában és az ITS-ben: 
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Természetesen az ITS-sel egyidőben készülő koncepció tökéletes összhangban van a 
településfejlesztési stratégiával, hiszen a koncepció
készült az ITS. 

A koncepcióban kimondott hosszútávú jövőkép középtávon az ITS
megfogalmazottak összhangban vannak a településfejlesztési koncepcióban meghatározott 
alapcéllal, a koncepció céljaival összhangban a stratégia fogalmazza meg a célok eléréséhez 
szükséges eszközrendszert, beavatkozásokat. 

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTELEMEK (ITS)

FEJLESZTÉSEK PILLÉREI

A legfontosabb településfejlesztési feladatok kijelőlése

Jól élhető város jövőkép
Több lábon álló gazdasági jövőkép

Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép

HORIZONTÁLIS CÉLOK

"Körösladány, ahol jó megszületni, élni és megöregedni.”
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sel egyidőben készülő koncepció tökéletes összhangban van a 
településfejlesztési stratégiával, hiszen a koncepcióra alapozva, annak elhatározásait kibontva 

hosszútávú jövőkép középtávon az ITS-ben is megjelenik. Az ITS
megfogalmazottak összhangban vannak a településfejlesztési koncepcióban meghatározott 

pció céljaival összhangban a stratégia fogalmazza meg a célok eléréséhez 
szükséges eszközrendszert, beavatkozásokat.  

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTELEMEK (ITS)
Stratégia feladata

Középtávon tervezhető konkrét fejlesztések

Akcióterületi fejlesztések

Pontszerű- és hálózatos projektelemek

FEJLESZTÉSEK PILLÉREI

A legfontosabb településfejlesztési feladatok kijelőlése

Koncepció feladata

ÁLTALÁNOS CÉLOK
Jól élhető város jövőkép

Több lábon álló gazdasági jövőkép
Társadalmi együttműködésre vonatkozó jövőkép

Élhető város kialakítása
Több lábon álló, stabil gazdaság
Társadalmi aktivitás erősítése

HORIZONTÁLIS CÉLOK

Belső erőforrások kihasználása

JÖVŐKÉP

"Körösladány, ahol jó megszületni, élni és megöregedni.”
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megfogalmazottak összhangban vannak a településfejlesztési koncepcióban meghatározott 

pció céljaival összhangban a stratégia fogalmazza meg a célok eléréséhez 

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTELEMEK (ITS)

Élhető város kialakítása
Több lábon álló, stabil gazdaság
Társadalmi aktivitás erősítése
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A koncepcióban megfogalmazott fejlesztési pillérek az ITS
részintézkedések szintjéig kerültek kibontásra, a k

Az intézkedések, részintézkedések egymásra épülve, a szinergikus hatásokra figyelemmel készültek. 
Az ITS készítése során a koncepcióra vonatkozó visszacsatolások megtörténtek. Az átjárás 
biztosított. A fentiek alapján biztosított, 

 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

Körösladány város hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata meghatározza a 
fejlesztések megvalósulását. A fejlesztési elképzelések a hatályos szabályoz
szabályzatban megfogalmazott előírásokkal nincsenek minden területen összhangban. A település a 
településfejlesztési koncepció és az ITS elkészítésé
eszközeinek felülvizsgálatát, melyben 
célokra, az előkészített és megvalósítandó projekt javaslatokra. A felülvizsgálat során meg kell 
vizsgálni a fejlesztések, projektek megvalósíthatósága szempontjából az építési övezeti és övezeti 
paramétereket (rendeltetés, beépítettség, épületmagasság stb.).

4.1.2. Önkormányzati ágazati vagy tematikus stratégiával való összhang

Az ITS-ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
messzemenőkig figyelembe kell venni a hatályos á
megfogalmazott elhatározásokat, bár a településfejlesztési dokumentumok készítését követően meg 
kell kezdeni az ágazati koncepciók hozzáhangolását.

 Körösladány Város Környezetvédelmi Programja (2010)

A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. Szemléleti alapja a környezet rendszerszemléletű megközelítése oly 
módon, hogy a társadalmi szükségletek anyagi és nem anyagi természetű feltételeinek biz
valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek harmonikus viszonyban álljanak a környezettel.

A program átfogó céljai: 

- a települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése;
- a természet erőforrásainak és értékeinek megőrzése
- a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése.

A program átfogó céljai megjelennek már az ITS horizontális céljai között is.

  

                                                 
5 A településfejlesztési koncepció az ITS elfogadásával egy időben kerül jóváhagyásra, biztosítva az összhangot 

a településfejlesztési dokumentumok között.

Körösladány 
Környezetvédelmi Programja
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A koncepcióban megfogalmazott fejlesztési pillérek az ITS-ben stratégiai intézkedések, 
részintézkedések szintjéig kerültek kibontásra, a koncepcióval összhangban. 

Az intézkedések, részintézkedések egymásra épülve, a szinergikus hatásokra figyelemmel készültek. 
Az ITS készítése során a koncepcióra vonatkozó visszacsatolások megtörténtek. Az átjárás 
biztosított. A fentiek alapján biztosított, hogy az ITS a koncepcióval összhangban van.

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata meghatározza a 
fejlesztések megvalósulását. A fejlesztési elképzelések a hatályos szabályozási terv és helyi építési 
szabályzatban megfogalmazott előírásokkal nincsenek minden területen összhangban. A település a 
településfejlesztési koncepció és az ITS elkészítésével párhuzamosan tervezi településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát, melyben figyelemmel lesz az ITS-ben meghatározott fejlesztési 
célokra, az előkészített és megvalósítandó projekt javaslatokra. A felülvizsgálat során meg kell 
vizsgálni a fejlesztések, projektek megvalósíthatósága szempontjából az építési övezeti és övezeti 

tereket (rendeltetés, beépítettség, épületmagasság stb.). 

Önkormányzati ágazati vagy tematikus stratégiával való összhang 

ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
messzemenőkig figyelembe kell venni a hatályos ágazati stratégiákban és programokban 
megfogalmazott elhatározásokat, bár a településfejlesztési dokumentumok készítését követően meg 
kell kezdeni az ágazati koncepciók hozzáhangolását. 

Körösladány Város Környezetvédelmi Programja (2010) 

távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. Szemléleti alapja a környezet rendszerszemléletű megközelítése oly 
módon, hogy a társadalmi szükségletek anyagi és nem anyagi természetű feltételeinek biz
valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek harmonikus viszonyban álljanak a környezettel.

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése;
a természet erőforrásainak és értékeinek megőrzése 
a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése. 

A program átfogó céljai megjelennek már az ITS horizontális céljai között is. 

 

 
A településfejlesztési koncepció az ITS elfogadásával egy időben kerül jóváhagyásra, biztosítva az összhangot 
a településfejlesztési dokumentumok között. 
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ben stratégiai intézkedések, 

Az intézkedések, részintézkedések egymásra épülve, a szinergikus hatásokra figyelemmel készültek. 
Az ITS készítése során a koncepcióra vonatkozó visszacsatolások megtörténtek. Az átjárás 

hogy az ITS a koncepcióval összhangban van.5 

hatályos szabályozási terve és helyi építési szabályzata meghatározza a 
ási terv és helyi építési 

szabályzatban megfogalmazott előírásokkal nincsenek minden területen összhangban. A település a 
tervezi településrendezési 

ben meghatározott fejlesztési 
célokra, az előkészített és megvalósítandó projekt javaslatokra. A felülvizsgálat során meg kell 
vizsgálni a fejlesztések, projektek megvalósíthatósága szempontjából az építési övezeti és övezeti 

ben megfogalmazott stratégiai és településrészi célrendszerek meghatározásánál 
gazati stratégiákban és programokban 

megfogalmazott elhatározásokat, bár a településfejlesztési dokumentumok készítését követően meg 

távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. Szemléleti alapja a környezet rendszerszemléletű megközelítése oly 
módon, hogy a társadalmi szükségletek anyagi és nem anyagi természetű feltételeinek biztosítása, 
valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek harmonikus viszonyban álljanak a környezettel. 

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése; 

 

A településfejlesztési koncepció az ITS elfogadásával egy időben kerül jóváhagyásra, biztosítva az összhangot 

Fenntarthatóság
Belső erőforrások 
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A programban megfogalmazott végrehajtandó feladatokat a fentieken túl az ITS célrendszere, 
illetve a meghatározott projektelemek is tartalmazzák. A kohézió az alábbi területeken figyelhető 
meg az általános fenntarthatósági célok mellett:

- Helyi, szezonális, bio- és magyar termékek forgalmának/választásának ösztönzése (piacok, 
értékesítési pontok). 

- Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának 
javítása (fűtési, hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés).

- Helyi megújuló energiaforrások (biomassza, biogáz, földhő, nap
szerinti, decentralizált felhasználása.

- A település adottságaira és lehetőségeire alapozott fejlesztési irányokról szóló döntések 
meghozatalakor a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele, összhang teremtése a 
településfejlesztési elképzelések és településrende

- Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású területek 
létesítésével történő területi pótlása.

- A lakosság folyamatos tájékoztatása.
- A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járd

valamint ezek karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása: közvilágítás, 
köztisztaság, közbiztonság).

- Közlekedésszervezési intézkedések végrehajtása (nyomvonal, megállók kijelölése, 
járatsűrűség). 

- Közreműködés a Szennyvíz Program végrehajtásában, a szükséges beruházások 
megvalósítása. 

- A lakások csatornabekötésének ösztönzése.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő belvízvédelmi művek fenntartása, rekonstrukciója.
- A helyi és térségi jelentőség

 Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013)

Körösladány város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémá
intézkedéseket.  

- a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A program átfogó céljai megjelennek már az ITS horizontális c

4.1.3. Magasabb rendű tervekkel való összhang

 Illeszkedés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (2030)

Körösladány Esélyegyenlőségi 
Programja

 
EJLESZTÉSI STRATÉGIA 

  

 
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

ban megfogalmazott végrehajtandó feladatokat a fentieken túl az ITS célrendszere, 
t projektelemek is tartalmazzák. A kohézió az alábbi területeken figyelhető 

meg az általános fenntarthatósági célok mellett: 

és magyar termékek forgalmának/választásának ösztönzése (piacok, 

zmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának 
javítása (fűtési, hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés).
Helyi megújuló energiaforrások (biomassza, biogáz, földhő, nap- és szélenergia) lehetőség 

decentralizált felhasználása. 
A település adottságaira és lehetőségeire alapozott fejlesztési irányokról szóló döntések 
meghozatalakor a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele, összhang teremtése a 
településfejlesztési elképzelések és településrendezési eszközök között.
Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású területek 
létesítésével történő területi pótlása. 
A lakosság folyamatos tájékoztatása. 
A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járda- és kerékpárút
valamint ezek karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása: közvilágítás, 
köztisztaság, közbiztonság). 
Közlekedésszervezési intézkedések végrehajtása (nyomvonal, megállók kijelölése, 

zennyvíz Program végrehajtásában, a szükséges beruházások 

A lakások csatornabekötésének ösztönzése. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő belvízvédelmi művek fenntartása, rekonstrukciója.
A helyi és térségi jelentőségő vizek védelmét szolgáló beavatkozások megvalósítása.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) 

Körösladány város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

A program átfogó céljai megjelennek már az ITS horizontális céljai között is. 

Magasabb rendű tervekkel való összhang 

Illeszkedés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (2030)

Körösladány Esélyegyenlőségi ITS Horizontális céljai:

•Esélyegyenlőség
•Partnerségi kapcsolat 
kialakítása

•Belső erőforrások 
kihasználása
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ban megfogalmazott végrehajtandó feladatokat a fentieken túl az ITS célrendszere, 
t projektelemek is tartalmazzák. A kohézió az alábbi területeken figyelhető 

és magyar termékek forgalmának/választásának ösztönzése (piacok, 

zmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának 
javítása (fűtési, hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés). 

és szélenergia) lehetőség 

A település adottságaira és lehetőségeire alapozott fejlesztési irányokról szóló döntések 
meghozatalakor a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele, összhang teremtése a 

zési eszközök között. 
Az igénybevételre kerülő biológiailag aktív felületek magas biológiai aktivitású területek 

és kerékpárút-építés, 
valamint ezek karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása: közvilágítás, 

Közlekedésszervezési intézkedések végrehajtása (nyomvonal, megállók kijelölése, 

zennyvíz Program végrehajtásában, a szükséges beruházások 

Az önkormányzati tulajdonban lévő belvízvédelmi művek fenntartása, rekonstrukciója. 
vizek védelmét szolgáló beavatkozások megvalósítása. 

Körösladány város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

követelményét, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
k komplex kezelése érdekében szükséges 

a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

 

Illeszkedés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (2030) 

Esélyegyenlőség
Partnerségi kapcsolat 

Belső erőforrások 



KÖRÖSLADÁNY 58 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA   
   

  
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési 
célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat 
területi célt fogalmaz meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi 
tématerületeket ölelnek fel. A célrendszer a fordulatot igénylő területekre és a lehetséges kitörési 
pontokra irányul az alábbiak szerint: 

 

Körösladány ITS-ében nincsenek olyan tartalmi elemek, amik ellentmondanának az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban leírtaknak.   

 Illeszkedés Békés megye területfejlesztési programhoz (2014-2020) 

A dokumentum arra a megállapításra jut, hogy a „megye gazdasági kibocsátásnak üteme 1989 után 
tartósan elmaradt az országos átlagtól, ill. a megye potenciális lehetőségeitől.” A tendencia 
megállítása és a megye tartós fejlődési pályára állítása érdekében négy területre kíván fókuszálni: 

 foglalkoztatás javítása, 
 tőkeállomány növelése, 
 technikai-, technológiai transzfer feltételeinek javítása, 
 vonalas infrastruktúra fejlesztése. 

A megyei program a következőképpen építi fel fejlesztési célrendszerét:  

Megállapítható, hogy Körösladány és Békés megye fejlesztési céljai között nincsen ellentmondás. 
Mindkét dokumentumban hangsúlyos a versenyképesség feltételeinek megteremtése, illetve az 
értékteremtő fejlesztések támogatása. A dokumentumban egy helyen kerül dedikálva megemlítésre 
Körösladány:  

A Koncepció jövőképe:

Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel,
javuló életminőséggel és környezeti állapottal.

Átfogó cél I.:

Értékteremtő,
foglalkoztatást
biztosító gazdasági
fejlődés.

Átfogó cél II.:

Népesedési fordulat,
egészséges és
megújuló társadalom.

Átfogó cél III.:

Természeti
erőforrásaink
fenntartható
használata, értékeink
megőrzése és

környezetünk
védelme

Átfogó cél IV.:

Térségi potenciálokra
alapozott,
fenntartható
térszerkezet

Átfogó Célok

Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi
viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása.

Prioritás I.

Versenyképességet 
javító-, értékalapú-, 

horizontális 
gazdaságfejlesztés.

Prioritás II.

Térségspecifikus 
brandek fejlesztése a 

megye perifériális

helyzetű településein.

Prioritás III.

Társadalmi- gazdasági 
kohézió erősítése a 

megye mag- és

perifériális helyzetű 
térségei között.

Prioritás IV.

Természeti és épített 
értékek, a szellemi és 

kulturális örökség

megóvása, alkotó 
innovatív fenntartható 

továbbfejlesztése.
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„Országos Környezeti Kármentesítési Program az érintett Békés megyei településeken a 
hátrahagyott tartós környezetszennyeződések károsító, veszélyeztető hatásának megszüntetése, a 
földtani közeg, vagy a felszín alatti víz szennyezettségének, veszélyeztetettségének csökkentése 
vagy megszüntetése érdekében az alábbiakat emeli ki: Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú 
terület". 

 Illeszkedés a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület, Helyi Fejlesztési  
Stratégiájához (2014-2020) 

 

Körösladány a Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület tagja. A vizsgált stratégia három alapvetésre 
épít. Egyrészt, azt hangsúlyozza a dokumentum, hogy a fejlesztések során alapvetően a helyi 
erőforrásokra szükséges támaszkodni. Másrészt a fejlesztések során nem elég csak törekedni a 
fenntarthatóságra, hanem annak elérését kell megcélozni. Harmadrész azokat a fejlesztéseket 
érdemes  előtérbe helyezni, amik nem önmagukért valóak, hanem értékteremtéssel párosulnak. Ez 
a szemléleti keret megjelenik Körösladány ITS-ében is.   

  

A stratégia jövőképe:

A Helyi Fejlesztési Stratégia eredményeként az akcióterület természeti és társadalmi értékeinek és
sajátos vidéki jellegének megőrzése mellett, az együttműködésre alapozott fejlesztések generálásával a
jelenlegi gazdasági potenciál megőrzése, esetleges növekedésének beindítása, a térség
népességmegtartó erejének növekedése.

Átfogó cél I.:

A térség környezeti és
természeti erőforrásaira
alapozott fenntartható
gazdaságfejlesztés, a meglévő
kapacitások megőrzésének és
megerősödésének, valamint
újak létrejöttének
elősegítésével.

Átfogó cél II.:

Önmagáért felelősséget
vállaló és dinamikus
fejlődésre képes, kooperatív,
újszerű megoldásokat kereső
helyi közösség létrehozása.

Átfogó cél III.:

A térségi hagyományok
kiemelt kezelésével a helyi
identitástudat erősítése.
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 Illeszkedés a Békes-Arad közös turisztikai marketing stratégiához (2011-2018)  

A dokumentum kialakításában vezető szerepe van a Közép-Békési Centrumtérségnek (KBC), akikkel 
szorosan együttműködik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Utóbbinak tagja, más települések 
mellett Körösladány is. A Közép Békési Centrum, mint regionális fejlesztési alközpont, elsődleges 
célja a szoros együttműködési mechanizmuson alapuló térségi gazdaságfejlesztés. A dokumentum 
azt tartalmazza, hogyan valósíthatóak meg egymást kölcsönösen segítő turisztikai fejlesztések. Fő 
célok:  

- Tájékoztatás és figyelemfelkeltés 
- A projektben érintett térség ismertségének a növelése 
- Egységes arculat kialakítása 
- Image építés 

Körösladány az ITS turisztikai jellegű fejezeteinek kialakításakor figyelembe vette a KBC által 
készített stratégiát, és a további megvalósítási szakaszokban ezek tudatában teszi meg következő 
lépéseket.   

4.2. A STRATÉGIA FŐBB BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A célrendszer szinergia vizsgálata című fejezetben bemutattuk az ITS célrendszerén belüli 
kapcsolatokat. 

A célrendszer településrészekre történő lebontása igazolja, hogy az egyes településrészek 
fejlesztése összhangban van a város egészének fejlesztésével, annak stratégiai célkitűzéseivel. A 
településrészek közötti feladatmegosztás során alakultak ki az egyes fejlődési irányok, a meglévő 
adottságokat figyelembe véve. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció és ITS célrendszere 
valamint a településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat. 

Hálózatos, Soft projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek) 

CÉLOK 
KÖRÖS-
LADÁNY 

VÁROSRÉSZEK 
Kompakt 
település-
központ 

Központi 
lakóterület 

Újladány  Kül-
terület 

S1.P1.I1. Oktatáspolitikai intézkedések       
S1. P1. I2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése      
S1.P1.I3. Szociális szolgáltatások fejlesztése      
S1.P1.I4. Lakáspolitikai intézkedések      
S1.P2.I1. Épített környezet fejlesztése      
S1.P2.I2. Zöldfelületi hálózat fejlesztése      
S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése      
S2.P1.I1. Gazdaságélénkítés      
S2.P1.I2. Helyi mezőgazdaság erősítése      
S2.P2.I1. Megújuló energiaforrások kihasználása      
S2.P2.I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése      
S3.P1.I1. Civil szféra erősítése      
S3.P1.I2. Helyi kulturális élet támogatása      
S3.P2.I1. Rekreációs célú fejlesztések      
S3.P2.I2. Közösségi bűnmegelőzési program kialakítása      

 

          Erős kapcsolat           Közepesen erős kapcsolat 

A településrészek fejlesztési céljai egymástól jól elkülöníthetőek, ezért semleges hatást 
gyakorolnak a településrészek egymásra. Nem találtunk olyan hatást, mely máshonnan funkciókat 
vonna el. Mindez következik a településrészek településszerkezeti sajátosságok és eltérő adottságok 
okozta lehatárolásából is. 
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

Ez a fejezet mutatja be az ITS stratégiai céljainak elérését veszélyeztető kockázatokat. A stratégia 
tervezése és megvalósítása során nem szabad megfeledkezni a kockázati tényezőkről, azok 
kezelésére és megelőzésére megoldásokat kell kidolgozni. A kockázatok beazonosítása során külön 
csoportba soroltuk a város „belső” kockázati tényezőit (lakosság, Önkormányzat, környezet, 
ütemezhetőség) és a várostól függetlenül kialakuló „külső” kockázatokat (jogszabályi környezet, 
finanszírozás, országos tendenciák a gazdasági és társadalmi környezetben). 

A városfejlesztési akciók megvalósításának társadalmi-gazdasági eredményeit a stratégia 
nyomonkövetése (monitoring) során mutatószámok jelzik. Ebben a folyamatban ki kell térni a 
kockázatok időszakonkénti értékelésére is, amennyiben szükséges, változtatást kell eszközölni. 

Kockázatok beazonosítása és kezelése 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázat hatásának 
értékelése 

Kockázat 
bekövet-

kezésének 
ideje 

Bekövet-
kezés 

valószí-
nűsége 

Hatása 
az ITS 

céljaira 

Kockázatok kezelése, 
kockázatok 

valószínűségének 
csökkentése 

B
EL

SŐ
 

Nem mobilizálható 
lakosság 

A lakossági 
támogatottságnak nagy 
hatása van a 
fejlesztésekre. Támogatás 
híján megakadhatnak a 
fejlesztések. 
Kihasználatlan kapacitás. 

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

kicsi nagy 

Lakosság folyamatos 
bevonása a fejlesztésekbe: 
tájékoztatás, közösségi 
tervezés 

Gazdasági 
szervezetek nem 
kapcsolódnak be a 
fejlesztésekbe  

A fejlesztések 
fenntarthatatlanná válnak  

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

közepes közepes 
Önkormányzati ösztönző 
program létrehozása 

Projektek 
megvalósítása 

Az egyes fejlesztések 
eltérő előkészítettségi 
fokon állnak. A 
fejlesztésekhez 
kapcsolódó eljárások 
(engedélyezés, 
közbeszerzés, jogi viták 
stb.) felborítják az 
ütemezést. 

Előkészítés 
Végrehajtás közepes közepes 

A fejlesztések 
összehangolása a 
projektmenedzsment révén 

Nem megfelelő 
humán erőforrás a 
stratégia 
végrehajtásához 

Önkormányzati struktúra 
nem képes megbirkózni a 
városfejlesztés 
koordinációs feladataival 

Végrehajtás 
Fenntartás 

kicsi nagy 
Felelősök meghatározása 
feladatkörrel, külső 
szakértők bevonása. 

Egyes befektetői 
szándékok nem 
egyeznek a város 
fejlesztési 
elképzeléseivel 

A vállalkozók nincsenek 
tájékoztatva a 
településfejlesztés során 
megfogalmazott célokról, 
az azokhoz való 
kapcsolódáshoz. 

Előkészítés kicsi közepes 

A nagy volumenű 
fejlesztések támogatása 
nem beruházási jellegű 
önkormányzati 
tevékenységen keresztül. 

Az Önkormányzat 
irányítási 
rendszere nem 
megfelelő a 
stratégia 
végrehajtásához 

A hiányos monitoring 
rendszer és nem optimális 
szervezeti struktúra 
késlelteti a megvalósítást 
és nem biztosítja a 
fenntarthatósági 
szempontok 
érvényesülését 

Végrehajtás 
Fenntartás 

közepes közepes 

Az irányítási rendszer 
fejlesztése, csatlakozás a 
fenntarthatóságot erősítő 
szervezetekhez 

Gyors ütemben 
romló állapotú 
fejlesztések 

Vandalizmus, rongálás, 
nem megfelelő fenntartás 
következtében gyorsan 
romló állapotú 
fejlesztések 

Fenntartás közepes közepes 

Lakosság bevonása a 
fejlesztésekbe, SZEM 
mozgalom 
Fenntartási költségek 
tervezése 
 

Indikátorok 
teljesítése nem 

Nem teljesíthető indikátor 
mutatók. Pályázati Fenntartás közepes közepes 

Minden projekt esetében 
teljesíthető indikátorok 
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Kockázatok beazonosítása és kezelése 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázat hatásának 
értékelése 

Kockázat 
bekövet-

kezésének 
ideje 

Bekövet-
kezés 

valószí-
nűsége 

Hatása 
az ITS 

céljaira 

Kockázatok kezelése, 
kockázatok 

valószínűségének 
csökkentése 

lehetséges források visszafizetése. meghatározása; 
Rendszeres 
visszacsatolások a 
monitoring adatok alapján. 

K
Ü

LS
Ő

 

Gazdasági 
recesszió 

A város jó költségvetési 
politikát folytat, azonban 
a makrogazdasági 
változások a város 
működtetését 
megnehezítik. 

Előkészítés 
Végrehajtás 
Fenntartás 

közepes közepes 
A külső kockázatok és 
hatásainak befolyásolására 
az Önkormányzatnak kevés 
eszköz áll rendelkezésre, 
kisebb a ráhatása. Az 
országos folyamatokhoz, 
tendenciákhoz illeszteni 
kell az Önkormányzat 
programjait, céljait; 
kistérségi szinten aktív 
résztvevőként kell 
befolyásolni a fejlesztési 
politikát. 

Uniós támogatási 
források elapadnak 

A város több esetben is 
sikeresen pályázott a 
korábbi időszakokban 
külső forrásokra, azonban 
további külső forrást csak 
korlátozottan tud igénybe 
venni a város 

Előkészítés 
Végrehajtás nagy nagy 

Az országos 
politikai irányítás 
és döntéshozás 
változása 
befolyásolja a 
stratégia 
megvalósítását 

A jogi- és politikai 
környezet a város 
működését megnehezíti. 

Előkészítés 
Végrehajtás 

kicsi közepes 
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II. RÉSZ – INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁS 
ESZKÖZEI 

6. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI 
TEVÉKENYSÉGEK 

A fejezet az önkormányzat által végzett olyan, nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja 
össze, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési és rehabilitációs célok elérését. Körösladányban 
vannak már sikeresen alkalmazott tevékenységek: 

 Intézményfenntartás és működtetés; 
 Energiagazdálkodás; 
 Gazdaságfejlesztési tevékenység; 
 Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet; 
 Szabályozási tevékenységek; 
 Támogatások (letelepedési, első lakáshoz jutók, civil szervezetek, segélyek, beiskolázási 

stb.); 
 Vagyongazdálkodás; 
 Helyi adó- és illetékkedvezmények; 

illetve vannak olyan eszközök, melyekkel a jövőben élni kíván: 

 Városmarketing - Hatékony és következetes településmarketing tevékenység, pozitív arculat 
és identitáserősítés; 

 Szabályozási tevékenység megvalósításához kapcsolódó jogintézmények, gazdasági-partneri 
viszony. 

Az ITS végrehajtásánál legcélszerűbb minden egyes beavatkozást megelőzően megvizsgálni, hogy az 
egyedi szituációban mely módszer alkalmazása a legoptimálisabb. Az alábbi alfejezetekben 
kiemelésre kerülnek azok a tevékenységek, melyek elsődlegesen meghatározóak lehetnek a 
fejlesztési környezet szempontjából. 

6.1. KISZÁMÍTHATÓ ÉS TRANSZPARENS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

A településfejlesztési stratégia megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat következetes és 
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, mely biztosítja és fenntartja a transzparens 
és támogató adminisztratív és szabályozási környeztet.  

A fentieknek köszönhetően csökken a gazdasági bizonytalanság, a befektetési kockázat, s a 
társadalmi, valamint a gazdasági szereplők számára biztonságos befektetői környezet jön létre. 
Felismerve a biztonságos környezetben rejlő előnyöket, előtérbe helyeződnek a közszféra és 
magánszféra együttműködésén alapuló projektmegvalósítási konstrukciók, mely biztosítja a 
befektetések költséghatékonyságát, az önkormányzat pénzügyi forrásainak szabadabb 
felhasználhatóságát, a beruházások gyorsabb megvalósulását. 

6.2. SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK, TERVALKU 

Az önkormányzatokról és az épített környezetről szóló törvények értelmében a területek 
felhasználásának, illetve a területeken az építés szabályainak meghatározása a települési 
önkormányzat joga. Körösladány város rendelkezik mindazokkal a településrendezési eszközökkel, 
amelyek szükségesek a település fejlődéséhez, illetve megkezdte azok felülvizsgálatát. A település 
a településfejlesztési dokumentumok megalkotását követően, az abban foglalt célok megvalósítása 
érdekében, megkezdi a településrendezési eszközök módosításának előkészítését. 

A rövidtávú fejlesztési célok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok a hatályos, helyi építésügyi 
jogszabályok keretein belül megvalósíthatók legyenek. Át kell tekinteni, hogy mely projektek és 
programok igénylik a településrendezési eszközök módosítását. 
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Az Önkormányzat számára az építési törvény több, a településrendezési eszközökben foglaltak 
megvalósulását biztosító jogintézményt (építésjogi követelmények, – változtatási, telekalakítási és 
építési - tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, 
útépítési és közművesítési hozzájárulás, településrendezési - beépítési, helyrehozatali és beültetési 
- kötelezések, kártalanítási szabályok, településrendezési szerződés) is biztosít arra, hogy részt 
vegyen a településkép formálásában. A településrendezési eszközök készítése során a település 
eddig is tudatosan használta ezeket az eszközöket, s várható, hogy hosszú távon is alkalmazni fogja. 

A projekt nagyságától, komplexitásától és sajátosságaitól függően különböző szintjei valósulhatnak 
meg a tervalkunak. A tervalku lehetővé teszi, hogy nagy beruházások esetén, a beruházó, fejlesztő, 
gazdasági partneri és az önkormányzat között olyan szerződés köttessen, amely mindkét fél számára 
előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír. A tervalkunak az alábbi informális, szerződéses 
vagy intézményesített formáival élhet az Önkormányzat: 

- Informális, szerződéses szabályozás nélküli („kézfogásos”); 

- Hosszú távú „stratégiai szövetség”, szerződés helyett szándéknyilatkozat; 

- Településfejlesztési megállapodás / településrendezési szerződés; 

A településrendezési szerződést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a tartalmazza. A szerződés tárgya a települési önkormányzat és 
a fejlesztő között a telepítési tanulmányterv alapján a településrendezési eszközök 
kidolgozásának finanszírozása, vagy hogy a fejlesztő egyéb költségeket vagy ráfordításokat 
vállaljon a cél megvalósításához (pl.: terület előkészítése, telekviszony rendezése, talaj 
megtisztítása, szükséges kiszolgáló intézményi és infrastruktúra fejlesztések stb.). Indokolt, 
hogy befektetői és lakossági kezdeményezésre az Önkormányzat csak településrendezési 
szerződés keretén belül módosítsa településrendezési eszközeit. 

- Projekttársaság; 

Harmonizált, gördülékeny folyamat érdekében projekttársaság létrehozása, amennyiben a 
településrendezési szerződést kötő felek kooperációja szoros együttműködést kíván a 
fejlesztési cél megvalósításához. Jellemzően a projekttársaság infrastruktúra beruházások 
megvalósítására jönnek létre, s a társaság feladata továbbá a kapcsolódó tájékoztatás és 
monitoring. 

- Közös fejlesztési társaság alapítása; 

Az együttműködés intézményesítése, tulajdoni és gazdasági érdekek egyesítésével a 
fentieknél komplexebb beruházások megvalósításához. 

6.3. HELYI ADÓKEDVEZMÉNYEK 

A település számos adókedvezményt biztosít a településen élők, illetve a városban gazdasági 
tevékenységet folytatók számára. Az Önkormányzat nem tervezi a helyi adók mértékének emelését. 
A magántőke bizonyos esetekben mobilizálható a helyi adókedvezményekkel. Mindez rögzíthető a 
tervalkuban, vagy településrendezési szerződésben. 

A gazdaságélénkítési cél elérését az Önkormányzat leginkább a helyi adópolitika alakításával tudja 
elérni. Az Önkormányzat stratégiai elképzeléseiben a helyi foglalkoztatási szint megtartása és 
növelése a legfontosabb cél, hiszen ezáltal biztosítható a település népességmegtartó ereje.  
Ennek érdekében, az Önkormányzat nem a vállalkozásokra kivetett adókra és a beszedhető pénzek 
maximalizálására helyezi a hangsúlyt, hanem a vállalkozásbarát helyi adópolitika kialakítására.  
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6.4. HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES TELEPÜLÉSMARKETING TEVÉKENYSÉG, POZITÍV ARCULAT 
ÉS IDENTITÁS ERŐSÍTÉS 

Körösladánynak a közép- és hosszútávú célok elérése érdekében el kell fogadnia a készülő 
Településmarketing stratégiáját, melyben megfogalmazott célkitűzések és tevékenységek 
megvalósulása révén vonzóvá válik a település az ott élők, az oda látogatók számára, valamint a 
befektetői döntéseket meghozó üzletemberekre. A településmarketing célja tehát, hogy segítse: 

 a versenyképesség kialakítását és fenntartását,  
 a települési közvéleménycsoportok elégedettségének javítását; 
 a hely attraktivitásának növelését; 
 a település-imázs megtartását és javítását; 
 valamint a környező kistérség esetében az ismertség növelését, az imázs javítását és az 

együttműködés és kölcsönös támogatás biztosítását. 

Körösladány arculatának kialakítása, a célrendszer megállapítása során minden cselekedetével meg 
kell jeleníteni, hogy a település nagy értékekkel rendelkezik, nyitott, innovatív, befogadó, tudásban 
gazdag és intelligens, kooperatív. Az ITS-hez kapcsolódóan a marketingakciókat az ágazati és 
területspecifikus szemléletmód, a rendszerszemlélet és a mérhetőség jellemzi. 

6.5. FUNKCIÓVESZTETT, KIÜRESEDETT, HASZNÁLATON KÍVÜLI ÉPÜLETEK HASZNOSÍTÁSA 

Az önkormányzat korlátozott mértékben rendelkezik eszközökkel arra, hogy a funkcióvesztett 
épületek hasznosítását ösztönözze magántulajdonú ingatlanok vonatkozásában. A település 
tulajdonában álló üres épületek hasznosítására, funkcióváltására az önkormányzat folyamatosan 
keresi a lehetőségeket.  

 Volt központi óvoda átalakítása civil szervezetek háza funkciónak. 
 Barnamezős beruházás – volt tejcsarnok területének hasznosítása a HENKEL Kft. vel 

együttműködve, tanműhely és továbbképzési konferencia terem funkcióval. 

A településarculat, a településkultúra egyik fontos eleme lehet, hogy a település kiemelten kezeli, 
előnyben részesíti a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek hasznosítását – 
kiemelten kezelve a településközponti, az akcióterületen található ingatlanokat. Ily módon a 
településkép fejlesztése érdekében megtörténhet a már meglévő épületállomány hasznosítása, 
rehabilitációja.  

7. AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI 
ELVÁRÁSOK 

7.1. ÖNKORMÁNYZATI HIVATALON BELÜLI SZERVEZET 

Körösladány város Önkormányzat fő tevékenységi köre az általános közigazgatás. Ezen kívül ellát 
helyi hatósági feladatokat. A Hivatal egységes szakapparátusként működik. Az Önkormányzatnak, 
mint közigazgatási szervezetnek az ügyfélkörébe tartozik a lakosság, a gazdálkodó- és civil 
szervezetek.  

Az Önkormányzat képviselő-testületének a feladata a településfejlesztés irányvonalainak, valamint 
a fejlesztési tevékenységek kereteinek a meghatározása. A településfejlesztés irányait az alábbi, 
képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumok tartalmazzák: gazdasági program, TFK, ITS, 
településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, illetve a helyi építési szabályzat és 
melléklete, a szabályozási terv), illetve egyéb ágazati stratégiák. 

Az Önkormányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat a település vagyona fölött, továbbá a képviselő-
testület kompetenciájába tartozik a költségvetés elfogadása is, azaz közvetlen eszközei is vannak az 
Önkormányzatnak a fejlesztésekre, továbbá az átfogó fejlesztési programokra. 

Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 
(továbbiakban SZMSZ) határozza meg a szervezeti és működési rendet. A képviselő-testület a 
legfontosabb döntéshozó testület, amely egyes feladat- és hatásköröket a polgármesterre átruház. 
Az SZMSZ értelmében több állandó bizottság működik: 
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- Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, 

- Szociális-, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság 

- Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

illetve további speciális kérdésekben, egy konkrét feladat ellátására ideiglenes bizottságo(ka)t 
hozhat létre. 

A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az 
egységes polgármesteri hivatalt képviselik munkájuk során. A Hivatal az alábbi belső szervezetekre 
tagozódik:  

- Igazgatási Csoport 

- Pénzügyi és Adó Csoport 

- Jegyző és aljegyző 

A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az 
egységes polgármesteri hivatalt képviselik munkájuk során. A Polgármesteri Hivatal illetékes 
ügyintézői (műszak, építésügy, pénzügy stb.) működnek közre a fejlesztési feladatok 
előkészítésében és megvalósításában. 

Körösladány Város Önkormányzata, ahogyan a megalapozó vizsgálat fejezeteiben is bemutattuk, 
számos pályázat megvalósításában és végrehajtásában vett részt sikeresen. 

7.2. ÖNÁLLÓ SZERVEZET KIALAKÍTÁSA 

Annak érdekében, hogy a feladatok és jogosultságok tisztán és világosan szétválaszthatóak 
legyenek, az ITS megvalósításához stratégiai (döntéshozó) és operatív (végrehajtó, adminisztratív) 
szervezet kialakítása szükséges. A stratégia eredményességét a kiválasztott indikátorok értékei és a 
várható hatások folyamatos megfigyelése, monitoringja, valamint szükség esetén a megfelelő 
korrekciók alkalmazása biztosítja. 

Jelen fejezet javaslatot tesz a stratégiai és operatív menedzsment kialakítására, amit a konkrét 
akcióterületi fejlesztések megvalósítását megelőzően felül kell vizsgálni. Az operatív 
menedzsment nagysága az akcióterületi beruházás nagyságrendjétől, illetve a pályázati forrás 
nagyságától függően változhat. 

7.2.1. Stratégiai menedzsment 

A fejlesztési dokumentum kidolgozásában a Polgármesteri Hivatal szakreferensei, valamint a 
megbízott szakértők vettek részt.  

 Menedzsment szervezet felépítése, feladata 

Az Önkormányzaton belül a stratégiai menedzsment szint biztosítja a stratégia nyomon követését, 
az eredmények és célok elérését, szükség szerint a fejlesztési dokumentumok korrigálását – a 
monitoring adatok alapján. 

Ezen a szinten kerülnek meghatározásra a stratégiák, a fő célkitűzések, továbbá kerül elfogadásra 
az operatív menedzsment éves beszámolója, illetve terve. A stratégiai menedzsment tagjai évente 
2-4 alkalommal gyűlnek össze. A stratégiai menedzsment tagjai: 

 Polgármester, 
 Alpolgármester, 
 Jegyző, 
 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság. 
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A stratégiai menedzsment fő feladata: 

 A fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, az ITS megvalósulásának értékelése; 
 Az ITS cél- és eszközrendszerének módosítása a településre ható belső és külső 

körülményeket figyelembe véve; 
 A projekthez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági feladatok biztosítása, partnerségi 

egyeztetések (lakók, civilek, vállalkozók, egyéb); 
 Kapcsolattartás a megvalósításban részt vevő csoportokkal (lakosság, vállalkozók, civil 

szervezetek stb.) 
 Operatív menedzsment munkájának meghatározása, eredményeinek értékelése. 

 Kapcsolódás a stratégiai menedzsment szervezethez6 

Stratégiai döntések előterjesztői a stratégiai menedzsment, vagy azok tagjai tehetnek. Az 
előterjesztésekről döntést, határozatot a képviselő-testületi ülés keretében hoznak. A képviselő-
testület ad tehát felhatalmazást az operatív menedzsmentnek feladatainak elvégzésére.  

Az ITS megvalósítását koordináló menedzsment kapcsolódik a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
munkájához, hiszen a Bizottság határozza meg az SZMSZ értelmében a vagyongazdálkodási, 
vagyonkezelési, üzemeltetési és fejlesztési feladatokat. A Bizottsággal közösen kerül 
meghatározásra, hogy az ITS elemei közül mely beruházást kell megvalósítani a meglévő források és 
külső lehetőségek, pályázatok, illetve az ütemezés alapján. 

7.2.2. Operatív menedzsment 

Az operatív menedzsment a felelős a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések 
hatékony megvalósulásáért, a stratégiai menedzsment által meghatározott feladatok 
végrehajtásáért, továbbá beszámolási kötelezettséggel tartozik a végrehajtással kapcsolatban. 

A település méretéből következően nem érdemes önálló településfejlesztő társaságot létrehozni. Az 
önkormányzati hivatalon belüli menedzsment kialakításával biztosítható a világos ellenőrzési és 
felelősségi rendszer működése. Amennyiben a pályázati kiírások külső menedzsment szervezetet 
követel meg, úgy az Önkormányzat támaszkodhat KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.7 munkájára. 

 Az operatív menedzsment fő feladatai: 

Az operatív menedzsment a felelős a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések 
hatékony megvalósulásáért, a stratégiai menedzsment által meghatározott feladatok 
végrehajtásáért, továbbá beszámolási kötelezettséggel tartozik a végrehajtással kapcsolatban. 

Az operatív projektmenedzsment szervezet feladatai: a településfejlesztési és az akcióterület 
stratégiai fejlesztési céljainak, illetve programjainak érvényesítése, különösen a horizontális 
elemek tekintetében, azaz a fenntarthatóság és a kommunikáció, a nyilvánosság biztosításában. 
Közreműködik a projektek megvalósulásában. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, a lakossággal és a 
helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a vállalkozókkal. 

Az operatív projekt menedzsment szervezet további feladatai: 

 Stratégiai feladatok 
o Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, éves üzleti terv, negyedéves terv és 

jelentések kidolgozása; 
o Magánberuházások ösztönzése, koordinálása, a befektetőkkel történő tárgyalások 

lebonyolítása; 
o A meghatározott indikátorok teljesülésének figyelemmel kísérése, indikátorok 

mérése; 

                                                 
6 A stratégiai döntések – a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzat által adott 
felhatalmazás alapján – átruházhatóak más jogkörbe 
7 2015. december 9-én Békés megye 33 települése döntött úgy, hogy szabad akaratából összefogva, együtt 
képzeli el a pályázatokra való felkészülést, illetve azok megvalósítását. A nonprofit szervezet létrehozását 
indukálta, hogy a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői 
szolgáltatás díja csak akkor számolható el, ha a feladatokat 100 százalékban állami vagy önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság vagy költségvetési szerv végzi. 
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o Folyamatos (negyedéves és éves) beszámoló a stratégia és a projekt 
megvalósításáról a képviselő-testület és a Polgármester felé. 

 Operatív feladatok 
o Fejlesztési ügynökség és Közreműködő szervezet felé történő kapcsolattartás; 
o A beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok 

lebonyolítása, terveztetés; 
o Az önkormányzati beruházások irányítása, a kivitelezők közbeszerzés útján történő 

kiválasztásának előkészítése, a vállalkozói szerződések megkötése, a megvalósítás 
nyomon követése, ellenőrzése, stb.; 

o A projektek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés 
koordinálása; 

o Adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása; 
o Az Akcióterületen megvalósuló „soft” projektelemek koordinálása; 
o A projektek pénzügyi folyamat-menedzsmentje, a folyamatos pozitív cash-flow 

biztosítása: 
 További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, 
 A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése és megkötése),  
 Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges 

pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleges bankhitelek 
felvétele). 

 Az operatív menedzsment szervezet felépítése: 

Az Önkormányzat (a megvalósításért felelős szervezet) biztosítja a projektek lebonyolításában 
résztvevő szakértőket, egyrészt a meglévő önkormányzati szakemberekre támaszkodva, másrészt 
szerződéses viszony útján szakértőkkel. Az Önkormányzat a már pályázati lebonyolítási tapasztalatot 
szerzett szakembereit, munkatársait kívánja igénybe venni a megfogalmazott fejlesztések, 
projektmenedzsment feladatok végrehajtására. A projekt előkészítésében résztvevő önkormányzati 
tisztségviselők előkészítői és irányítói voltak korábbi beruházásoknak. 

Az operatív menedzsmentbe javasolt személyek: projektmenedzser, belső szakemberek (pályázati 
referens, műszaki referens, pénzügyi referens). Külső szakértőként javasolható jogi- és 
közbeszerzési szakértő, könyvvizsgáló, műszaki ellenőr, tervellenőr bevonása az adott projekt 
megkezdésétől a projektzárásig, illetve a fenntartási időszakban. 

A projektmenedzsment szervezet felépítésére vonatkozóan azt követően kell javaslatot adni, 
hogy realizálódnak az akcióterületi fejlesztések, s meg kell valósítani a projekteket. A 
fejlesztési célok és a projektek összetettségétől függően egy-egy szakember több területen is 
végezhet munkát, ahogyan jelen időszakban a belsős pályázatíró munkatárs projektmenedzseri 
feladatokat is ellát. 

A menedzsment elvi felépítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciákra vonatkozóan az alábbi 
javaslatot teszi az ITS: 

 A program fő felelőse az operatív menedzsment szervezetben a projektmenedzser, aki a 
kapcsolatot tartja a belső és a külső szakértőkkel. A menedzsment belső szakértői a 
pályázati referens, a műszaki referens, a pénzügyi referens. 

 A pályázati referens feladata a program támogatott elemeinek nyomon követése, az 
előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, adminisztratív feladatok ellátása lesz. 

 A műszaki referens feladata a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési 
feladatok lebonyolítása, a beruházási jellegű programelemek megvalósításának előkészítése, 
a tervezés és engedélyeztetés koordinálása. Szükséges kompetencia: műszaki végzettség, 
legalább 2 éves műszaki tapasztalat. 

 A pénzügyi referens feladata a kifizetés igénylési dokumentáció összeállítása. Szükséges 
kompetencia: legalább 3 év szakmai tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt 
menedzselésében szerzett tapasztalat. 

 A projektmenedzsment működtetését a projektmenedzser vezeti. A projektmenedzser 
feladata a menedzsment vezetése, a stratégia céljainak érvényesítése, beszámoló készítése 
a stratégiai döntéshozók számára, kapcsolattartás. Szükséges kompetencia: legalább 5 éves 
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vezetői tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett 
tapasztalat. 

 Menedzsment szervezethez kapcsolódó szakértők 

Az Önkormányzati operatív menedzsment tagjai mellett külső szakértő szervezetek is részt 
vesznek a projektek megvalósításában. Az Önkormányzat a menedzsment jobb működtetése 
érdekében a belső szakemberek igénybevétele mellett külső szolgáltató alkalmazásával 
kívánja biztosítani a végrehajtás szakmai szervezeti hátterét. 

A külső szolgáltató kiválasztása során fontos, hogy a szakemberek folyamatosan 
rendelkezésre álljanak, illetve hogy hatékonyan el tudják látni a projekt lebonyolítását, 
ellenőrzését, és hogy nagyfokú tapasztalatokkal rendelkezzenek EU által támogatott 
projektek végrehajtásában. 

A külső szakértő segíti az operatív menedzsment szervezetet a projekt támogatási szerződés 
szerinti megvalósításában a projekt megkezdésétől a projekt zárásáig, illetve a fenntartási 
időszakban. A külső szakértők a referenciák, illetve a fajlagos költségek alapján kerülnek 
kiválasztásra. A szakértőknél kompetencia az adott irányú szakmai végzettség, s legalább 2 
éves tapasztalat, vagy hasonló nagyságrendű projekt menedzselésében szerzett tapasztalat. 
Igénybe vehető szakértők alkalmi megbízás alapján: jogi szakértő, közbeszerzési szakértő, 
könyvvizsgáló, műszaki ellenőr, tervellenőr. 

8. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI 

A településközi koordináció célja az ITS településközi egyeztetése, melynek jellege a település 
térségi szerepkörétől függ.  

Körösladány város közvetlenül a szomszédos településekkel van szoros kapcsolatban, ezért fontos, 
hogy minden fejlesztési elképzelést még a tervezés időszakában egyeztessenek egymással. Az ITS 
készítése során a járási, térségi és szomszédos települések (Bélmegyer, Csárdaszállás, Dévaványa, 
Gyomaendrőd, Köröstarcsa, Mezőberény, Szeghalom, Vésztő) kerültek megszólításra, hogy előzetes 
véleményt nyilvánítsanak a város közép- és hosszú távú stratégiai elképzeléseiről.  

Ahogyan a fentiekből kirajzolódik, a területfejlesztési együttműködések terén jelenleg a 
legmeghatározóbbak: 

- Szeghalmi járás; 
- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás; 
- szomszédos települések közötti alkalmi együttműködés.8 

Fontos, hogy a település tervezett fejlesztései a szomszédos, járási települések egyetértésével és 
támogatásával valósuljanak meg. Ennek érdekében az előkészítés során már tájékoztatta az 
Önkormányzat vezetése a környező településeket a településfejlesztési koncepció és ITS 
készítéséről. Az Önkormányzat az előzetes véleménykérő levélben kérte, hogy Körösladány város 
területére vonatkozóan ismertesse: 

- a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelmények érvényre 
juttatásának feltételeit. (Lehetőség szerint a vonatkozó jogszabályi helyek pontos 
megjelölésével.); 

- fejlesztési elképzeléseket a településre és kistérségére vonatkozóan. 

  

                                                 
8 Kerékpárútépítés  

- Szeghalom város Önkormányzat Körösladány V. önk. konzorcium  
- Köröstarcsa Nagyközség – Körösladány V.önk. konzorcium  
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Az egyeztetési idő lejártáig a környező települések jelezték, hogy részt kívánnak-e venni a 
településfejlesztési koncepció és az ITS egyeztetésében (lásd: Megalapozó vizsgálat című 
dokumentum melléklete). Az egyeztetés folyamán a város ismerteti a fejlesztési célkitűzéseit. A 
partnerek, szomszéd önkormányzatok, megyei önkormányzat véleményei beépülnek a 
dokumentációba. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésekor a város figyelembe veszi a térségi és 
regionális fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célkitűzéseket. (lásd: 5. Stratégia külső és 
belső összefüggései) A közös célok eléréséhez hozzájárulnak a település saját fejlesztései, ezáltal a 
környező településeken élők ellátása is javul, valamint a több települést érintő célok elérése 
könnyebbé válik a térségi marketing, a kommunikáció javítása, az idegenforgalmi együttműködések 
megszervezése területén. A környező településeket is érintő települési célok: 

- S1.P2.I3. Települési infrastruktúra fejlesztése  
- S2.P1.I1. Gazdaságélénkítés 
- S2.P1.I2. Helyi mezőgazdaság erősítése 
- S2.P2.I2. Zöldfelületek idegenforgalmi jellegű fejlesztése 

9. INGATLANGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE 

Körösladány város önkormányzatának általános fejlesztési elképzelései a költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását 
szolgálják. A megfelelő adópolitika mellett Körösladány önkormányzata ésszerű 
ingatlangazdálkodással képes a város pénzügyi stabilitását fenntartani. 

9.1. STRATÉGIAI INGATLANGAZDÁLKODÁS 

Az ingatlangazdálkodási terv elkészítésének célja, hogy forgalomképes ingatlanjait a település 
stratégiai ingatlangazdálkodás keretében hasznosítsa. Fontos, hogy forgalomképtelen ingatlanjai 
esetében is felmérje a település, hogy azokat hogyan lehet a településfejlesztő célok szolgálatába 
állítani. 

A fejlesztések fenntarthatóságát nagymértékben segítik a fejlesztési célokkal összehangolt 
ingatlangazdálkodási intézkedések. Amennyiben egy önkormányzat fejlesztései átláthatóak és 
kiszámíthatóak, a tőke is sokkal szívesebben vesz részt a településmegújítási folyamatokban saját 
beruházásaival.  

A településen az ingatlanok legnagyobb százalékban magántulajdonban vannak. A közösségi 
fejlesztések azonban kizárólag önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanokon valósulnak meg. 
Az állami és az önkormányzati ingatlanok jelentős része forgalomképtelen ingatlan. 

9.1.1. Az önkormányzati vagyongazdálkodás jogszabályi keretei és elvei: 

Ahogyan a megalapozó vizsgálatban bemutatásra került, Körösladány község önkormányzatának 
teljes ingatlanvagyona 828 db ingatlan, amelynek nagy része közút, kerékpárút, árok, töltés, 
csatorna vagy egyéb közterület. Az önkormányzat ingatlanvagyonát képzi továbbá a sportpálya, a 
csónakázótó, a temető, a polgármesteri hivatal telke, az ÁMK telkei, Szociális Otthon telkei, a 
Családsegítő szolgálat telke, a gondozási központ, bérlakások, a Művelődési Ház telke, a volt 
tejcsarnok, szántó- rét, és egyéb mezőgazdasági területek, beépítetlen területek valamint további, 
a közigazgatási területen elszórtan elhelyezkedő ingatlanok. Az önkormányzati ingatlanvagyon 
becsült értéke 3 697 542 681 Ft. 

Az önkormányzat vagyonáról szóló Körösladány Város Önkormányzatának 7/2013. (X.1.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) szabályozza helyi szinten az 
önkormányzat tulajdonában álló vagyont és ezzel összefüggésben a vagyongazdálkodási szabályokat. 

A vagyonrendelet hatálya kiterjed Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, illetve 
tulajdonába kerülő ingatlanokra, ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, gazdasági társaságban lévő 
üzletrészekre, értékpapírokra, pénzeszközökre, jogszabályban meghatározott egyéb vagyonra. 

E rendelet definiálja a vagyonelemek minősítését, azaz - a nemzeti vagyonról szóló törvény 
értelemében - a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon és üzleti vagyon lehet. Az önkormányzat 
vagyona elsősorban a működés biztosítását szolgálja. 
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 A törzsvagyonnak az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen 
vagyontárgyai9:  

o a helyi közutak és műtárgyaik, 
o az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
o az önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére 

átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.  
 A törzsvagyon további forgalomképtelen vagyontárgyai:  

o a földutak, útárkok, 
o a közterületen lévő járdák, és árkok, 
o temető,  
o a közterületi játszóterek, és egyéb közterületek,  
o töltések,  
o továbbá minden ingó és ingatlan dolog, vagyoni értékű jog amelyet törvény, vagy az 

önkormányzat rendeletében forgalomképtelennek nyilvánít. 
 A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai:  

o a közművek és műtárgyaik, 
o művelődési, közművelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport-és egyéb 

intézmények használatában lévő önkormányzati ingatlan vagyon épülete és a 
használatukban lévő önkormányzati vagyontárgyak,  

o műemlékileg védett ingatlanok, létesítmények, d) a védett természeti emlékek és 
védett természeti értékek,  

o a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, köztéri és közgyűjteményi művészeti 
alkotások,  

o a képviselő- testület és hivatala elhelyezésére szolgáló középületek,  
o mindazon ingó és ingatlan vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít. 

 Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes telkekből, iparterületi földrészletekből, az 
önkormányzati bérlakásokból és nem lakáscélú ingatlanokból, ingóságokból és mindazon 
vagyontárgyakból áll, melyek nem tartoznak a törzsvagyon körébe. 

A tulajdonost megillető jogokat a Képviselő- testület a polgármesterre, illetve Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságra ruházhatja át. Az egyes tulajdonosi jogok: 

 vagyon elidegenítése (értékesítés és ingyenes átruházás), 
 vagyon megterhelése, 
 vagyon egyéb – más célú – hasznosítása, 
 önkormányzat követeléseiről való lemondás, 
 hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing, 
 intézmények gazdálkodása a vagyonnal. 

9.1.2. Ingatlangazdálkodási (stratégia) főbb céljai 

Az Önkormányzatnak nincsen vagyongazdálkodási terve. Vagyongazdálkodási terv hiányában 
Körösladány Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2018 – ad támpontot 
ingatlangazdálkodási célok megfogalmazására: 

 Törzsvagyon részét képező ingatlanok esetében:  

 az ingatlanállomány költséghatékony és funkcionális működtetése, üzemeltetése; 
 az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony módon történő felhasználása a települési 

közszolgáltatási funkciók és kötelezettségek ellátásához 

  

                                                 
9 Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonában nincs olyan vagyonelem, amely 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon. 
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o az épületállomány fenntartása és fejlesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
működés, Ötv. szerinti alapellátás és a mindenkori felhasználói igények kielégítése 
érdekében (a hasznosítás során az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében 
külső tőkebevonás lehetősége megvizsgálható (például az alapellátást kiegészítő 
funkciók üzemeltetése); 

o a közművagyon fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hogy az elvárt 
minőségben és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően legyen képes 
működni; 

o kulturális, rekreációs, sport és egyéb célú létesítmények, valamint közterületek 
fejlesztése, hogy azok funkcióikat az elvárások szerint, javuló minőségben legyenek 
képesek ellátni (eladásuk nem javasolt, de működtetésükre bevonható külső 
források); 

o közterületek (önkormányzati utak, terek, közparkok) fenntartása és fejlesztése 
(csökkenthető az üzemeltetési és fenntartási költségek rendezvények 
helybiztosításából származó bérleti díjból, reklámszabályozással stb.) 

o köztéri műalkotások, védett építmények állagának megőrzése, annak hasznosítása. 

 Üzleti vagyon részét képző ingatlanok esetében: 

 a forgalomképes ingatlanok értékének megőrzése, növelése; 
 az ingatlanállomány tudatos és költséghatékony felhasználása a települési funkciók 

ellátásához, bővítéséhez; 

o ingatlanállomány növelése önkormányzati bérlakások kialakításával: lakások 
vásárlása, új lakások építése (vállalkozások lehetőségének megteremtése céljából); 

o lakásgazdálkodás (bérbeadás, vásárlás és csere, értékesítés); 
o szerkezetváltások, ágazati stratégiák módosulásai miatt módosult használatú, 

önkormányzati ingatlanok értékesítése (pl. iroda, vagy egyéb célú önkormányzati 
épületek, épületrészek); 

o beépítésre szánt területek, telkek; 

 bérbeadás: az önkormányzat bevételeinek fokozása a (köz)szolgáltatások 
színvonalának emelése érdekében. 

 vásárlás, csere: közfeladatok, középületek megvalósítása érdekében 

o beépítésre nem szánt területek jellemzően mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területek, valamint kivett területek 

 földművelés a START Közmunkaprogram keretében 
 bérbeadás legfeljebb 20 év időtartamra 
 csere: vállalkozások segítése, indítása, vagy önkormányzati feladatok ellátása 

érdekében  
 vásárlás: hosszú és rövidtávú elképzelés alapján 
 értékesítés: kivételesen, elsősorban nagyobb beruházások megtelepedése 

érdekében. 

9.2. AKCIÓTERÜLETI INGATLANGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzat feladata, hogy az egyes akcióterületen található forgalomképes korlátozottan 
forgalomképes, illetve forgalomképtelen ingatlanok fejlesztési lehetőségét felmérje.  

Az akcióterületi fejlesztés általános célja: 

 vállalkozói és gazdasági együttműködések és fejlesztések generálása; 
 közösségi terek kialakítása, erős partnerség kialakítása a civil szférával és a lakossággal; 
 az építészeti és közösségi terek karakterének megőrzése; 
 középületek további fejlesztése; 
 a település történelmileg kialakult településszerkezetének alkalmassá tétele a távlati 

elvárások megvalósítására, továbbá a jelenlegi hiányosságok felszámolása. 
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A településen a következő akcióterületi ingatlangazdálkodással érintett földrészletek találhatók:  

 

 

Hrsz Forgalomképesség Megnevezés Fejlesztési elképzelés 

Központi akcióterületen található önkormányzati ingatlanok javasolt hasznosítási módja 

 

Hrsz Forgalomképesség Megnevezés Fejlesztési elképzelés 
0572/1    

1 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Városháza  

15 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Foglalkoztató (volt 
családsegítő) 

 

30 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Árpád u. közterület  

32 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

közpark  

33 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

közpark  

39 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

mocsár  

184 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Damjanich utca  

444 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Batthyány u. közterület  

451 

korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

lakóépület  

462 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Garibaldi tér  
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Hrsz Forgalomképesség Megnevezés Fejlesztési elképzelés 

475 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Tüköry utca közterület  

610 

korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

Régi orvosi rendelő  

613 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Óvoda  

623 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Arany J. u. közterület  

631 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

lakóház,udvar,gazd.ép.  

634 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Garibaldi tér közterület  

645 

korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

lakóépület  

650 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Batthyány u. közterület  

652 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Batthyány u. közterület  

667 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Széchenyi úti Óvoda  

676 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Széchenyi utca közterület  

704 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Batthyány u. közterület  

771 
forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Központi Óvoda Közösségi ház kialakítása 

796 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Vécsey u. közterület  

930 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Jókai utca közterület  

1219 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Kossuth utca közterület  

1836 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Nagy M. utca közterület  

1837 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Deák F. tér  

1839 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

közút  

1847 forgalomképes beépítetlen terület Sport- és rekreációs tér fejlesztése 
1849 forgalomképes beépítetlen terület  
1856 forgalomképtelen 

helyi döntés alapján 
Tüköry L. Általános Iskola  

1859 forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Helytörténeti Gyűjtemény  

1860 korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

üzlet  

1861 forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

lakóház, udvar  

1872 forgalomképtelen 
törvény alapján 

Kossuth utca közterület  

1873 forgalomképtelen 
törvény alapján 

Petőfi tér közterület  

1874 forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

Művelődési ház  

1875 forgalomképtelen 
törvény alapján 

Weinckheim B. utca közterület  

1876 forgalomképtelen Családsegítő  
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Hrsz Forgalomképesség Megnevezés Fejlesztési elképzelés 
helyi döntés alapján 

1879 forgalomképtelen 
törvény alapján 

közpark  

1880 forgalomképtelen 
törvény alapján 

közterület  

1881 forgalomképtelen 
törvény alapján 

közpark  

1882 forgalomképtelen 
törvény alapján 

közpark  

1883 forgalomképtelen 
helyi döntés alapján 

közpark  

1884 forgalomképtelen 
törvény alapján 

közterület  

1885 forgalomképes csónakázó tó  
 

HENKEL melletti gazdaságfejlesztési akcióterületen található önkormányzati ingatlanok javasolt 
hasznosítási módja    

 
 

Hrsz Forgalomképesség Megnevezés   Fejlesztési elképzelés 
1626 forgalomképtelen 

törvény alapján 
Vasút utca közterület  

1632 korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

lakóház, udvar, gazdasági 
épület 

 

1635 forgalomképes lakótelek  
1636 forgalomképes lakótelek  
1638 forgalomképes beépítetlen terület  
1641 forgalomképtelen 

törvény alapján 
közterület  

1644 forgalomképes beépítetlen terület  
1645 forgalomképes beépítetlen terület  
1649 forgalomképes beépítetlen terület  
1650 forgalomképes beépítetlen terület  
1654 forgalomképes beépítetlen terület  
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Hrsz Forgalomképesség Megnevezés   Fejlesztési elképzelés 
1655 forgalomképes beépítetlen terület  

1657 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

közterület  

1664 forgalomképes beépítetlen terület  
1665 forgalomképes beépítetlen terület  
1666 forgalomképes beépítetlen terület  
1675 forgalomképtelen 

törvény alapján 
Virág utca közterület  

1705 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Lengyel B. u. közterület  

1706 forgalomképtelen 
törvény alapján 

Lengyel B. közterület  

1707 forgalomképtelen 
törvény alapján 

Lengyel B. közterület  

1709 forgalomképes beépítetlen terület  
1710 forgalomképes beépítetlen terület  
1711 forgalomképes beépítetlen terület  
1712 forgalomképes beépítetlen terület  
1713 forgalomképes beépítetlen terület  

1716 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

közterület  

1718 forgalomképes beépítetlen terület  
1719 forgalomképes beépítetlen terület  
1720 forgalomképes beépítetlen terület  
1721 forgalomképes beépítetlen terület  
1723 forgalomképes beépítetlen terület  
1724 forgalomképes beépítetlen terület  
1725 forgalomképes beépítetlen terület  
1726 forgalomképes beépítetlen terület  
1727 forgalomképes beépítetlen terület  
1728 forgalomképes beépítetlen terület  
1729 forgalomképes beépítetlen terület  

1730 

korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

lakótelek idegen tul. 
lakóházzal 

 

1731 forgalomképes beépítetlen terület  
1732 forgalomképes beépítetlen terület  
1741 forgalomképes beépítetlen terület  
1742 forgalomképes beépítetlen terület  
1743 forgalomképes beépítetlen terület  
1744 forgalomképes beépítetlen terület  
1745 forgalomképes beépítetlen terület  
1746 forgalomképes beépítetlen terület  
1747 forgalomképes beépítetlen terület  

1786 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Táncsics utca közterület  

1804 forgalomképes beépítetlen terület  
1809 forgalomképtelen 

törvény alapján 
Duzzasztói bekötőút közút  

1810 forgalomképes beépítetlen terület  
1814 forgalomképtelen 

törvény alapján 
Vásártér utca közterület  

2601 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Lengyel B. u. közterület  

2602 forgalomképes beépítetlen terület  

2603 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Virág utca Közterület  

2604 

korlátozottan 
forgalomképes a 
helyi döntése 
alapján  

lakóház,udvar  



KÖRÖSLADÁNY 77 
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA   
   

  
KRISTÁLY KFT. - VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT.  2019. 

www.vzm.hu 

Hrsz Forgalomképesség Megnevezés   Fejlesztési elképzelés 
2605 forgalomképes beépítetlen terület  

2606 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

közterület  

2611 
forgalomképtelen 
törvény alapján 

Orgona utca közterület  

 

10. PARTNERSÉG 

10.1. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL, INTÉZMÉNYESÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A településfejlesztési stratégia társadalmasításának rövid távú céljai: 

 a közösség érdekeinek azonosítása, figyelembevétele; 
 jól működő társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartása; 
 a lakosság körében a társadalmi felelősség, a fejlesztések iránti elkötelezettség erősítése; 
 társadalmi kohézió növelése a közös érdekek és célok mentén való együttműködés érdekében; 
 nyitottabb településfejlesztés kialakítása; 
 konfliktuskezelés. 

10.1.1. Társadalmi részvétel az ITS készítése során 

A városban a településfejlesztési dokumentum készítése során lezajlott egyeztetéseket a következő 
táblázat mutatja be.  

Partnerségi egyeztetések bemutatása 

Fórumok, egyeztetések 
időpontja 

Helye Tárgya 

2016. március 11. Körösladány, Polgármesteri Hivatal Munkaindítás 
2016. május 11 12. Körösladány Helyszíni bejárás 
2016. szeptember 20. Körösladány, Polgármesteri Hivatal Egyeztetés 
2016. október 20. Körösladány, Polgármesteri Hivatal Egyeztetés 
2017. február 3. Körösladány, Polgármesteri Hivatal Egyeztetés 
 Egyeztetési folyamat 

A település honlapjára a készülő vitaanyagok felkerülnek, véleménynyilvánításnak lehetőséget 
biztosítva. A nyilvánosság biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció és integrált 
településfejlesztési stratégia célkitűzéseiről tájékoztatást adott az Önkormányzat és a munkába 
bevont tervezők a helyben szokásos módon, melynek módját a város partnerségi határozata rögzít.  

A megvalósítás időszakában nagy hangsúlyt kíván fektetni az Önkormányzat a nyilvánosság 
biztosítására, s ennek előkészítését már a tervezés során megkezdi. 

10.1.2. Társadalmi részvétel a településfejlesztés során 

A tervek szerint a civil szervezetek a településfejlesztési stratégia megvalósításának aktív részesei 
kell, hogy legyenek, hiszen ők tudják, hogyan érhető el a lakosság megfelelő módon, milyen 
eszközökkel vonható be a közös munkába, s személyes megkeresésük, személyes kapcsolataik révén 
nagy hatással lehetnek a lakosságra. 

A lakosság az előzetes egyeztetéseket követően, illetve a lakossági igényfelmérések alapján a 
megvalósításban is aktív szerepet kaphat. A lakosság aktív partner, azaz nem csak nézője, de 
megvalósítójává, aktív szereplőjévé válik, s így nem csak az eseménynek, de az ezzel kapcsolatos 
fejlesztésnek is részese. Számolunk a lakosság aktivitásával, s természetes érdeklődésével, nem 
megfeledkezve arról, hogy napjainkban embereket megmozgatni csak igazán izgalmas akciókkal 
lehet.  

A tevékenységekbe való bekapcsolódást több síkon kell szervezni, hogy mindenki megtalálja a maga 
számára legmegfelelőbb, legtesthezállóbb formát. A lakosokat bevonó események szervezése során 
azzal kell számolni, hogy előállhat az a helyzet, hogy a lakosság bekapcsolódásának forintosítható 
eredménye elmarad a létrehozott termék értéke mellett.  
Ennek ellenére a lakosság bekapcsolásának hosszútávú szempontjai, az identitástudat erősítése, a 
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megvalósuló projektek elfogadása, tisztelete, ennél nagyságrendekkel nagyobb eredményt hoznak 
hosszú távon. 

A soft elemek, azaz a programok sikerének biztosítéka lehet az is, hogy megszervezésükhöz, 
megvalósításukhoz többségében helyi civilszervezetek kapcsolódjanak. A fentiekben ismertetettek 
mellett szükséges a hagyományos, már jól bevált kommunikációs eszközökön keresztüli tájékoztatás 
is: 

- lakossági fórumok; 
- közvetlen megszólítás; 
- civil fórum; 
- közmeghallgatás; 

- internetes fórumok; 
- helyi TV; 
- helyi újság. 

10.2. PARTNEREK BEAZONOSÍTÁSA, KAPCSOLATÉPÍTÉS 

A települési (önkormányzati) intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítésével az 
intézmények működése is hatékonyabbá válhat, és ezáltal a településmenedzsment és 
érdekérvényesítő képessége is javulna. A következő táblázatban pontosan beazonosításra kerülnek 
az ITS-ben érintett csoportok, szereplők és feladatok. 

Partnerség építése az ITS előkészítése és végrehajtása során 

Célkitűzés Végrehajtandó feladatok Résztvevő csoportok Eszközök 
A társadalmi párbeszéd 
gyakorlatának kialakítása, 
beépítése a 
településfejlesztés 
folyamatába (lakosság-
településvezetés-
közigazgatás) 

Tájékoztatás: a partnerség 
építés fontosságáról, 
tartalmáról, módszereiről 

Lakosság 
Vállalkozók 
Önkormányzati és 
intézményi dolgozók 
Civil szervezetek 

Fórumok (civil, 
vállalkozói, lakossági, 
on-line) 
Mélyinterjúk 
Webes megjelenítés 
Településmarketing 
stratégia elkészítése 

Az erőforrások összehangolása Együttműködési szándékok 
feltérképezése 

Lakosság  
Vállalkozók 
Befektetők 
Egyház 
Civil szervezetek 

Fórumok 
Tervek, elképzelések 
megismerése 
Programnaptár 

Az önkormányzat és a 
magánszféra között a 
településfejlesztési célok 
összehangolása, 
konszenzusteremtés, 
együttműködés megteremtése 

Vállalkozók bevonása  Vállalkozók 
Befektetők 
Civil szervezetek 

Fórumok 
Kapcsolattartás 
Személyes 
egyeztetések 

A programok finanszírozási 
hátterének feltérképezése 

Piaci igényfelmérés Vállalkozók 
Befektetők 
Gazdasági szereplők 
vezetői 
Civil szervezetek 

Személyes 
egyeztetések 

Az integrált 
településfejlesztés 
eredményességének, 
hatásának feltérképezése 

Elégedettségmérés Lakosság 
Vállalkozók 
Önkormányzati és 
intézményi dolgozók 
Civil szervezetek 

Fórumok 
Felmérések 

Az integrált 
településfejlesztés és a 
kistérség, járás 
fejlesztéseinek 
összehangolása 

Kistérségi , járási települések 
tájékoztatása 

Környező települések, 
kistérség képviselői  

Személyes 
egyeztetések 
Kistérségi ülés, 
településközi fórumok 

A partnerség kialakítása a következő intézkedések keretében képzelhető el:  

 Partnerségi hálózatok feltérképezése 
 A kommunikációs csatornák feltérképezése, fejlesztése 
 A partnerek jellemzése kommunikációs szempontból 
 Kommunikációs, információs rendszer fejlesztése és fenntartása 
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A megújuló kommunikációs és információs rendszer egyik legfőbb eredménye, hogy hatékonyabbá és 
gyorsabbá válik az információáramlás a partnerek között. Várhatóan javul az önkormányzat és a 
település belső kommunikációja. 

A településfejlesztési stratégia megvalósítása szempontjából fontos értékelni a partnerségben 
érdekelt csoportokat. Az erőforrás potenciál, az érdekérvényesítő képesség alapján tudja 
meghatározni és alakítani az Önkormányzat a kommunikációs csatornákat. 

Településfejlesztésben részt vevő csoportok értékelése 

A település-
fejlesztésben 
érdekelt csoportok 

Erőforrás potenciál Érdek-
érvényesít
ő képesség 

Elvárás Előkészítésben, 
végrehajtásban 
betöltött szerep 

Lakosság Mérsékelt 
szakismeretek, 
tapasztalatok, 
elsődleges települési 
ismeretek 

Gyenge A település fejlődése, 
élhetőbb lakókörnyezet, 
magasabb szintű 
szolgáltatások 

Az elvárásaik 
beazonosítása 

KKV Mérsékelt érdeklődés, 
alacsony invesztíciós 
képesség 

Közepes Tervezhetőség, 
átlátható szabályozási 
környezet 

Igényeik 
beazonosítása, 
lehetséges partnerek 

Civil szervezetek Nagyfokú ismeretek, 
tapasztalat, összetartás 

Közepes A települési lakosságnak 
és a szervezet céljainak 
megfelelő fejlesztések 

Az elvárásaik 
beazonosítása, 
monitoring szereplők 

Külső szakértők Tervezői, stratégiai, 
pályázatkészítői 
tapasztalatok 

Közepes Együttműködés minden 
résztvevő csoporttal 

Folyamatszervezés, 
tanácsadás 

Hatóságok és 
szakhatóságok 

Kompetenciák, 
szaktudás, 
engedélyezési 
szerepkör 

Erős Jogszabályoknak és 
szakpolitikai 
irányvonalaknak 
megfelelő fejlesztések 
végrehajtása 

Szakmai kontroll és 
koordináció, 
jóváhagyó szerep 

Környező települések Közösen végzett 
kistérségi feladatok 

Gyenge A települések igényeit 
kiszolgáló 
intézményrendszer, 
elérhetőség 

Az elvárásaik 
beazonosítása 

Önkormányzat 
dolgozói / 
projektmenedzsment 

Nagyfokú ismeretek, 
szakmai potenciál 

Közepes Az ITS végrehajtásában 
és nyomon követésében 
aktív részvétel 

A pályázat 
előkészítése és 
végrehajtása 

A település kommunikációs eszközei között közvetlen és közvetett eszközök állnak rendelkezésre. A 
kommunikáció ezen eszközök kombinált felhasználásával tehető hatékonyabbá.  

11. AZ ITS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE ÉS AZ ITS RENDSZERES 
FELÜLVIZSGÁLATA, AKTUALIZÁLÁSA 

11.1. MOITORING RENDSZER 

A stratégia megvalósulásának folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata a település érdeke 
elsősorban. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a megvalósításért felelős szervezet 
figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre, és összegezni az elvégzett feladatokat. Figyelni kell 
arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek, a 
megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot foglal magában az adatgyűjtéstől a 
stratégia esetleges szükséges módosításáig.  

A stratégia és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések (akcióterületi terv) megvalósulásához indikátor 
célértékek kerültek meghatározásra, melyeknek évenként a megvalósítás és fenntartás során 
teljesülni kell. Indikátorok, konkrét számszerűsített számok kerülnek meghatározásra egyrészt jelen 
dokumentum 12.2. fejezetében (Települési és településrészi célokhoz rendelt indikátortábla), 
másrészt konkrét pályázatokhoz kapcsolódóan (összefoglaló indikátor tábla, további szakmai 
indikátorok, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok). Az áttekintés során 
megállapíthatók a fejlesztés indikátorainak értékei, ezek alapján értékelhető a célok irányába 
történő előrelépés mértéke. Az akcióterületi fejlesztés éves értékeléséhez kapcsolódva megtörténik 
az ITS évenkénti áttekintése is. 
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A legfontosabb monitoring feladatok a következők: 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a stratégiai 
célkitűzések elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a stratégiai eszközöket. 

 Figyelemmel kell kísérni a projekt végrehajtása során az indikátorok alakulását (stratégia 
elfogadásakor érvényes bázisérték, a beszámoló időszakában aktuális érték, a stratégiában 
megfogalmazott célérték, valamint az előző Képviselő-testületi beszámoló alkalmával 
elfogadott értékhez képest történt elmozdulást). 

 Az ITS felülvizsgálata, aktualizálása kétévenként szükséges, az elkészült felmérések, 
legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a stratégia 
megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a stratégiai célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit, valamint a 
stratégiához közvetlenül nem kapcsolódó projektek stratégia célrendszerére gyakorolt 
vélelmezett vagy tényleges pozitív és negatív hatásait. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések esetén a pénzügyi és fizikai megvalósulásra (a stratégia 
megvalósításának kezdete óta, valamint az előző képviselő-testület által elfogadott 
beszámoló óta megvalósult forrásfelhasználást). 

 Az akcióterületi fejlesztések eredményeinek monitoringozása, melynek a feladata a 
megvalósult és a tervezett eredmények összevetése 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában bemutatott projektek sikeres megvalósulása 
érdekében a menedzsment követi figyelemmel az indikátorok teljesülését, változását. Az 
indikátorokat figyelembe véve készíti el a kontrolling menedzsment az éves jelentését a 
közreműködő szervezet és a képviselő-testület felé. Az indikátorok mérésénél a kontrolling 
menedzsment munkáját a megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős 
tisztségviselők is segítik.  

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a menedzser félévente beszámolót tart a Képviselő-
testület illetékes Bizottságainak és évente egyszer a Képviselő-testületnek az akcióterületi 
fejlesztések állásáról. A Bizottságok mellett szükséges a közvélemény folyamatos tájékoztatása a 
helyi sajtón keresztül, illetve a helyben szokásos módon közmeghallgatások keretében. 

11.2. INDIKÁTOR RENDSZER 

A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, valamint a 
tematikus célok és a településrészi célok mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. Az alábbiakban 
mutatjuk be az átfogó, tematikus és településrészi célokhoz rendelt indikátorokat, megjelölve azok 
adatainak forrásait, az elérendő célértékeket. 
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Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

Célrendszer eleme Mutató neve 
Minimálisan 
elvárható 
célérték 

Bázisérték 
ideje 

Célérték 
elérésének 

ideje 
Mutató forrása 

S1. P1. Városi funkciók erősítése intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Közoktatás szakmai 
támogatása 

Oktatási Erőforrás 
Felmérés 

+1db 2016. 2019 önkormányzat 

Művészeti képzés támogatása 

művészeti 
képzésben 
résztvevő fiatalok 
száma 

+10% 2016. 2020 

Tüköry Lajos 
Általános Iskola 

és Alapfokú 
Művészeti 

Iskola 

Szociális ellátórendszer 
fejlesztése 

Helyi 
Esélyegyenlőségi 
Stratégia 
aktualizálása 

+1db 2016. 2019 önkormányzat 

Szociális tervezés Szociális térkép +1db 2016. 2019 önkormányzat 

Bérlakáspolitikai intézkedések 
bérlakás 
programkeretében 
épített „fecske házak 

+6db 2016. 2020. önkormányzat 

S1. P2. Városi környezet állapotának fejlesztése intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Városi környezet állapotának 
fejlesztése 

Településképi 
Arculati kézikönyv 
elkészítése 

+1db 2016. 2018. önkormányzat 

Közutak minőségének 
javítása 

leaszfaltozott járdák 
hossza 

+5% 2016. 2020. önkormányzat 

Kerékpáros infrastruktúra 
bővítése 

Kerékpárutak 
építése 

+20 km 2016. 2022. önkormányzat 

Belterületi zöldfelületek 
fejlesztése 

Felújított és/vagy 
újonnan épült 
játszóterek száma 

+2db 2016. 2021. önkormányzat 

S2. P1. Helyi gazdaság erősítése intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Vállalkozási területek 
újragondolása 

Helyben 
megtalálható 
munkahelyek száma 

+5% 2016. 2020. KSH 

Gazdaságélénkítő adópolitika 
kialakítása 

Induló vállalkozások 
száma 

+5db/év 2016. 2019. KSH 

Partnerségi kapcsolatok 
erősítése 

Vállalkozói fórumok  +1db/év 2016. 2019. önkormányzat 

Hatékony mezőgazdasági 
termelés segítése 

Mezőgazdasági 
koncepció  

+1db/év 2016. 2019. önkormányzat 

S2. P2. Helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Helyi energiastratégia 
kialakítása 

Helyi 
Energiastratégia 

+1db 2016. 2019. önkormányzat 

S3. P1. Helyi identitás erősítése intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Civil együttműködési rendszer 
kialakítása 

Civil Koncepció 
megalkotása 

+1db 2016. 2018. önkormányzat 

Civil szervezetek működésbeli 
támogatása 

újonnan alakuló civil 
szervezetek 

+3 db/év 2016. 2020. önkormányzat 

Közművelődési intézmények 
támogatása 

Dr. Asztalos Miklós 
Művelődési Ház 
látogatottsága 

+10% 2016. 2020. önkormányzat 
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S3. P2. Helyi identitás erősítése intézkedéscsomaghoz tartozó monitoring mutatók 

Sportpálya fejlesztés 
Sportközpontot 
látogatók száma 

2500 fő/év 2016. 2020. 
Sportközpont 
látogatottsági 

adatai 

SZEM támogatása 

Szomszédsági 
bűnmegelőzési 
program 
kidolgozása 

+1db 2016. 2019. önkormányzat 

V1. Kompakt településközpont városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók 

T1.1.Településközpontban 
megerősített szolgáltatások 

Új funkciók a 
városrészben 

2 db 2016. 2020. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 

T.1.2. Településkép 
fejlesztése 

Megújuló 
zöldterületek 
nagysága 

1 ha 2016. 2021. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 

V2. Központi lakó terület városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

T.2.1. Lakókörnyezet 
minőségi fejlesztése 

Energetikai 
közvilágítás 
megújítása 

1 db 2016. 2023. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 

V3. Újladány városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

T.3.1. Lakókörnyezet 
fejlesztése 

Alacsony komfort 
fokozatú lakások 
aránya 

Települési 
átlaggal 

megegyező 

2016. 2024. KSH 

T.3.2. Önkormányzati 
ingatlanok hasznosítása 

Naperőműpark 
létesítése 

1 db 2016. 2023. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 

T.3.3. Anti-szegregációs 
program 

Lásd: Anti szegregációs program - Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

V4. Külterület városrész céljainak eléréséhez rendelt monitoring mutatók  

T.4.1. Gazdasági területek 
fejlesztése 

Ipari park 
infrastruktúrájának 
kialakítása – főúti 
csatlakozás 

1db 2016. 2020. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 

T.4.2. Fenntartható 
külterületi 
területfelhasználás 
biztosítása 

Rekreációs és 
turisztikai 
fejlesztések 
megvalósítása 

3 db 2016. 2023. 
Önkormányzati 
nyilvántartás 
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Anti szegregációs program - Indikátor mutató összefoglaló táblázata 

Célrendszer eleme Mutató neve 
Minimálisan 
elvárható 
célérték 

Bázisérték 
ideje 

Célérték 
elérésének 

ideje 

Intézkedés 
felelőse 

ASZP1. Szociális helyzet felméréshez rendelt monitoring mutatók 

Szociális térkép készítése Szociális térkép +1 db 2016. 2019. Polgármester 

Monitoring rendszer 
kidolgozása 

Monitoring 
Kerekasztal 
létrehozása 

+1 db 2016. 2019. Polgármester 

ASZP2. Intézményi szolgáltatások erősítéséhez rendelt monitoring mutatók 

Operatív tervek kidolgozása 
az érintett intézmények 
bevonásával 

ASZP-Operatív terv +1 db 2016. 2019. Polgármester 

Kommunikációs terv 
készítése 

kommunikációs terv +1 db 2016. 2019. Polgármester 

Szupervízió folyamatos 
biztosítása a szociális 
intézmény segítő munkatársai 
részére 

szupervíziós 
foglalkozások  

+3 db 2016. évente Polgármester 

ASZP3. Célzott hátránycsökkentő intézkedésekhez rendelt monitoring mutatók 

Mentorprogram indítása 
Mentorprogramba 
bevont személyek 
száma 

20 fő 2016. 2020. Polgármester 

Hátránycsökkentő óvodai 
programok tartása 

a célterületen élő és 
programokba bevont 
gyerekek száma 

10 fő/év 2016. 2020. Polgármester 

Hátránycsökkentő iskolai 
programok tartása 

a célterületen élő és 
programokba bevont 
gyerekek száma 

10 fő/év 2016. 2020. Polgármester 

Tanóda program indítása 
tanoda programba 
bevont gyerekek 
száma  

10 fő/év 2016. 2020. Polgármester 

ASZP4. Társadalmi részvétel erősítéséhez rendelt monitoring mutatók 

Célcsoport bevonását célzó 
ifjúsági szabadidő programok 
tartása 

programokon 
résztvevők száma 

30 fő/év 2016. 2020. Polgármester 

Egészségfejlesztési terv 
készítése  

Egészségfejlesztési 
terv 

+ 1 db 2016. 2020. Polgármester 

Bűnmegelőzési terv készítése Bűnmegelőzési terv + 1 db 2016. 2020. Polgármester 
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Az integrált településfejlesztési stratégia összeállításában 

 

Kardos Károly, Körösladány Város polgármestere, 

Ilyés Lajos, Körösladány Város jegyzője, 

Körösladány Város Képviselő-testülete, 

 

valamint a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15.) 
 és a Völgyzugoly Műhely Kft. (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.) munkatársai vettek 

részt: 

Balázs Géza, Ferik Tünde, Kéthelyi Gergely, Kéthelyi Márton, Oláh Péter Ciprián, Südi Beáta  
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1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA 
 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti 

felépítését, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat, szabályozza a 

Körösladányi Általános Művelődési Központ és Könyvtár intézményegységeinek működési 

rendjét, határoz mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály alapján készített 

szabályzatban  nem  kell,  illetve  nem  lehet  szabályozni,  szabályozza  működésének  belső 

rendjét. 

Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt 

kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza. 

E szabályzat elsősorban arra hivatott, hogy a többfunkciójú, több egységből álló intézmény 

legcélszerűbb, legeredményesebb működését szolgálja. 

 
A Körösladányi ÁMK SZMSZ-e következők szerint épül fel: 

 
KKÖÖRRÖÖSSLLAADDÁÁNNYYII ÁÁÁLLLTTTAAALLLÁÁÁNNNOOOSSS MMŰŰVVEELLŐŐDDÉÉSSII KKÖÖZZPPOONNTT  ÉÉÉSSS KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR 

SSZZEERRVVEEZZEETTII ÉÉÉSSS MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII SSZZAABBÁÁLLYYZZAATTAA 

((KKÖÖZZÖÖSS  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK)) 

 
Az SZMSZ egyes fejezetei az intézmény-egységek közalkalmazotti jogviszonyban álló felnőtt 

alkalmazottjainak helyi munkarendjét, a szervezeti felépítés és működés rendjét, a belső és 

külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

 
Az  intézményi  működés  Pedagógiai  Programjában,  Házirendjében  szabályozott  és  jelzett 

területeire az SZMSZ nem tér ki. 

 
Az SZMSZ betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottja számára kötelező! 

 
1.1. Az SZMSZ alapjául szolgáló hatályos jogszabályok 

 
 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 
 
 
 

2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 
Alapító Okirat 

 
Az intézmény neve: Körösladányi Általános Művelődési Központ 

Az intézmény rövidített neve: Körösladányi ÁMK 

Az alapítás időpontja: 2012. július 1. 

Alapító: 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
5516. Körösladány, Dózsa György út. 2. 
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Az intézmény fenntartója: 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
5516. Körösladány, Dózsa György út. 2. 

 
Az intézmény székhelye: 5516. Körösladány, Petőfi tér 2. 

 
Az intézmény típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ. 

 
Az intézmény működési területe: Körösladány Város közigazgatási területe. 

 
Az intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az intézményegységek szervezeti felépítése, az intézményegységek neve és címe: 

Körösladányi ÁMK „Zöldág” Napközi Otthonos Óvoda 

Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány Arany János út 5. 

 
Körösladányi ÁMK Bölcsőde 

Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány Arany János út 5. 

 
Körösladányi ÁMK Konyha 

Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány Wenckheim út 6/4 

 
Körösladányi ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház, 

Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány Petőfi tér 2. 

 
Körösladányi ÁMK Könyvtár 
Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány Petőfi tér 3. 

 
Körösladányi ÁMK Helytörténeti Gyűjtemények Háza 

Az intézmény-egység székhelye: 5516. Körösladány  Petőfi tér 5. 
 

 
 

Az alaptevékenységek COFOG-jai 

 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési egyéb szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082061 Múzeumi Gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
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082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

Alaptevékenység területei: 

851020                                                     Óvodai nevelés. 
 

Napközi otthonos óvodai ellátás (SZJ 80.10.11.0) 

 
Az óvodában a nevelés a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) Korm. számú rendeletével 

kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramját és a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet 1. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű  gyermekek  óvodai nevelésének irányelvei, 

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzetiségi óvodai nevelésének irányelveit figyelembe 

véve elkészített és jóváhagyott helyi nevelési program, továbbá az intézményi szervezeti és 

működési szabályzat szerint folyik. 
 
 
 
 

Közművelődési és Közgyűjteményi intézményegység: 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtár ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 64. § (1) bekezdése alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása, művelődési, 
közgyűjteményi, múzeumi tevékenységek ellátása, közművelődési és egyéb kötelező vagy nem 
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kötelező önkormányzati feladatok ellátása. A Könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól 
és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt 
vesz   a   könyvtárak   közötti   dokumentum-   és   információcserében,   gyűjteményét   a   helyi 
igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti 
információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat lát el. 

 
Az  intézményegység   gazdálkodási   jogköre:  önállóan   működő   költségvetési   szerv, 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Körösladányi Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

 

Az intézmény képviseletére jogosult: ÁMK igazgató 
Az  intézmény  költségvetésének  tervezésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  előírásokat, 
feltételeket a fenntartó Körösladány Város Önkormányzata a tárgyévre vonatkozó határozata 

alapján Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetési rendeletében, 

illetve a tárgyévi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében határozza meg. 
 

A feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás 

előirányzatok keretei között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszerét, folyamatát, 

kapcsolatrendszerét, továbbá a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást és 

dokumentumai tartalmát a fenntartóval kötött megállapodás tartalmazza. 
 

Az intézménynél a költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait a személyi juttatások és a 

munkaerő gazdálkodás folyamatába épített előzetes és utólagos ellenőrzése tekintetében az 

ÁMK igazgató, az egyéb intézményt érintő gazdasági feladatokban a Körösladányi 

Polgármesteri Hivatal jegyzője, és megbízásából a hivatal gazdálkodási irodája és a belső 

ellenőr látja el. Az ellenőrzést végző szervezet jogállását és feladatait a Körösladányi 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzata határozza meg. 
 

 
 

Az intézmény kiadmányozási rendje, bélyegzők használatának rendje 
 

A kiadmányozás joga az intézmény vezetőt illeti meg, amelyet külön szabályzatban meghatározott 

módon átruházhat az intézményegység-vezetőkre. 

 
Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: 

 
- ÁMK igazgató, 

- intézményegység-vezetők, 

- a munkaköri leírása alapján meghatalmazottak. 

 
Az intézmény irányítása: 

 
Az intézmény-egységek szakmai tekintetben önállóak. Szervezetével és működésével 

kapcsolatban önállóan dönt olyan ügyekben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

Az intézmény irányítása a hatályos jogszabályok alapján történik. 
 

 

3. AZ ÁMK JELLEGE, AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK FELADATAI 
 
A Körösladányi Általános Művelődési Központ és Könyvtár többcélú intézmény. 

 
Az   ÁMK   az   egyes   művelődési   intézmények   jogszabályban   meghatározott   feladatait 

egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységek révén látja el. 
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Az intézményegységek önállóan végzik munkájukat. 

Az egységben folyó munkához szükséges szervezeti és működési rendet az ott dolgozók 

közössége alakítja ki jelen SZMSZ rendelkezési alapján, elkészítik a működési szabályzat 

intézményükre vonatkozó kiegészítéseit, megszervezik kapcsolataikat. 

E kiegészítések az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának szerves részét képezik. 

Éves munkatervet (programtervet vagy feladattervet) készítenek, melyhez rendezvény 

(esemény-) naptárt mellékelnek. A munkát félévkor, illetve az év végén értékelik és az ÁMK 

igazgatójának, a fenntartónak bemutatják. 

 
Intézményegység létrehozásáról a fenntartó dönt. Megszüntetése, funkciómódosítása az 

egységben dolgozók és az ÁMK igazgató véleményezésével - a fenntartó jóváhagyásával - 

történhet. 
 

 
 

4. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 
 
Az ÁMK többcélú közoktatási intézmény. Jogi személy, melynek képviseletében az ÁMK 

vezetője, vagy az általa meghatalmazott más személy jár el. Az intézményegységek a rájuk 

osztott állami feladatok ellátásában, valamint az ÁMK vezetője által megjelölt speciális 

feladatok végrehajtásában jogi személyként járnak el. 

Az  intézmény  önállóan  gazdálkodó,  az  előirányzatok  feletti  rendelkezési  jogosultságot 

tekintve részleges jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. 
 

 
 

5. AZ ÁMK VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI 

FELADATMEGOSZTÁS 
 

 

5.1. Az ÁMK szervezeti felépítése, működésének rendszere 

 
Az ÁMK különböző alaptevékenységeinek ellátása a szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló,    egymással    együttműködő    és    tevékenységüket    összehangoló    intézmények 

működésében valósul meg. 

 
5.2. Az ÁMK intézményei 

 
- Óvoda 

- Bölcsőde 

- Konyha 

- Művelődési ház 

- Könyvtár 

- Helytörténeti Gyűjtemények Háza 

 
5.3. Az óvoda feladata az integráción belül 

A pedagógiai munka, folyamatos fejlesztésével, a szülőkkel együttműködve biztosítja a 
gyermekek  3  éves  korától  a  tankötelezettség  kezdetéig  a  gyermekek  személyiségének 

fejlesztését, napközbeni ellátását. 

- Együttműködik az iskolával, felhasználja az ÁMK közművelődési lehetőségeit. 

- Gondoskodik a fejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztéséről, felzárkóztatásáról. 
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5.4. A közművelődési tevékenység feladata az integráción belül 
- Szervezi és irányítja a településen a közművelődési tevékenységet. 
- Biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorhoz, 

munkakörülményekhez igazodó közművelődési tevékenységekhez szükséges 

feltételeket. 

- Klubokat működtet, a könyvtár keretében biztosítja a lakosság részére a közéleti és 

kulturális informálódás lehetőségét. 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, helyismereti 

információkat és dokumentumokat gyűjt 

- Rendszeres és szervezett lehetőséget nyújt a közösségek, civil szerveződések 

működéséhez. 

- Közreműködik a művészeti alkotások bemutatásában, rendezvényeket szervez. 

-  Tevékenység  szervezéssel  segíti  az  óvoda  és  az  iskola  integrált  szocializációs 

munkáját. 

 
Az ÁMK-ban a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az igazgató látja el. 

 
5.5. Az igazgató feladata, hatásköre 

- Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 
- Felelős az ÁMK költségvetésének végrehajtásáért, a takarékos gazdálkodásért, felelős 

az intézmény szakszerű és törvényes működésért. 

- Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat, az ebből eredő jog és feladat- 

körök egy részét saját hatáskörben meghozott döntése alapján külön intézkedésben 

átengedheti a tagintézmény-vezetőknek. 

- Dönt  az  intézmény  működésével  kapcsolatban  minden  olyan  ügyben,  amelyet 

jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más 

hatáskörébe. 

- Kötelezettség-vállalási jogkör gyakorlása. 
- A külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. 

- ÁMK képviselete, akadályoztatása esetén írásban megbízott személyt ruházza fel. 

- Postahivatal felé aláírás bejelentése. 

- Az   óvópedagógusi   munkakörben   dolgozók   és   az   óvodatitkár   szabadságának 

engedélyezése. 

- Egyéb munkakörben dolgozók (műszaki dolgozók, kisegítő dolgozók) szabadságának 

engedélyezése. 

- Munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása és ellenőrzése. 

- Munkáját magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az ÁMK belső szabályzatai 

által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 

módon és időtartamra történik. 

- Irányítja és ellenőrzi, koordinálja az ÁMK igazgatási és szakmai tevékenységét. 
- Jogköre révén gondoskodik a pedagógiai program végrehajtásáról. 

- Naprakész munkaerő gazdálkodási tervvel rendelkezik. A humán erőforrások hiánya 

esetén munkaerő átcsoportosítást rendelhet el a telephelyek között. 

- Koordinálja az intézményegységek tevékenységét. 

- Ellátja  a Bölcsődei intézmény-egység vezetését is. 

- Munkaköri leírásokban rögzíti a felelősök munkakörét. 

- Az  ÁMK  egészére  kiterjedően  gyakorolja  a  bér-  és  munkaerő-gazdálkodás  jogát, 

munkáltatói jogokat a tagintézmények-vezetőivel megoszthatja, melyet a munkaköri 

leírásokban  határoz  meg.  Az  elemzések  és  tapasztalatok,  valamint  a  felelősök 
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beszámolói  alapján,  a  tanév  végén  és  félévkor  rendszeresen,  a  munkatervben 

meghatározott alkalmakkor pedig külön is értékeli az ÁMK szakmai munkáját. 

- A  kiemelkedő,  illetve  tartósan  jó  munkát  végző  dolgozókat  az  intézmény  belső 

szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi 

dicséretben, pénzjutalomban részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

- Az intézmény vezetője felelős minden intézményegység összehangolt működéséért. 

 
Az intézmény magasabb beosztású vezetője képviseli az intézményt. 

Az intézmény vezetője felel az általános művelődési központban folyó: 
- pedagógiai munkáért, művelődési, gazdálkodási feladatok végrehajtásáért. 

 
5.6. Személyzeti, munkáltatói feladatok 

- Elkészíti  az  intézmény  munkaerő-gazdálkodási  tervét,  annak  alapján  a  betöltetlen 
állásokra pályázatot hirdet, és lebonyolítja a pályázati eljárást. 

- Külön  jogszabályban  előírt  feltételek  szerint  kinevezi  az  intézmény  dolgozóit, 

gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. 

- Továbbképzési tervet készít és gondoskodik a humán erőforrás fejlesztésről. 

 
5.7. Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik 

 
5.7.1. A dolgozókra vonatkozóan 

- munkáltatói feladatok közül a felvétel, felmentés, 
- a fegyelmi bizottság tagjainak megbízása, 

- fegyelmi eljárás indítása, 

- rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása. 

 
5.7.2. Költségvetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 

- A gazdálkodási év előkészítéseként - a Körösladányi Polgármesteri Hivatal gazdasági 
irodájának vezetőjével - elkészíti a következő évi költségvetés tervezetét. 

- Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú vagyont kezeli, feladata 

annak megőrzése és rendeltetésszerű használata. Intézkedik az elháríthatatlan 

állagmegóvás és hibaelhárítás érdekében. 

- A költségvetési évben az intézmény rendelkezésére álló irányzatok között a kiadások 

tekintetében szabadon rendelkezik a jóváhagyott kerettel. 

- Előirányzat módosítására javaslatot tesz a felügyeleti szervnek, ha ennek feltételei 

megvannak. 

- Kötelezettséget vállal a kiadások teljesítésére. 

- Selejtezésre, leltározásra előkészíti a tárgyi eszközöket. 

- Folyamatosan gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról. 

- Évente   beszámol   a   költségvetés   teljesítéséről   a   fenntartónak,   illetve   a   belső 

szabályzatok rendelkezései szerint. 

 
5.8. Az ÁMK felelősei 

- A Bölcsőde intézményegységet az ÁMK igazgató irányítja. 
- A közművelődési intézmények munkáját az Művelődési ház – egységvezető irányítja 

- A munkáltatói jogokat - kinevezés, felmentés - az igazgató gyakorolja. 

- Az óvoda intézményegység-vezetője jogszabályban meghatározottak szerint végzi a 

tanügy-igazgatási feladatokat. 

- Felelős feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért és 

a korlátozott gazdálkodói jogköreiben tett intézkedésekért. 
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- Az óvodai nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése során a tervezetet 

egyezteti  az  ÁMK  igazgatójával.  Végzi  a  vezetők  részére  előírt  ellenőrzéseket, 

valamint  az  ÁMK Munkavédelmi  Szabályzatában  és  a Tűzvédelmi  Szabályzatban 

előírt feladatokat, ellátja, illetve irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső 

ellenőrzését az intézményegység működési szabályzatában foglaltak szerint. 

- Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés tervezésének 

időszakában felméri az intézményegységek következő évi személyi és dologi jellegű 

igényeit. 
 

 
 

6. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
 
Az igazgató akadályoztatása esetén a munkajogi szabályoknak megfelelően külön intézkedik a 

helyettesítés ellátásáról. 

Az intézményegység-vezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend. 
Az intézményegység-vezetőt távollétében a helyettesi jogkörrel megbízott helyettesíti. 

Az intézményegység-vezető és a helyettesítésével megbízott egyidejű akadályoztatása esetén a 

helyettesítésről az intézményegység-vezető a munkajogi szabályoknak megfelelően külön 

intézkedik a helyettesítés ellátásáról. Hatásköre intézményegység-vezető helyettesítésekor – 

saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő 

döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. A helyettesítést úgy 

kell ellátni, hogy amíg a gyermek tartózkodik az intézményben, addig intézkedésre jogosult 

vezető is legyen az épületekben. 

 
1.   Az  intézményegység-vezető  munkaköri  leírását  jogszabályban  foglalt  rendelkezések 

alapján a fenntartó határozza meg. Az intézmény egyéb alkalmazottainak munkaköri leírását 

jogszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések alapján az 

intézményegység-vezető határozza meg. 
 
 

2. Intézmény-egységvezető: óvodai 
 

Az e szabályzatban biztosított jogkörök alapján biztosítja a települési szakmai igények 

megvalósítását, a szakmai minőség növekedését, a helyi társadalmi és helyi hagyományok 

alapján történő intézményi működést az ÁMK működésével összhangban. 

Felelős 
- az óvoda szakmai programjának megvalósításáért, 
- az ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programok működéséért, 

- a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 

- a nevelő- és oktató munka egészséges- és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 

- a gyermekbaleset megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, 

- a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. 

 
Az intézmény pedagógusai munkájukat a köznevelési törvényben, az intézmény pedagógiai 

programjában, e szabályzatban, a házirendben, valamint a munkaköri leírásukban foglalt 

rendelkezések szerint végzik. 
 

A nem pedagógus szakalkalmazottak az ágazati előírások alapján, a helyi igények és 

lehetőségek figyelembe vételével végzik tevékenységüket. 
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7. DÖNTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI, JAVASLATTEVŐ JOGKÖRREL 

FELRUHÁZOTT SZEMÉLYEK 
ÁMK igazgató 1 fő 
Óvoda intézményegység-vezető 1 fő 
ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház és Könyvtár intézményegység-vezető 1 fő 
Konyha élelmezés-vezető 1fő 

 

 
 

Az alkalmazotti értekezlet előkészítése az ÁMK igazgató feladata. Dönt az alkalmazotti 

értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az ÁMK igazgató készíti elő az 

alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az 

intézményegység-vezetői megbízás tárgyában, amelyet az előkészítő bizottság végez. 
 

 
 

7.1. Az ÁMK vezetői testülete 

 
Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét)  középvezetők  segítik  meghatározott  feladatokkal,  jogokkal  és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

- ÁMK igazgató, 

- óvodavezető, 

- a közalkalmazotti tanács (KT) tagja, 

- közművelődés képviselője. 

 
Operatív ügyekben az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a 

más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint az igazgató 

által meghatározott ügyekben döntéshozó, döntés-előkészítő testületként is működik. 

Véleményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik az ÁMK vezető testületei felé. 

 
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az óvoda vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával. 
 

 
 

7.2. Az alkalmazotti közösség, az alkalmazotti értekezlet 

 
Az alkalmazotti közösséget az ÁMK-ban foglalkoztatott valamennyi dolgozó alkotja. 

Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az ÁMK átszervezésével 

(megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 

költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető megbízásával és a 

megbízás visszavonásával összefüggő döntésekben. 

A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az alkalmazotti értekezlet. 

Az alkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések 

meghozatala előtt kell összehívni. Az alkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak 

egynegyede a napirend megjelölésével kezdeményezheti, amelynek elfogadásáról az ÁMK 

igazgatója dönt. 
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Az alkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az alkalmazotti 

értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 
 

 

7.3. ÁMK-tanács 
Elnöke: intézményvezető. 
Tagjai: az óvodavezető, közművelődési intézményegység - vezető 

Feladata: 

Az ÁMK-tanács feladata az alapító okiratban meghatározott intézményi feladatok 

végrehajtásához, az intézmény szakszerű, rendeltetésszerű, törvényes és gazdaságos 

működéséhez elengedhetetlen döntések meghozatala, a végrehajtás megszervezése és 

ellenőrzése. 

Feladatkörébe tartozik az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek érdekében dönt az 

alkalmazotti értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. 

Az alkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását az 

értekezleten ismertetni kell. 

Az ÁMK-tanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a 

fenntartó kezdeményezi, kivéve az intézményvezetői megbízás tárgyában tartandó 

értekezleteket, amelyeket az előkészítő bizottság végez. 

 
Döntési jogköre: az intézményegység feladatainak összehangolása 

 
Javaslattételi jog: az intézmény működésével kapcsolatos minden kérdésben. 

 
Összehívása 
Az   ÁMK-tanácsot   –   az   általa   elfogadott   munkaterv   szerint   –   negyedévenként   az 
intézményvezető hívja össze. Rendkívüli értekezlet összehívására kerül sor, ha azt egyik tagja 

az okok megjelölésével indítványozza, vagy azt a vezetői tanács vagy az intézményvezető 

szükségesnek tartja. 

 
Határozatképessége: 
Az ÁMK-tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerűszótöbbséggel hozza. 

Az ÁMK-tanács ülésein a szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács egy - egy képviselő 

delegálása révén tanácskozási joggal részt vehet. 

 
7.4. Közalkalmazotti Tanács 

 
A Munka Törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény alapján az intézményben 

Közalkalmazotti Tanácsot (KT) kell választani, melynek Szervezeti és Működési Szabályzatát 

a Közalkalmazotti Tanács elnöke készíti el. 

A KT-választásokon elért eredmények alapján a pedagógus szakszervezet köt kollektív 

szerződést. 
 
 
 
 
7.5. A hatáskörökbe tartozó jogosítványok összefüggései, kapcsolatai: 

 
 

Megnevezés: 
 

Közalkalmazotti Tanács: 
 

Szakszervezet: 

 

Kollektív Szerződés 
 

véleményező 
 

kötő fél 
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Közalkalmazotti szabályzat 
 

kötő fél 
 

- 

 

Munkavédelmi szabályzat 
 

véleményező 
 

véleményező 

 

Munkaidő-beosztás, módosítás 
 

véleményező 
 

kollektív szerződésben kötő fél 

 

Jogellenes munkáltató intézkedés 

(nem egyedi jogvita esetén) 

 

jogkörét érintő jogellenesség 

esetén bíróság előtti 

megtámadás 

 

vétójog 

 

Szociális juttatások 
 

véleményező 
 

kollektív szerződésben kötő fél 

 

Jóléti pénzeszközök 

felhasználása 

 

egyetértési jog 
 

kollektív szerződésben kötő fél 

 

Dolgozói képviselet 
 

egyedi ügyben nem, de 

közösség nevében igen 

 

kollektív szerződésben kötő fél 

 

Információkérés joga általában 
 

megilleti 
 

tagjai vonatkozásában megilleti 

 

Egyedi ügyekben 
 

nem illeti meg 
 

tagjai vonatkozásában megilleti 

 

 
 

8. AZ ÁMK ALAPFELADATAINAK ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

MUNKAKÖRÖK 
 
Az ÁMK dolgozói: 

 
Az  intézmény dolgozói  a  magasabb  jogszabályok  előírásai  és  a  fenntartó  engedélyezése 

alapján a következők: 

 
Szakalkalmazottak: 

- óvodapedagógusok 
- kisgyermeknevelők 

 
Ügyviteli dolgozók: 

- óvodatitkár. 

 
Nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 

- pedagógiai asszisztensek 
- dajkák. 

 
Technikai alkalmazottak: 

- takarítók 
- karbantartó 

 

 

9. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE 
 
9.1. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: 
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Az  ÁMK  működésének  szakmai  alapelveit,  az  intézmények  tartalmi  együttműködését  az 

ÁMK pedagógiai programja tartalmazza, az éves feladatok ütemezését a munkaterv rögzíti. 

Az intézményegységek rendszeres szakmai együttműködést valósítanak meg. 

Az intézményegységek feladatainak összehangolásában az ÁMK igazgató rendelkezik döntési 

jogkörrel. Az operatív ügyek egyeztetése a vezetői testületben történik. 

 
Az ÁMK-n belüli kapcsolattartás formái: 
napi :   e-mail, telefon, körlevél, levél. 
eseti:   értekezletek, személyes látogatások, tanácskozások. 

 
A költséggazdálkodást érintő valamennyi intézményen belüli adatszolgáltatás csak postai úton 

elküldött, a tagintézmény vezető aláírásával és a tagintézmény pecsétjével hitelesített 

küldeményben fogadható el. 

 
Az intézményvezető folyamatos érdemi munkakapcsolatot tart: 

- az érdekvédelmi szervezetekkel napi kapcsolatban van; 
- intézményvezetéssel napi, 

- a fenntartó illetékes képviselőjével és bizottságával folyamatos a kapcsolattartás; 

- az óvodai, bölcsődei szülői szervezetével tanévenként legalább két alkalommal; 

- az intézmény érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával évente szükség szerint; 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatást, szakszolgálatot és ellenőrzést végző 

intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás; 

- oktatási intézmények, közművelődési intézmények vezetőivel folyamatos 

kapcsolattartás, 

- a  gyermekorvossal  és  a  fogorvossal  az  általuk  összeállított  munkaterv  szerint  az 

intézményegység-vezető tart fenn kapcsolatot; 

- a szülői szervezet vezetőségével a munkaterv szerint. 

 
Az óvodában működő szülői munkaközösség részére az ÁMK igazgató évente egy-egy 

alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról.  A szülői szervezet vezetőit meg kell 

hívni   a   szakalkalmazotti   értekezletre.   Az   intézmény   vezetője   vagy   megbízottja   tart 

kapcsolatot az intézményegység szülői munkaközösségével. 
 
 
 

9.2. Szülői szervezet 
Az óvodai, bölcsődei SZMSZ-ének rendelkezései szerint. 

 

 
 
 
 

10. AZ INTÉZMÉNY BELSŐELLENŐRZÉSI RENDJE 
 

 

A belső ellenőrzést az önkormányzat által megbízott külső szolgáltató végzi, a képviselő- 

testület feladatellátásra vonatkozó határozata és az önkormányzat belső ellenőrzési 

kézikönyvében meghatározott feltételekkel és tartalommal. 

 
Belső ellenőrzés feladatai: 

 Biztosítsa az ÁMK munkájának jogszerű működését! 

 Segítse elő az intézményben folyó munka eredményességét, hatékonyságát! 
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 A vezetők számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a 

munkavégzésről! 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény munkájával kapcsolatos 

belső és külső értékelések elkészítéséhez! 

 Az ellenőrzés módszerei: beszámoltatás és célvizsgálat, amelynek megállapításait az 

érintettel meg kell beszélni! 

 
Az ellenőrzés kiterjed: 

- a nevelő-oktató munkára (óvodai és bölcsődei fejlesztőfoglalkozások), 
- a szabadidős foglalkozásokra (sportfoglalkozások), 

- az intézmények által szervezett egyéb rendezvényekre, 

- a gazdálkodási, ügyviteli és technikai jellegű munkákra. 

- Az ellenőrzés az intézményvezetőnek kötelessége. 

- Az ellenőrzéseket az éves munkatervben megfogalmazott célok, feladatok határozzák 

meg. 

- Az    ellenőrzés    során    felmerült    hiányosságokkal,    problémákkal    összefüggő 

intézkedésekről jegyzőkönyv készül. A hibák javításának ellenőrzése utóellenőrzéssel 

történik. 

- Az intézményvezető ellenőrzési joga kiterjed valamennyi szervezeti egységre. 

- A  helyettes,   az   intézményegység-vezető   által   esetenként   átruházott   ellenőrzési 

feladatokat látja el. 

- Az   óvodavezető   az   óvodai   csoportok   foglalkozásait,   az   óvodai   rendezvények 

szervezését, 

 
Hagyományőrző ünnepségek: 

- Az ÁMK részt vesz a nemzeti és állami ünnepek városi szintű megemlékezésein, 
közösségi ünnepnapok szervezésében, a hagyományok ápolásában. 

- A hagyományok ápolása minden intézményegységben a kialakított gyakorlatnak 

megfelelően az éves munkatervben megfogalmazottak alapján történik. 
 
 
 
 

11. AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON 

ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE 
 
11.1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIRA) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. 

Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell 

elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

- az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

- az alkalmazott pedagógusokra, óraadókra vonatkozó adatbejelentések. 

 
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 
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Az  egyéb  elektronikusan  megküldött  adatok  írásbeli  tárolása,  hitelesítése  nem  szükséges. 

A dokumentumokat a KIRA rendszerében, továbbá az óvoda informatikai hálózatában egy 

külön e célra létrehozott mappában kell tárolni! A mappához való hozzáférés jogát az 

informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által 

felhatalmazott személyek (az óvodatitkár) férhet hozzá. 
 

 
 

11.2. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

 
- el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást 

„elektronikus nyomtatvány”, 

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát, 

- a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat 

alapján irattári dokumentumként kell lerakni. 

-  A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az 

intézményegység-vezetőnek kell gondoskodnia. 
 

 
 

12. A MŰKÖDÉS RENDJE; A NYITVA TARTÁS 
 
12.1. Az intézmény munkarendje: 

 
A hivatali idő az ÁMK Bölcsőde telephelyén hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig tart. 

Az  intézményegységek  működésének  rendjét  –  a  gyermekek  fogadását  –  az  egységek 

működési szabályzata állapítja meg. 

Az ÁMK Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház munkarendje munkaidőkeret szabályainak 

megfelelően, pihenőnapokon, munkaszüneti napokon a közművelődési programoknak 

megfelelően, történik a nyitva tartás. 
 
 

12.2. Ügyviteli dolgozók, technikai dolgozók munkarendje: 

 
Munkaköri leírásuk alapján, az egyes tagintézmények szükségleteinek megfelelően változó, 

változtatható munkaidőben az érvényes jogszabályok (Kjt. Mt. rendelkezései) 

figyelembevételével. 
 

 
 

12.3. Rendkívüli távolmaradás: 

 
Az okot és a távolmaradás tényét lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 

7.30-ig köteles jelenteni a közalkalmazott az intézményvezetőnek. 

 
A munkahelyről való távolmaradás csak a Mt. és a Kjt. vonatkozó előírásai esetén lehetséges. 

A szakszerű helyettesítés anyagi fedezetét és személyét biztosítani kell. 
 
 
 
 
12.4. Önköltséges foglalkozások vezetése az óvodákban: 
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A pedagógusok olyan foglalkozásokat szervezhetnek önköltséges formában, amelyek 

intézményi finanszírozására nem áll rendelkezésre pénzkeret, valamint a szülők írásban 

igénylik ezt az óvodai szolgáltatást. Óvodán kívüli magánfoglalkozások vezetése: A Kjt. 

vonatkozó előírásai és pedagógusetikai megfontolások alapján szervezhetők. (Bejelentési 

kötelezettség érvényesítésével és mindenképpen célszerű a saját tanítvány kizárásával 

működtetett forma). 

 
A közalkalmazott, pedagógus részvétele más intézmények, szervezetek és oktatási 

tevékenységre feljogosított vállalkozásokban 

 
A Kjt. vonatkozó előírásai (44.§- bejelentési kötelezettség) szerint vehet részt a pedagógus e 

tevékenységekben, az ÁMK igazgatójának engedélye alapján. 

 
Szabadságolás:   a   közalkalmazottak,   pedagógusok,   illetve   az   egyéb   alkalmazottainak 

szabadságolási tervét az intézményegység-vezető készíti el, és az igazgató hagyja jóvá. 
 
 
 

13. A LÁTOGATÓK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK 

RENDJE 
 
Általános szabály 

 
Az intézményeket nyitvatartási időben bárki látogathatja. Az egységek saját működési 

szabályzatukban határoznak a látogatás rendjéről tevékenységi körüknek megfelelően. 

 
Közművelődési intézményekben csak azok látogatását kell megtiltani, akik a társadalmi 

normát súlyosan megsértő viselkedést tanúsítottak, vagy kárt okoztak. 

 
Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és bent tartózkodásának 

szabályai: 

 
Az ÁMK intézményekre vonatkozó SZMSZ-ek rendelkezései szerint. 

 
 
 

14. EGYEBEK 
 
Az    intézmény    épületeit,    helyiségeit    rendeltetésüknek    megfelelően    kell    használni! 

Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: 

- az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

- az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

- a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

- az intézményi SZMSZ-ben és a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

 
Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, ahogy az épület/épületek állagát, 

berendezését megóvja, mindennapi munkájával a gyermekeket és az intézményhasználókat is 

erre nevelje. 

 
Az  épületek  folyosójának,  csoportszobáinak,  dekorációjának  megóvása  minden  dolgozó 

feladata. 
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Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. Az óvodások által 

okozott károkról az óvodapedagógus köteles a szülőt értesíteni. Az intézményegység-vezető, 

feladata a kár felmérése, és a kártérítés részleteinek szülővel, gondviselővel történő tisztázása. 
 

 

14.1. Egyéb biztonsági szabályok 

 
Az épületek kulcsainak kezelése: 

 
A bejárati kulcsok használati rendjét külön szabályzat tartalmazza. 

 
14.2. A riasztóberendezések kezelésének szabályai 

 
Az épület riasztóberendezésének kódját – a bölcsőde esetében az ÁMK igazgatója, az óvoda 

esetében: az óvodavezető, a konyha esetében az élelmezésvezető, a művelődési ház, a 

könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemények Háza esetében: a művelődésiház vezető, állapítják 

meg. A kódokat ismerhetik - titoktartási kötelezettség mellett – az épület bejárati kulcsával 

rendelkező munkatársak. 

 
Intézményi védő, óvó előírások, amelyeket az ÁMK-ban tartózkodás során meg kell 

tartani a balesetek megelőzése érdekében: 
 
 
 
 

15. SZERVEZÉSI SZABÁLYOK 
 
Az ÁMK intézményeinek területén gyermek pedagógus felügyelete nélkül nem tartózkodhat. 

A művelődési házban az adott egység közalkalmazottja, vagy művészeti és egyéb csoport, 

szakkör vezetője felel a foglalkozásokon, programokon részt vevő tanulók, gyermekek 

biztonságáért. 

 
Eljárás tűz- és bombariadó esetén 

Intézményegységek SZMSZ-ei szerint. 

A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az ÁMK intézményeiben – ide értve az óvoda és bölcsőde udvarát, a főbejárat előtti 30 méter 

sugarú területrészt és az óvoda és bölcsőde parkolóját is – a munkavállalók és az intézménybe 

látogatók nem dohányozhatnak! 

 
15.1. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományos programok 

 
Az ÁMK közös rendezvényei: intézményi pedagógusnap. 

 
Az közművelődési működési szabályzat további, tagintézményeken belüli 

megemlékezésekről rendelkezhet. 
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16. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG 

SZABÁLYAI 
 

 
 

Az  intézmény  reklámtevékenységet  folytathat  a  művelődési  házban,  kivéve  a  politikai 

tartalmú   hirdetést,   és   amely   reklámhordozó   a   személyiségi,   erkölcsi   jogokat   sérti, 

veszélyezteti. Tilos közzétenni olyan reklámot, mely kegyeleti jogokat sért, erőszakra, a 

személyes   vagy   a   közbiztonság   megsértésre,   a   környezet,   a   természet   károsítására 

ösztönözne! 
 
A tiltott és megengedett reklámtevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 

122§ (12) bekezdése értelmében a következő: Az intézményben tilos a reklámtevékenység, 

kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, szól és az egészséges életmóddal, a 

környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális 

tevékenységgel függ össze. 
 
16.1. A reklámtevékenység engedélyezésének intézményi szabályai 

 
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető írásos 

engedélyével lehetséges. 
 
Az engedélyezés tartalmazza: a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve az egyéb 

időtartam kikötéseket, módját. 
 
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őriz, 

másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. Az intézményvezető az engedély 

visszavonására bármikor jogosult. 
 
Az intézményvezető köteles a pedagógusoktól, a szülőktől, a gyermekektől, érkező, az 

intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. 
 
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: újságok 

terjesztése, szórólapok, plakátok, szóbeli tájékoztatás stb. 
 
16.2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

 
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy tehet ki 

hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Szülő illetve más, idegen személy engedély nélkül 

nem tehet ki hirdetést a faliújságra! 
 
Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése 

szigorúan tilos! A vezető, a dekorációfelelős és az adminisztrátor feladata a hirdetőtábla 

rendszeres ellenőrzése. 
 

16.3. Az adatkezelés és – továbbítás intézményi rendje 
 
Az adatkezelés és – továbbítás intézményi rendjét az e szabályzat mellékleteként kiadott 

adatkezelési szabályzat határozza meg. 

- Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt! 
 

- Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál a szülői szervezetet 

egyetértési jog illeti meg. 
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
 

 
 

A Körösladányi AMK Bölcsődéje – a vonatkozó jogszabályok alapján – a következők szerint 
határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. (a továbbiakban SZMSZ) 

 

 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 
 
 

1.  Az SZMSZ célja 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza a bölcsőde feladat ellátásának 
részletes, belső rendjét és módját, a szervezeti és működési szabályokat. 

 
Az SZMSZ ennek megfelelően tartalmazza a következőket: 

  az intézmény adatait, 
  az intézmény szervezetét, 
 a vezetést segítő szerveket, fórumokat, és 
 a működés egyes szabályait. 

 

 
 

2.  Az SZMSZ hatálya 
 
A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

  a bölcsőde foglalkoztatottjaira, 
  a bölcsőde foglalkoztatottjai közreműködésével létrehozott szervezetekre, 
  a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő ellátottakra. 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott 
személyekre a szabályzat fenntartó által történő jóváhagyásával kezdődik, és hatályon kívüli 
helyezésével szűnik meg. 

 

 
 

3.  Az SZMSZ elkészítésének rendje 
 
Az  intézménynek  –  a  mindenkori  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  –  kell  elkészítenie  a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
A bölcsődei egységre az SZMSZ-t a bölcsőde egység - vezető készíti el. 

 
A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
4.  A szabályzat készítésekor figyelembe vételre került jogszabályok: 

 

  2011 évi CXCV. törvény az államháztartásról,  
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  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 
 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről, 

  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
  328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 

  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
  1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 
 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 
 

  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 
 

5.  Az SZMSZ nyilvánossága 
 
Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni. 
Az SZMSZ-t meg kell ismertetni az ellátottak törvényes képviselőivel, valamint a 
foglalkoztatottakkal. 

 
Az SZMSZ-t a Bölcsőde átadójában is el kell helyezni. 
Az SZMSZ a bölcsődevezetőnél bármikor meg lehet tekinteni. 
Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 

 
II. 

 
Az intézmény adatai 

 

 
 

1.  Alapadatok 
 

Az intézmény neve: Körösladányi Általános Művelődési Központ Bölcsőde 
 

Az intézmény rövidített neve: Körösladányi AMK Bölcsőde 
 

Az intézmény székhelye: 5516 Körösladány Petőfi tér 2 
 

Az intézmény telephelye: 5516 Körösladány Arany J. út 5. 
 

Az intézmény ágazati azonosítója: S0299850S0236522 
 

Az intézmény, alapító okiratának száma, kelte, az alapítás időpontja, jogszabályi alapja: 
 

Az intézmény, alapító okiratának száma: 1/2019 
 

Az alapítás időpontja: 2011. július 1. 
 

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 791913  
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Az intézmény adószáma: 15791911-2-04 
 

Az intézmény, alapító, fenntartó, illetve irányító és felügyeleti szervének megnevezése, 
székhelye: 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 
5516 Körösladány, Dózsa György út 2 

 
Intézményvezetője: Nagy Enikő 

 
Bölcsődevezető: Nagy Enikő 

 
Az intézmény működési területe: Körösladány város közigazgatási területe 

 
Az intézmény jogállása: helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogi személy 

 

 
 

2.A bölcsőde jogszabályban meghatározott közfeladata 
 
Gyermekek napközbeni ellátása Gyvt.-41-44. § 

 
Működési köre 

 
Bölcsőde 
A bölcsőde szakmailag önállóan működik. 

 
3.  Ellátandó alaptevékenységek és kormányzati funkció 

 
3.1. A bölcsőde által ellátott közfeladat: 

 
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi – 
szellemi fejlődését elősegítő szakszerű nevelése. 

 

 
 

3.2. Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel: 
Szakfeladat száma Típusa 

 
889101 Bölcsőde 

 
3.3. Szakágazati besorolása: 

 
  száma: 8891 
  formája: Gyermekek napközbeni ellátása 

 
3.4. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

 
  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
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 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről. 

 
3.5. Kormányzati funkció 

 
Az ellátott tevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  104335 Gyermekétkeztetés bölcsődében 

 
a.  . Az intézmény gazdálkodási szervezettel való rendelkezés szerinti besorolása 

 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzatát az önkormányzati költségvetési 
rendelet szerint határozzák meg. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 
A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi 
költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testületének 
mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – rendelete szerint 
jogosult gyakorolni. 

 
b.  Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 

 
Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
c.  . Az irányító szerv neve és székhelye 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 
5516, Körösladány, Dózsa György út 2 sz. 

 
d.  . A költségvetési szerv neve: 

 
Körösladányi Általános Művelődési Központ 

 
3.10.  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje 

 
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 
a)  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv..23.§ - a alapján. 

 
A költségvetési szerv vezetője AMK intézményvezetője, aki az intézményben dolgozó 
szakalkalmazott és kisegítő dolgozók tekintetében egy személyben gyakorolja a vezetői és 
munkáltatói jogosítványokat, s aki a költségvetési szerv képviseletére jogosult. 

 

 
 

b)  A bölcsődevezetői kinevezési, (megbízási) rendje  
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A bölcsődevezetői álláshelyek a 15/1998. NM rendelet képesítési előírásai alapján tölthetők be, a 
kinevezést az AMK intézményvezetője adja. 

 
4.Foglalkozási jogviszonyok 

 
A közalkalmazottat határozott, illetve határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztathat. 
A szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26). Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  tv. 
Rendelkezései az irányadók. 

 
5.A munkáltatói jogok 

 
Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen SZMSZ-ben, 
valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja. 
A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 

 az intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében a 
következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony 
megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

  a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének 
előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződéskötésről, túlmunka 
elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem rendszeres személyi 
juttatásokról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

 az intézményvezető a magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő 
személyekkel egyeztetve készíti el a magasabb vezetők munkaköri leírását, 

  a vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő az intézményvezető kérésére összeállítja 
az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 

 
6. Az intézmény funkciójával, kapacitásával kapcsolatos adatok 

 
A bölcsőde gyermekvédelmi funkciót tölt be. 
Az intézményi férőhelyek száma: 26 fő. 

 
7. Az  intézményi  feladat  ellátást  szolgáló  vagyon,  a   vagyon  feletti  rendelkezési 

jogosultság 
 
Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság az alapító okiratban meghatározott, valamint az intézmény 
működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítót illetik meg. 
A működéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek. Az 
ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak az intézményi leltárba nyilvántartott vagyontárgyak, 
melyeket szabadon használhatnak. A rendelkezésre álló vagyont az önkormányzati 
vagyonrendeletben foglaltak szerint kötelesek kezelni. Eladni, megterhelni, biztosítéki fedezetként 
használni nem lehet. 

8. Az intézmény megszüntetése 
 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.  
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A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 
 

9.  A kötelező szabályozások 
 
Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetési szervként való működtetéséből fakadó a 
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott belső szabályozások 
elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért. 

 
10. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok: 

 
  Alapító okirat – tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat 

 
  SZMSZ –a szakmai és gazdasági munka vitelét szabályozza, részletezi az intézmény 

működési szabályzatát 
Kötelező mellékletei: Házirend, Felvételi szabályzat, Munkaköri leírások 

 
  Szakmai program – tartalmazza a gondozás – nevelés célját, alapelveit, módszereit 

Mellékletei: Házirend, Megállapodás tervezet, Szervezeti és működési szabályzat 
 

11. A bölcsőde képviseletére jogosult: 
 

  a  bölcsőde,  irányító  szerve  a  Körösladány  Város  Önkormányzatának  Képviselő  – 
testülete által kinevezett mindenkori vezetője 

  a  bölcsődevezető  a  fenntartó  előtt  a  bölcsődei  egység  ügyében  jogosult  külön 
felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 

 

 
 

III. 
 

Az intézmény szervezete 
 
 
 
 
1. Az intézmény szervezeti felépítése 

 
Intézményünk, a Körösladányi ÁMK intézményegységeként működik, melynek élén az ÁMK 

igazgatója áll. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A KÁMK intézményegységeinek működését, 
kapcsolatrendszerét, közös érintkezési pontjait az intézmény átfogó SZMSZ-e tartalmazza. Jelen 
SZMSZ a bölcsőde intézményegység működését szabályozza. A szervezeti egységek és a vezetői 
szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi 
előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. Az 
intézményvezetés a jogszabályok alapján a racionális, hatékony, eredményes működtetés 
érdekében, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakította ki a 
szervezeti egységeket. 

 
Az intézményvezetőnek alárendelten működik: a bölcsődei egység. A bölcsőde élén a 
bölcsődevezető áll. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt, 
melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a kisgyermeknevelők és a szülők is. 
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A Bölcsőde a Körösladányi ÁMK intézményrendszerén belül önálló szakmai egységként üzemel. 
Gazdálkodási szempontból az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzatát az 
önkormányzati költségvetési rendelet szerint határozzák meg. Pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi 
költségvetésben kerülnek meghatározásra. 

 
1.1.    A bölcsőde feladatai 

 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 
formája. A bölcsőde a családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú gyermekek szakszerű 
nevelését - gondozását végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei 
nevelési - gondozási év végéig (augusztus 31.) maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 42. §- a értelmében amennyiben a 
gyermek nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig 
nevelhető a bölcsődében. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek nevelése - gondozása 
harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok 
figyelembevételével. 
Bölcsődébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31- 
ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. 
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre és óvodai nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében 
gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 
A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, 
kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával: 

  a körzeti védőnő 
  a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos 
  a szociális, illetve családgondozó 
  a gyermekjóléti szolgálat családgondozója 
 a gyámhatóság is. 

 
Ha a gyermek korai habilitációjának és rehabilitációjának feltételei biztosíthatók, a bölcsődébe 
fogyatékos gyermek is felvehető szakértői bizottság kezdeményezésére, ha nem veszélyezteti sem 
maga, sem társai testi épségét. Fogyatékos gyermeket a bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni, 
amelynek legrövidebb időtartama 1 hónap. A próbaidő letelte után szakmai csoport (bölcsődeorvos, 
kisgyermeknevelő, fejlesztő szakember) véleménye alapján kell dönteni a tovább gondozás 
lehetőségéről. 
A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a 
kezelőorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében nevelhető - 
gondozható. 

 
A  gyermekek  felvételének  rendjét  az  SZMSZ  3.  mellékletében  található  Felvételi  Szabályzat 
szabályozza. 

 
1.2.    Az intézmény, nevelő – gondozó tevékenysége 

 
A nevelő – gondozó munka alapfeladatait, alapelveit és helyzeteit, a bölcsődei élet 
megszervezésének elvét, a bölcsőde szakmai programja tartalmazza. 
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1.3. Az intézményvezető 
 
Az intézményvezető magasabb vezetői beosztásba sorolt munkakör. 
Az intézményvezető felelős az intézmény feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátásáért, 
ennek érdekében joga és kötelessége: 

  biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit – ennek érdekében kapcsolatot 
tartani a fenntartóval, 

 ellenőrizni a feladatellátás alapító okiratnak, szakmai programnak, házirendnek, 
valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai okmányoknak, elvárásoknak való 
megfelelőségét, 

  törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. 
 
Az intézményvezető további feladatai: 

  az intézmény vezetése, 
  az intézmény folyamatos működtetésének biztosítása, 
  az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása, 
 a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, ennek 

keretében az intézményi részlegek tevékenységének, működésének összehangolása, 
 folyamatosan  vizsgálja,  rendszeresen  áttekinti  a  szervezeti  struktúrát,  a 

munkamegosztás rendjét az egyes részlegek között és a részlegeken belül, 
 a  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  (így  pl.:  a  munkaviszony  létesítésével, 

megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelősségre vonással, szabadságolással 
stb., kapcsolatos jogok) 

  a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok ellátása, 
 az  intézmény  szervezett  működéséhez  szükséges  belső  szabályozottság 

megteremtése, folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a következőkre: 

 házirend, 

 szakmai program, 

 SZMSZ, 

 gazdálkodási  szabályok  (számviteli  politika  és  kapcsolódó  szabályzatai; 
pénztár és pénzkezelési szabályzat; az ellátottak pénzével kapcsolatos 
szabályzat;) 

 a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, 

 az élelmezési szabályzat, 

 gépjármű üzemeltetési szabályzat, 

  az intézmény pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzése, valamint szakmai ellenőrzése és 
értékelése, 

 az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések 
tervezése és az azokon való részvétel biztosítása, 

 az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási 
módszereket, törekszik az ellátottak jogai minél szélesebb körben való 
érvényesítésére, 

  törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos működtetésére, ennek érdekében 
vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon 
lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges integrációs lehetőségeket stb.), 

  közreműködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben, 
  ellátja a térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat. 
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A munkaköréhez tartozó feladatait és hatásköreit a jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Intézményvezető-helyettes 
A Körösladányi ÁMK intézményben intézményvezető – helyettes nincs, az intézményvezető 
munkáját a bölcsődei egységben a bölcsődevezető segíti. A bölcsőde szakmailag önálló. Pénzügyi- 
gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el. 
A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi 
költségvetésben kerülnek meghatározásra. 
A bölcsődei egységben a bölcsődevezető feladatai megegyeznek az intézményvezetőével, azzal 

a kitétellel, hogy a bölcsődevezető, a tevékenységét az intézményvezető megbízása alapján 
végezheti, tevékenysége döntés előkészítő, illetve döntés végrehajtó. 

 

 
 

1.2 Bölcsődevezető 
 
A bölcsődében függetlenített bölcsődevezető nincs, a bölcsődevezető a kisgyermeknevelői 
munkakör mellett, intézményvezetői megbízással, látja el – a jogszabályok figyelembe vételével – 
a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, a bölcsőde vezetésével kapcsolatos 
feladatokat. 

 
Munkaideje: heti 40 óra, H- P: napi 8 óra. Munka idejének megosztását a jelen SZMSZ 5. számú 
mellékletében található munkaköri leírás tartalmazza. 

 
Az intézményvezető megbízásából a bölcsődevezető feladatai: 

 
  a bölcsőde egység vezetése, 
  a bölcsőde egység folyamatos működtetésének biztosítása, 
  a bölcsőde egység gazdálkodásának szervezése, irányítása, 
  a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek biztosítása 
  a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, ennek keretében 

az intézmény egység tevékenységének, működésének összehangolása, 
  folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti szerkezetet, a munkamegosztás 

rendjét az egységen belül, 
  a bölcsőde szervezett működéséhez szükséges alapdokumentumok folyamatos 

aktualizálása, különös figyelemmel a következőkre: 

 házirend, 

 szakmai program, 

 SZMSZ 
  A  226/2006.(XI.  20.)  Kormányrendelet  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról „Igénybe 
vevői nyilvántartás” fejezet 13/B. §; 13/C. §; 13/ D. §; 13/E. §; 13/F. §; 13/G. §; 13/H. §. 
alapján adat szolgáltatói kötelezettség teljesítése. 

  az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, továbbképzések tervezése 
és az azokon való részvétel biztosítása, 

  szabadságok ütemezése és naprakész nyilvántartása 
  a helyettesítések megszervezése 
  a belső továbbképzések megszervezése 
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  az alkalmazotti értekezletek előkészítése 
  az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási módszereket, 

törekszik az ellátottak jogai minél szélesebb körben való érvényesítésére, 
  törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos működtetésére, ennek érdekében vizsgálja 

azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges 
  közreműködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben, 
  a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való együttműködés 
  az egységet a bölcsődevezető, valamint az intézmény szakmai tevékenységét, az intézmény 

működési rendjét meghatározó dokumentumok szerint vezesse, 
 szervezze a kisgyermeknevelői egység mindennapi tevékenységét, 
 irányítsa és figyelemmel kísérje a nevelési – gondozási egység szakmai tevékenységét 
  elássa  a  közvetlen  irányítása  alatt  álló munkakörök  tekintetében  azokat  a munkaügyi 

feladatokat, melyek ellátására az intézményvezető felhatalmazta 
  folyamatosan ellenőrzi az egységének szakmai működését, 
  közreműködik új nevelési, gondozási módszerek bevezetésében, e témakörben 

tapasztalatcserét folytat más intézményekkel. 
  A  munkavégzése  során  birtokába  kerülő  információkat  és  adatokat,  az  adatvédelem 

szabályait betartva csak a munkavégzéséhez kezeli, más célból nem használja fel. 
  A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 
  Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi! 

 
A munkaköréhez tartozó feladatait és hatásköreit a jelen SZMSZ 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
1.3.    A kisgyermeknevelő egység 

 
A kisgyermeknevelői egység élén a bölcsődevezető áll. 

 
Az egység engedélyezett létszámkerete: 4fő kisgyermeknevelő, 1 fő kisegítő 

 
Munka idejük: heti 40 óra, H- P: napi 8 óra, folyamatos műszakban heti váltásban látják el 
feladataikat. Csoportban eltöltött munkaidő napi 7 óra, a fennmaradó időben a kisgyermeknevelői 
dokumentációt, családlátogatást, szakmai megbeszéléseket, az intézmény által szervezett 
programokon való részvételt, végzik. 
A bölcsődében függetlenített bölcsődevezető nincs. .Közülük egy fő intézményvezetői megbízás 
alapján bölcsődevezetői feladatokat is ellát. 

 
A kisgyermeknevelői egység feladata: 

 
  a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító, családpótló ellátásban, szülői 

gondoskodást helyettesítő védelemben való részesítése, 
  a három éven aluli gyermekek nevelése - gondozása, harmonikus testi-szellemi fejlődésének 

segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével biztosítani: 

 a nevelés - gondozás feltételeit, így különösen: 

 a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos 
beilleszkedés lehetőségét, 

 megfelelő textíliát és bútorzatot, 

 a játéktevékenység feltételeit, 

 a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
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 az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint. 

Adatkezelés: A munkavégzése során birtokába kerülő információkat és adatokat, az adatvédelem 
szabályait betartva csak a munkavégzéséhez kezeli, más célból nem használja fel. 
A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 
Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi! 

 
A bölcsődevezető, nevelési – gondozási egységgel kapcsolatos feladatai: 

 
  az intézmény szakmai tevékenységét, az intézmény működési rendjét meghatározó 

dokumentumok szerint vezesse, 
 szervezze a kisgyermeknevelői egység mindennapi tevékenységét, 
  irányítsa és figyelemmel kísérje a nevelési – gondozási egység szakmai 

tevékenységét és a végzett munkáról beszámoljon 
  folyamatosan ellenőrzi az egységének szakmai működését, 
  közreműködik új nevelési módszerek bevezetésében, e témakörben tapasztalatcserét 

folytat más intézményekkel. 
 
 

Az intézmény nem vezető beosztású dolgozói 
 

A magas szintű, színvonalú nevelő – gondozó munka biztosítása érdekében a szakdolgozóknak 
a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képzettséggel kell rendelkezniük, és 
rendszeres továbbképzésen kell részt vennie a 9/2000. (VIII. 04.) SZCSM rendelet alapján. 

 

Az intézmény nem vezető beosztású dolgozóinak munkakörét, feladatait és felelősségét 
jogszabályok, és a belső szabályzatok alapján munkaköri leírásban közvetlen felettesük 
határozza meg. Az etikai szabályzók az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező 
érvényűek. 

 

A kisgyermeknevelők, kisegítők részletes feladatait, felelősségét, kötelességeit, jogait a jelen 
SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

1.4. Orvos 
 
Szakmai feladatok 
A KÁMK Bölcsődében havi 4óra/csoport látja el feladatait. 
Részletes szakmai feladatok: 

  Az orvosi ellátással kapcsolatos feladatok 
  Gyógyszerekkel kapcsolatos feladatok 
  A gyermek szülőjének tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 
  A dokumentálással kapcsolatos feladatok 
  Az intézményben történő feladatellátással kapcsolatos tevékenységek 
  Tájékoztatási feladatok 
  Egyéb feladatok 

 
1.5. Az óvoda/bölcsőde titkár 

  Az óvodában napi 8, heti 40 órában áll alkalmazásban, de bölcsődei feladatokat is ellát. 
  Az intézmény vezetőjével és a bölcsődevezetővel szorosan együttműködik. 
  Kezeli a dolgozók  személyes adatait, az intézményi  pénztárat, részt  vesz az étkezési 

térítések beszedésében, elkészíti a munkaügyi statisztikákat 
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  A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztályával együttműködik. 
  Munkája során hivatali titkok megfelelő kezelésére köteles. 

 
Adatszolgáltatás 

  a bölcsődevezető és a bölcsődevezető által megbízott kisgyermeknevelő látja el a feladatot 
  Feladata: A TAJ nyilvántartást vezeti, napi jelentést készít 

 
1.6. A gyermekvédelmi felelős (a bölcsődevezető látja el a feladatot) 

 
  Ellátja a bölcsőde gyermekvédelmi feladatait 
 Gondoskodik a gyermeki jogok bölcsődén belül való érvényesülésének feltételeiről. 
  Segítséget nyújt a rászoruló családoknak a pénzbeli, és természetbeli családtámogatási 

ellátások igényléséhez 
  Rendszeresen kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársaival 
  Nyilvántartást vezet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekekről 
  Különösen figyelemmel kíséri a védelembe vett gyermekek családi körülményeit. 

 
 

2.  Az  intézmény  szervezeti  felépítése  és  működési  rendszere,  ezen  belül  a  szervezeti 
egységek megnevezése 

 
2.1. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, szerkezete a következő: 

Lehetséges szervezeti 
szintek 

(1) 

A szervezeti szintnek 
megfelelő lehetséges 
vezető beosztások (2) 

A tényleges 
vezetői beosztások 

megnevezés (3) 
1.Magasabb vezetői szint Intézményvezető Intézményvezető 

2.Vezetői szint Szervezeti egység vezető Bölcsődevezető 

 
2.2. Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörre való hivatkozás 

 
 

Vezetői szinthez 
tartozó 

beosztások 

Vezetőknek 
közvetlenül 
alárendelt 

munkakörök 

 
Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, 

csatolt munkakörre való hivatkozás) 

Intézményvezető  Napi 8 óra 
Bölcsődevezető  Napi 6 órában kisgyermeknevelői, a 

fennmaradó időben vezetői feladatokat lát el 
 Óvoda/bölcsőde 

titkár 
óvodában napi 8, heti 40 órában áll 
alkalmazásban, bölcsődei feladatokat is ellát. 

 Kisgyermeknevelők Napi 7, heti 35 órában kisgyermeknevelőként 
nevelési - gondozási feladatokat látnak el 

 Bölcsődei dajka 1 fő napi 8, heti 40 órában kisegítői feladatokat 
lát el a bölcsődében 
1 fő, óvodában napi 6, heti 30 órában áll 
alkalmazásban, de bölcsődei dajkai feladatokat 
lát el a bölcsődében 
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 Ételszállító, 

karbantartó 
Óvodában napi 8, heti 40 órában áll 
alkalmazásban, bölcsődei feladatokat is ellát. 

 Orvos havi 4/óra/csoport 

 
2.3. A Bölcsőde szervezeti ábrája 

 

 
 
 
 
 

ÁMK Igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvoda/bölcsőde titkár 

Bölcsődevezető  
Orvos 

 

 
 
 
 
 
 

Kisgyermeknevelők  

Kisegítők 
 
 
 
 

2.4. Az intézmény működési rendszere 

Az intézményt az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető. 

Az intézményen belül megtalálható: 

 az alá- és fölérendeltség 

 illetve az azonos szinten a mellérendeltség 
Az intézményen belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 
tartozó: 

 vezetők 

 illetve a vezetőkhöz tartozó beosztottak 
Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

 
 
 
 

IV. 
 

Vezetést segítő szervek, fórumok 
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Az intézményvezetést (beleértve a magasabb és a középszintű vezetést is) különböző szervek, 
fórumok, közösségek segítik annak érdekében, hogy az intézmény a munkahelyi demokrácia 
érvényesülése mellett történhessen. 

 
A vezetést a következő szervek, fórumok segítik: 

- munkaértekezlet, 
- egység - vezetői értekezlet, 
- csoportértekezlet, 
- érdekképviseleti szervek. 

 

 
 

1.  A munkaértekezlet 
 
A munkaértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi dolgozó. 

 
A munkaértekezletet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, melyről a bölcsődevezető 
jogosult és köteles gondoskodni, az intézményvezető megbízásából. 

 
Az értekezletre meg kell hívni az intézményvezetőt. 

 
Az értekezlet napirendjét a bölcsődevezető állítja össze. 
Évente egyszer a napirenden kötelezően szerepeltetni kell az intézmény működésével kapcsolatos 
beszámolónak, melyben ki kell térni a következőkre: 

 a végzett munka ismertetésére, az ellátás színvonalának értékelésére, 

 az etikával kapcsolatos körülményekre, állapot ismertetésre, 

 az intézmény szakmai programjának értékelésére, 

 az intézmény éves munkatervének teljesítésére, 

 a dolgozók munkakörülményeinek alakulására. 
 
A dolgozók az értekezleten: 

 szabadon elmondhatják véleményüket, 

 kérdéseket tehetnek fel, 

 javaslatokat tehetnek. 
 
A bölcsődevezető kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon. Amennyiben 
a bölcsődevezető a dolgozó kérdésére nem tud elfogadható választ adni, úgy a kérdésre az 
értekezletet követő 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. 

 
A munkaértekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell 
helyezni. 

 
A jegyzőkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 

 
2.  Egységvezetői értekezlet 

 
Az értekezleten köteles részt venni valamennyi egység - vezető. 

 
A  részlegvezetői  értekezletet  havonta  legalább  egy  alkalommal  össze  kell  hívni,  melyről  az 
intézményvezető jogosult és köteles gondoskodni. 



 

 

Az értekezlet napirendjét, témáit az intézményvezető állítja össze. 
Az értekezlet célja, hogy az egység - vezetők: 

 beszámoljanak az egységük munkájáról, 

 tájékoztatást adjanak az aktuális feladatokról, teendőkről, 

 feltárják az üzemeltetési, intézményi feladatellátással kapcsolatos problémákat, 

 javaslatokat tegyenek az ellátás színvonala emelése érdekében, 

 megbeszéljék  azokat  a  feladatokat,  melyek  során  tevékenységüket  össze  kell 
hangolni. 

 
Az értekezletről feljegyzést, indokolt esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetve a 
jegyzőkönyvet iktatni kell, majd az irattárba kell helyezni. 
A jegyzőkönyv nyilvános, abba a fenntartó, illetve a dolgozók szabadon betekinthetnek. 

 

 
 

3. A csoportértekezlet 
 
A csoportértekezlet olyan fórum, melyen köteles részt venni valamennyi, a bölcsődéhez tartozó 
dolgozó. 

 
A csoportértekezletet legalább negyedévente össze kell hívni. Az összehívásról a bölcsődevezető 
gondoskodik. Az értekezletre az intézményvezetőt is meg kell hívni. Az értekezlet témáját a 
bölcsődevezető állítja össze. 

 
Az értekezlet célja, hogy: 

 értékeljék az egység eddigi tevékenységét, 

 megbeszéljék az időszerű feladatokat, 

 megoldásokat keressenek a felmerülő problémákra, 

 új feladat ellátási módokat keressenek és találjanak, megbeszéljék az új módszerek 
tapasztalatait, eredményeit. 

 
A dolgozók az értekezleten: 

 szabadon elmondhatják véleményüket, 

 kérdéseket tehetnek fel, 

 javaslatokat tehetnek. 
 
A  bölcsődevezető  kötelessége, hogy a dolgozók  által feltett kérdésekre lehetőség szerint az 
értekezleten, illetve ha az nem lehetséges, akkor azt követően 8 napon belül választ adjon. 

 
4.  Házi továbbképzések Résztvevői: 

Valamennyi szakdolgozó Megrendezésre 
kerül évente 2 alkalommal. 

 
5.  A dolgozói érdekképviseleti szervek 

 
Az intézmény vezetői együttműködnek a dolgozói érdekképviseleti szervekkel. Az 
intézményvezetők az együttműködés során támogatják e szervezetek működését. 
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V. 
 

A működés egyes szabályai 
 

 
 

1. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok 
 
1.1. A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
A munkáltató jogok gyakorlására a jelen SZMSZ-ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

 
 

1.2. A vezetői utasítások rendje 
 
A dolgozók számára – az intézményi működés harmonikus és átlátható rendszere érdekében – 
utasítást az itt meghatározott szabályok figyelembevételével lehet adni: 
- utasítást csak a közvetlen felettes adhat tényleges feladat ellátására, a végrehajtás módjára, 
- az intézményvezető a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de gondoskodnia 
kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettesét is értesítse. 

 

 
 

1.3. A helyettesítés rendje, a helyettesítő felelőssége 
 
A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen felettesének, 
vezetői szinten lévő dolgozó esetében az intézményvezetőnek, illetve helyettesének kell 
gondoskodnia. 
A bölcsődevezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy abban szerepeljen 
az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 
Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején 
gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről. 
A helyettest az egységen belül a bölcsődevezető jelöli ki. 
Kisgyermeknevelőt szabadságok, betegségek idején csak kisgyermeknevelő illetve a 
bölcsődevezető helyettesíthet. 
A kijelölt kisgyermeknevelő, helyettes bölcsődevezetőként korlátozott jogkörrel ellátja a szervezési 
feladatokat a bölcsődevezető hiányzása esetén. 
Gazdasági  kérdésekben  valamint  a  szülők,  és  a  gyermekek  jogait  érintő  kérdésekben  a 
bölcsődevezető hiányzása esetén az óvoda/bölcsődetitkár és az intézményvezető dönt. 
A helyettes felelősséggel tartozik a munkaköri leírásnak megfelelő helyettesítés keretében végzett 
tevékenységéért. Felelőssége a helyettesített személy felelősségével megegyező. 

 

 
 

1.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 
 
A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belső szabályzataiban, 
valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelően végezni feladatukat. 

 
A dolgozók kötelesek munkájukat: 

 a bölcsődevezető által meghatározott munkahelyen, 
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 a számukra meghatározott munkarend szerint, 

 elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, 

 a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat (különös tekintettel a bölcsődés 
gyerekek személyi és egészségügyi, valamint vagyoni adataira) tiszteletben tartva kell, hogy 
végezzék. 

 
1.5. Munkarend 

 
A dolgozók munkarendjét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza. 

 
1.6. A szabadság 

 
A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében minden év 
elején  szabadságolási  tervet  kell  készíteni.  A  tervnek  munkakörönként,  csoportosításban  kell 
tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható legyen. 
A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen 
felettes jogosult. 
A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az intézményvezető engedélyezi. 

A szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni. 

2. Eljárás az intézmény nevében, az intézmény képviselete 
 
Az intézményt az intézményvezető képviseli. 
A bölcsődei intézményegységet a bölcsődevezető képviseli. 

 
2.1. Az intézmény nevében történő aláírás 

 
Az intézmény nevében az intézményvezető írhat alá. Munkaköri leírásban, valamint belső 
szabályzatokban meghatározott esetekben az intézményvezető helyett a bölcsődevezető is 
aláírhat. 

 
A kiadmányozás területe, esetei A kiadmányozással érintett személy 

Munkáltató jogkörök gyakorlása a jelen 
SZMSZ-ben meghatározott esetekben 
történhet más személy által 

SZMSZ-ben meghatározott személyek 
Bölcsődevezető 

 
 
 
 

2.1.1. A bölcsőde kiadmányozási rendje 
 
A bölcsődében a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. 

 
Kiadmányozási joga a bölcsődevezetőnek van, aki e jogát a következő területre és esetekre 
vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: 

 
A bölcsőde nevében aláírásra a bölcsődevezető jogosult, akadályoztatása esetén – az azonnali 
intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat az óvoda/bölcsőde titkár. 
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Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott kisgyermeknevelő is 
gyakorolhatja. 
Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt a bölcsődevezetőt tájékoztatnia kell. 

 
3. A bölcsőde bélyegzője 

Az intézmény a cégszerű aláíráshoz bélyegzőt is használ. 

Hosszú bélyegző: 
Körösladányi AMK Bölcsődéje 
5516 Körösladány, Arany János u.7 
Adószáma:15791911-2-04 
Telefon: 06- 66/474-061 

 
Körbélyegző: 

 
Körösladányi AMK Bölcsődéje 
5516 Körösladány, Arany János u.7 
Adószáma:15791911-2-04 
Telefon: 06- 66/474-061 

 

 
 

VI. 
 

A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

 
1.  A bölcsőde és a család kapcsolattartási formái 

 
  Érdekképviseleti Fórum 

Az 1997. évi. XXXI. tv 35 - 37.§- a értelmében: „Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá 
benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket 
kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező 
szervnél. 
Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal 
felnőttet érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével 
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó 
bevételek felhasználásáról. Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend 
jóváhagyásánál.” 

 
  Szülői értekezlet 

 
Szülői értekezletet minden gondozási évben legalább két alkalommal tart a bölcsőde. Szülői 
értekezletre a szülők írásban kapnak meghívást. 

 
  Családlátogatás 

 
A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel után a beszoktatást megelőzően a kisgyermeknevelők – a 
szülőkkel  egyeztetett  időpontokban  –  látogatást  tesznek  a  gyermekek  otthonában,  ezzel  is 



 

 

elősegítve a személyes, bizalomra épített kapcsolat kialakítását. A családlátogatások fontosságára 
a bölcsődevezetők már a bölcsődei jelentkezés alkalmával felhívják a családok figyelmét 

 
  Fogadóóra 

A bölcsődében az előre megbeszélt napon, a délutáni fogadóórák szolgáltatják azt a fórumot, ahol 
a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek lehetőségük van gyermekük saját kisgyermeknevelőjétől a 
nevelési – gondozási feladatok során adódó személyes tájékozódásra. 

 
  Szülőcsoportos beszélgetés: 

A gyermekcsoportok fejlődésével, a felvetődő problémák kezelésével összefüggő kérdésekben 
„beszélgető szülőcsoport” működik az egységben, évente 3 alkalommal, bölcsőde 
pszichológusának meghívásával. 

 

 
 

  Kapcsolattartás, együttműködés az óvodával: 
 
Kapcsolattartó: a bölcsődevezető 
A kapcsolat tartalma: a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése a bölcsőde–óvoda átmenet 
megkönnyítésével. 
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szülői fórum a bölcsődés gyerekek szülei részére. 
Gyakoriság: a nevelési év folyamán, nevelési évenként az óvodai jelentkezés előtt és a beszoktatást 
követően. 
Az óvodatitkár illetve az ételszállító, karbantartó bölcsődei feladatokat is ellátnak. 

 
  Kapcsolattartás a fenntartóval 

 
Kapcsolattartó: a bölcsődevezető. 
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való 
megfelelés, az intézmény érdekeinek képviselete. 
A  kapcsolattartás  formája:  vezetői  értekezletek,  rendezvények,  központi  ünnepségeken  való 
intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos beszámoló. 

 
VII. 

 
Egyéb szabályok 

 
 
 

1.  Az intézmény dokumentumainak nyilvánossága 
  A házirend 

A házirendet a fenntartó jóváhagyását követően nyilvánosságra kell hozni. Ki kell függeszteni a 
faliújságra, a szülők számára is nyitva álló helyiségekben. A házirend egy példányát beiratkozáskor 
a szülőnek át kell adni. A szülő aláírásával ismeri el, hogy a Házirendben foglaltakat megismerte. 
A házirend változásakor a házirendet ismételten meg kell ismertetni. 
Szakmai programot, az SZMSZ a fenntartó jóváhagyását követően nyilvánosságra kell hozni, az 
átadóba kerül kifüggesztésre a hirdető fán. 

 
2.  A gyermekek élelmezése 

A gyermekek életkori sajátosságai miatt a bölcsődében, bölcsődések számára készített élelmezést 
biztosítunk. 
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A KÁMK főzőkonyhában a közvetlen irányító és egyszemélyi felelős az élelmezésvezető. A 
bölcsőde tálalókonyhával rendelkezik, ahol a konyháról szállított ételt az ebéd kivételével 
elkészítjük, adagoljuk és feltálaljuk. 

 
3.  Étkezési díj 

 
Az étkezési térítési díj összegét meghatározó nyersanyagnorma összegét minden évben 
Körösladány Város Képviselő Testülete határozza meg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §. értelmében, a bölcsődékben a gyermekétkeztetés 
szabályait kell alkalmazni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját 
az intézményvezető a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett 
étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 

 

 
 

4.  Iratkezelés 
/a 335/2205. (XII. 29.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés/ 

 
Az iratkezelés rendjének helyi szabályai – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, 27. § c) pontja, 52. 
§  (1)  bekezdése,  valamint  a  63.  §  (1)  bekezdés  alapján  –  az  alábbiak  szerint  kerülnek 
megállapításra: 

 

 
 

4.1. Az iratkezelés szervezeti rendje 
 
Az intézményben az iratkezelés a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak 
megfelelően központilag történik. 

 
4.2.  A bölcsődében a bölcsődevezetőre átruházott feladatok elvégzésével keletkezett dolgozói 
illetve a szolgáltatást igénybe vevői iratok kezelése történik. 

 

 
 

4.3. Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 
 
Az iratkezelési felügyeletét a bölcsődében tárolt adatokról a bölcsődevezető látja el. 
A bölcsődevezető tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletének az 1.2. pontban 
meghatározott jogköreit a helyettesnek megbízott kisgyermeknevelő és az óvoda/bölcsődetitkár 
gyakorolja. 

 

 
 

4.4. Az Intézményhez érkezett küldemény felbontására jogosult személyek 
 
A bölcsődéhez érkezett küldeményeket a következő személyek jogosultak felbontani: 

- a bölcsődevezető 
- óvoda/bölcsődetitkár 

 
- névre érkező küldemény esetében a címzett 
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4.5. Kiadmányozás 
 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ. 
meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. 

 

 
 

4.6. Iratkölcsönzés az irattárból 
 
Az intézmény dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 
A kölcsönzési jogosultság a következő: 

 az intézmény dolgozói saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat ellátásához 
kapcsolódva kölcsönözhetnek ki iratokat, 

 az intézmény dolgozói nem a saját – munkaköri leírásukban meghatározott – feladat 
ellátásához, feladatban való közreműködéshez a bölcsődevezető jóváhagyásával 
kölcsönözhet ki iratot, 

 az intézményvezető és a bölcsődevezető bármely iratot kikölcsönözheti. 

 
 Az intézmény szakmai, illetve egyéb fenntartói ellenőrzésével kapcsolatban az ellenőrzők 

az intézményvezető és a bölcsődevezetőn keresztül kölcsönözhetnek ki iratot. 
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VIII. 
Záró rendelkezések 

 

 
 

Jelen szervezeti és működési szabályzat ……………….. nap lép hatályba. 
 
Az SZMSZ nyilvánosságra hozataláról, valamint a mellékletei naprakészségéről a bölcsődevezető 
gondoskodik. 

 
Körösladány, 2017 év ………… hó …. nap 

 
 
 
 

…………………………… 
Bölcsődevezető 

 

 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő – Testülete 
 
…………………………………………………………………………sz. Kt. határozatával elfogadta a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot és mellékleteit. 

 
 
 
 
 
 
 

Körösladány, 2017………..hó………..nap. 
 

 
 
 
 
 

X 
Kardos Károly 

Polgármester 
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IX. 
 

SZMSZ mellékletek 
 
1.  számú melléklet 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök 
 
2.  számú melléklet 

A bölcsőde házirendje 
 
3.  számú melléklet 

A bölcsőde felvételi szabályzata 
 

Mellékletei: 
 

3.1.Bölcsődei jelentkezési lap 
 

3.2.Adatok a bölcsődei jelentkezéshez (munkáltatói szándéknyilatkozat) 
 

3.3.Értesítés nyilvántartásba vételről 
 

3.4.Értesítés bölcsődei felvételről 
 

3.5.Bölcsődei jelentkezés elutasítása (férőhelyhiány) 
 

3.6.Bölcsődei jelentkezés elutasítása (jogosultsági feltételek hiánya) 
 
 

4.  számú melléklet 
A bölcsődei munkarend 

 
5.  számú melléklet 

Munkaköri leírások 
 
6.  számú melléklet 

Adatkezelési szabályzat 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   számú melléklet 
 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök  
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Az intézményben lévő egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök: 
 
1. Intézményvezető 

 
Vezetői feladatok 

 
Kisgyermeknevelők és egyéb beosztottak irányítása 

 A bölcsődevezető bevonásával irányítja a kisgyermeknevelők tevékenységét. 

 Megszervezi, összehangolja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai munkát, és 
biztosítja a családban nevelkedő három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését. 

 A kisgyermeknevelők és más munkatársak részére legalább havonta kétszer 
szakmai megbeszéléseket szervez, melynek célja a bölcsődei ellátás munka 
hatékonyságának növelése. 

 Az intézményben dolgozók részvételével évente munkatervet és beszámolót készít a 
szakmai feladatok megvalósításáról és az elvégzett feladatok értékeléséről. 

 A lehetőségek és az igények ismeretében megszervezi a speciális ellátásokat, 
szolgáltatásokat. 

 Szervezi a dolgozók továbbképzését, tapasztalatcseréjét. 

 
Intézményi működéssel kapcsolatos vezetői feladatok 

 Megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dolgozók 
munkabeosztását. 

 Megteremti a szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételei. 
Gondoskodik arról, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályokban előírt 
szabályozások. A szabályozásokat szükség szerint felülvizsgálja és módosítja. 

 Ellátja a költségvetési tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási feladatokat. 

 Ellátja a belső ellenőrzési feladatokat (elkészíti a belső ellenőrzéshez szükséges 
dokumentumokat, a belső ellenőrzési kézikönyvet, az éves ellenőrzési tervet; 
kialakítja az ellenőrzési nyomvonalakat; kijelöli a belső ellenőrzési vezetőt; 
gondoskodik az ellenőrzés végrehajtásáról.) 

 Elkészíti az intézmény hosszú- és rövidtávú stratégiai programját, megfogalmazza a 
szakmai működési elveket. 

 Megteremti a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeit. Belső 
szabályzatban rögzíti a munkavédelemre, valamint a tűzvédelemre vonatkozó 
előírásokat. 

 
Egyéb vezetői feladatok 

 Gondoskodik arról, hogy a bölcsődei tevékenység számára az előírt személyi és 
tárgyi feltételek folyamatosan rendelkezésre álljanak. 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a munkaköri leírásokat és évente 
legalább 1 alkalommal aktualizálja őket. 

 Az intézményi dolgozók szakmai felkészültségének javítása érdekében 
továbbképzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról, szervezi az 
intézményen belüli továbbképzéseket. 

 Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. 
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 Megszervezi a helyiségek takarítását. 

 Ellátja a gyermekjogi képviselővel kapcsolatos feladatot. 
 

 
 

Szakmai feladatok 
 
Általános feladatok 

 A bölcsődei tevékenység megkezdéséről, céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről, 
valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, ezek változásairól tájékoztatja a 
lakosságot, és az érin-tett személyeket, intézményeket. 

 A bölcsőde működtetésével hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

 Szakmai irányító tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 Feladata ellátása során a tudomására jutott adatokat a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kezeli, a gyermeki és szülői jogokat tiszteletben tartja és 
tartatja. 

 A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, 
azok érvényesülését biztosítva jár el. 

 Betartja a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok védelméről szóló, 
valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt. 

 
Részletes szakmai feladatok 

 A gyermek felvételével kapcsolatos feladatai 

 A munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatai 

 A bölcsődei gondozással, neveléssel kapcsolatos feladatai 

 Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatai 

 Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatai 

 A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerrel kapcsolatos feladatai 

 A gyermek óvodába történő átadásával kapcsolatos feladatai 

 Egyéb feladatok 
 

 
 

2. Kisgyermeknevelő (bölcsődevezető) 

Vezetői feladatok 

 Szervezi és biztosítja a családban nevelkedő, három éven aluli gyermek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. 

 Megszervezi, összehangolja és ellenőrzi a munkaköre alá beosztott gondozók 
szakmai munkáját. 

  Az intézményvezető közreműködésével megszervezi a bölcsőde munkarendjét, a 
gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását. 

 Közreműködik a működtetéshez szükséges személyi feltételek biztosításában. 

 Közreműködik az intézmény tárgyi feltételeinek biztosításában, azok higiénikus, 
biztonságos és balesetmentes működtetésében. 

 Segítséget nyújt az intézményvezetőnek az intézményi munkaterv készítésében. 

 Javaslatot tesz az intézményvezetőnek a képzés, továbbképzés rendszerére, 
szervezésére vonatkozóan. 
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 Közreműködik a helyiségek takarításának megszervezésében. 
 

Szakmai feladatok 
 

Általános feladatok 

 A szakmai irányítói tevékenységével hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

 Irányító tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes 
dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. 

 Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a 
meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített 
jogok, és kötelezettségek figyelembevételével végzi. 

 Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek ismeretében 
szervezi és végzi. 

 A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, 
azok érvényesülését biztosítva jár el. 

 Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, 
valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt. 

 
Részletes szakmai feladatok: 

  A gyermek szükségleteit figyelembe vevő gondozási-nevelési tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok 

  A gyermek egészséges, tevékeny életmódjának kialakításához kapcsolódó 
feladatok 

  Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok 
  A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerrel kapcsolatos feladatok 
  A gyermek szüleivel, valamint a munkatársakkal való kapcsolattartással kapcsolatos 

feladatok 
  Az adminisztrációval kapcsolatos feladatok 
  A gyermek óvodába történő átadásával kapcsolatos feladatok 
  Egyéb feladatok 

 

 
 

Kisgyermeknevelők 
 
Szakmai feladatok 

 
Általános feladatok: 

  Végzi a családban nevelkedő, három éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését. 

 A szakmai tevékenységével hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. 

  Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 
  Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok 

funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. 
  Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott 

szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek 
figyelembevételével végzi. 
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  Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségeinek ismeretében szervezi 
és végzi. 

  A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok 
érvényesülését biztosítva jár el. 

  Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, valamint 
az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt. 

 
Részletes szakmai feladatok: 

  A gyermek szükségleteit figyelembe vevő nevelési - gondozási tevékenységgel kapcsolatos 
feladatok 

  A gyermek egészséges, tevékeny életmódjának kialakításához kapcsolódó feladatok 
  Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok 
  A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerrel kapcsolatos feladatok 
  A  gyermek  szüleivel,  valamint  a  munkatársakkal  való  kapcsolattartással  kapcsolatos 

feladatok 
  Az adminisztrációval kapcsolatos feladatok 
 A gyermek óvodába történő átadásával kapcsolatos feladatok 
  Egyéb feladatok 

 
1.6 A kisegítő, tálalókonyhai, takarító/mosónő munkatárs munkaköri feladatai, 

kötelezettségei, jogai, és felelőssége 
 

  A melegítőkonyhai, takarító/mosónő munkakör alapfokú végzettséget igénylő munkakör. 
Munkáját a bölcsőde egység vezető irányítja, aki a közvetlen felettese. A munkavégzés két 
műszakban, hétfőtől – péntekig, 1 - 1fő napi 8 illetve 6, heti 40 illetve 30 órában történik. 

Tálalókonyhai feladatok: 
  az ebéd kivételével – a szakmai szabályoknak megfelelően elkészíti és szükség esetén 

egyénre szabottan adagolja a kisgyermekek ételeit 
  az étkezéshez szükséges anyagokat naponta átveszi 
  mindkét csoport ételét kiadagolja 
  átveszi a meleg ételt, megfelelő hőmérsékleten tartja és adagolja 
  mosogat,  fertőtlenít,  a  csoport,  étkezéssel  összefüggő  eszközeit  rendben,  egymástól 

elkülönítve tárolja 
  rendben tartja a konyhát és a hozzá kapcsolódó helyiségeket 
  tisztántartja a hűtőt 
  ételmintát elrakja 
  segít a leltárok előkészítésében, lebonyolításában a konyhán 

 
Kötelezettségei és jogai: 
  öltöző használata, - utcai cipőben nem tartózkodhat a konyhában 
  a konyha veszélyes üzem ezért maradéktalanul betartja a munka-, baleset-, és tűzvédelmi 

szabályokat 
  rábízott eszközökkel takarékosan bánik 
  saját ételét ebédidőben az étkezőben fogyasztja 
  fertőző megbetegedését haladéktalanul jelzi 
  A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 
  Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi! 

 
Felelős: 
  a konyhaüzem szabályos működéséért, gépek, eszközök rendeltetésszerű használatáért 
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  a konyha- valamint saját, személyes higiéniájáért 
  a gyermekcsoport étellel való precíz, pontos kiszolgálásáért 
  az átvett élelmezési anyagok hiánytalan meglétéért, felhasználásáért 
  a Békés Megye Kormányhivatal Gyulai Járási hivatala Népegészségügyi Osztály 

előírásainak betartásáért 
  az általa vételezett takarító és tisztítóeszközök rendeltetésszerű, takarékos felhasználásáért, 

hiánytalan meglétéért 
 
A takarítói/mosónői feladatok: 

  a bölcsőde helyiségeinek meghatározott időben történő takarítása, fertőtlenítése 
  meghatározott időben a játékok fertőtlenítése 
  nyílászárók, padló, berendezési tárgyak, világítótestek, stb. tisztántartása 
  függönyök levétele, mosása, felrakása 
  fektetők be- és kihordása 
  ételek behordása, szennyes edények kihordása 
  felügyelet a gyermekek udvarra kimenetelekor és bemenetelekor 
  szakmai értekezlet esetén a gyermekek pihenésének felügyelete 
  szeméttartók, szennyes tartók ürítése, tisztántartása 
  heti rendszerességgel mos, vasal, textíliákat szabályszerűen kezeli 
  felelősséggel tartoznak a használatukban lévő eszközök, gépek rendeltetésszerű, 

balesetmentes használatáért, hiánytalan meglétéért, munkaköri leírásban foglaltak szerint. 
  takarítóeszközök leltározásában közreműködik 

 
Kötelezettségek és jogok: 
  higiénés szabályok maradéktalan betartása 
  öltöző használata, utcai öltözetben nem tartózkodhat a gyermekcsoportokban 
  maradéktalanul betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat 
  rábízott eszközökkel takarékosan bánik 
  A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles megőrizni. 
  Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi! 
Felelős: 
  minőségi takarításért, személyes higiéniájáért 
  minőségi mosásért, vasalásért, textília javításáért 
  gyermekcsoportok  nyugalmának  megtartásáért,  takarítási  feladatok  napirendhez  való 

igazításáért 
  fektetők időben történő kihelyezéséért 
  kiemelten felelős a fürdők, WC- k, csoportszobák tisztántartásáért 
  a Békés Megye Kormányhivatal Gyulai Járási hivatala Népegészségügyi Osztály 

előírásainak betartásáért 
  az általa vételezett takarító és tisztítóeszközök rendeltetésszerű, takarékos felhasználásáért, 

hiánytalan meglétéért 
Ételszállító, karbantartó 

Alapfokú végzettséget és vezetői engedélyt igénylő munkakör. Bölcsődei munkáját a 
bölcsőde egység vezető irányítja, óvodában napi 8, heti 40 órában áll alkalmazásban, de 
bölcsődei feladatokat is ellát. 

 

Bölcsődei feladatai: 
  a bölcsőde karbantartási feladatainak ellátása 
  a bölcsőde területén kisebb festési feladatok ellátása 
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  a karbantartás jellegű kőműves munkák elvégzése, 
  szállítási tevékenység ellátása 
  a bölcsőde udvarának, utcai járdájának tisztántartása 
  udvari szeméttárolók ürítése 
  növények, pázsit, játszóhomok locsolása, takarása, gondozása 
  gyomnövények, gombák eltávolítása 
  szeméttároló tisztántartása 
  lombok összetakarítása 
  úttisztítás, hó eltakarítás 
  az udvari eszközök, a kert rendben tartásához számára kiadott eszközök leltározásában 

közreműködik 
Kötelezettségek: 

  higiénés szabályok betartása 
  munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartása 
  rábízott eszközökkel rendeltetésszerűen, takarékosan bánik, azokat tisztántartja 

Felelős 
  a kert és udvar rendjéért, tisztaságáért 
  télen az udvar és az utak csúszásmentesítéséért 
  rábízott eszközök rendeltetésszerű használatáért 

 
2.   számú melléklet 

 
Bölcsődei házirend 

 
1.   Általános Információk a Körösladányi AMK Bölcsődéről: 

Bölcsőde neve: Körösladányi Általános Művelődési Központ Bölcsődéje 
 

Címe: 5516 Körösladány, Arany János út, 7 szám 
 

Telefonszáma: mobil 06 30 447 65 30 / vezetékes 06 66 474 - 061 
 

Email címe:bolcsikorosladany@gmail.com 
 

Intézményvezető neve: Sipos Imre 
 

Bölcsőde egység – vezető neve: Nagy Enikő 
 
 
 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassa végig, és a gyermek, 

valamint a közös együttműködés érdekében törekedjen a benne foglaltak betartására! 
 

A bölcsőde a Gyvt. II. fejezetében megfogalmazott gyermek és szülői jogok figyelembevételével, azok 

betartásával szervezi meg szakmai munkáját, végzi feladatát. 
 

2.   A bölcsődei nevelés során megvalósuló feladatok: 
 
  A bölcsődei nevelő - gondozó munkánk gyermekközpontú, támogatja a gyermeki személyiség 

kibontakozását a családi nevelés kiegészítőjeként. 

Feladatunk: 
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  A biztonságos, nyugodt, derűs, szeretetteljes légkör megteremtése. A testi, szociális, mozgási, értelmi 

képességek támogatása, a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő játéktevékenység biztosítása. Az 

optimális fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi környezet megvalósítása. 

A Házirend hatálya kiterjed a Körösladányi AMK Bölcsődéjébe felvett gyermekre, szüleire és dolgozóira. A 

napközbeni ellátás igénybevételének általános tudnivalóit, magatartási szabályokat, jogokat, kötelességeket 

fogalmaz meg és meghatározza a kapcsolattartás rendjét, a panaszjog gyakorlásának a módját. 
 
 

3.   Bölcsőde nyitva tartása: 

 
  Nevelési – gondozási év meghatározása: 

Szeptember 1. augusztus 31. tart. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

 
  Az intézmény napi nyitva tartása: Reggel 6.30 órától – délután 16.30 óráig 

  A gyermekekkel szakképzett kisgyermeknevelők foglalkoznak. 
 

 

4.   Bölcsőde zárva tartása: 

  Bölcsődék Világnapja: 
 

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. NM rendelet módosításának értelmében, a 

bölcsődében április 21-e, (vagy ha az, heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik), az azt követő 

legközelebbi munkanap, minden évben  nev elés-go ndoz ás  nélkül i  m unkanap.  
 
  Takarítási szünet időpontja: Minden év augusztus hónap utolsó három hete 

 

  Téli szünet ideje: Tanév rendje alapján 
 

  Június 15 és augusztus 15 között a bölcsődei intézményegységben, lehetőség szerint, összevont csoportban 

helyezzük el a gyerekeket. 
 
 

5.   Gyermekek érkezésének és távozásának rendje: 
 

  A bölcsődébe a kisgyermeknevelők reggel 7.00 –től fogadják a gyermekeket. A bölcsőde a reggeli 

megkezdéséig fogadja folyamatosan az érkező gyermekeket. A gyermekek napirendje határozza meg a 

reggeli idejét, melynek időpontjáról a házirendben található és az átadóban kihelyezett napirendekből 

tájékozódhatnak.   Amennyiben későbbi időponttól kívánják megkezdeni a bölcsődei ellátást, azt a 

kisgyermeknevelőkkel egyeztetni szükséges. 

  Kérjük a reggeliztetés időpontjában 8.15 – 8.45 óráig ne zavarják a reggeliztetést. A reggeliztetés ideje 

alatt az átadó ajtaja zárva van, ezen idő alatt a kisgyermeknevelők nem vehetnek be gyermeket, mert a 

reggeliző gyermekeket nem lehet felügyelet nélkül hagyni, és ebben az időszakban a kisgyermeknevelő 

egyedül van a csoportban. Ugyanez vonatkozik az uzsonnáztatás idejére is. A gyermek hazavitelére 15.30 

után van lehetőség. Kivétel ez alól a beszoktatási időszak, amikor az érkezés és a távozás eltérő időpontban 

történik. 

  Ügyeleti rend: Reggel 7.00 órától 8.00 óráig, délután 16.00 –órától 16.30 óráig, egy kisgyermeknevelő 

fogadja a gyermekeket, az ügyeletes összevont csoportban. 
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 A  gyermeket  a  bölcsődébe  érkezéskor  a  szülő  minden  esetben  személyesen  adja  át  a 

kisgyermeknevelőnek, távozáskor a kisgyermeknevelő szintén személyesen adhatja ki a gyermeket a 

csoportból. 

  A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa megbízott (írásban vagy előzőleg bemutatott) 

személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg, még a szülő 

felelősségvállalása esetén sem. A kisgyermeknevelő nem adhatja ki a gyermeket, míg a szülő meg nem 

érkezik. 

  Ha a szülő vagy a törvényes képviselő a bölcsőde zárás idejéig nem jelentkezik a gyermekéért, a 

kisgyermeknevelőnek megadott telefonszámon értesíti a kisgyermeknevelő, ilyen esetben köteles a szülő 

vagy a törvényes képviselő mielőbb megérkezni a gyermekért. Amennyiben ez több alkalommal is 

előfordul, jelzéssel élünk a gyermekjólléti szolgálatnak. 

  Válófélben lévő szülők esetén csak akkor tagadhatja meg a kisgyermeknevelő a gyermek elvitelét, ha arról 

bírósági vagy gyámhatósági végzést valamelyik fél bemutatott. 

  A csoportból a kisgyermeknevelő személyesen adja ki a gyermeket az érte jövő személynek. A gyermek 

a csoportból való kiadása után a gondoskodás a szülő, a törvényes képviselő illetve az érte érkező személy 

feladata. 

  Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük átvétele után, az intézmény területén csak az átöltözéshez 

szükséges ideig tartózkodjanak, az intézmény életének rendjét ne zavarják. 

 
6.   Napirend 

A bölcsőde biztonságos és egészséges környezetet nyújt a gyermekek számára. A gyermekek élete a 

csoport napirendje és heti rendje szerint folyik. A napirendben naponta lehetőséget biztosítunk játékra, 

mozgásra, levegőzésre, négyszeri étkezésre és pihenésre. A kisgyermeknevelők állandó felügyelete 

biztosított. 

  Nyári napirend 

7.00-8.15  Érkezés a bölcsődébe, játék az udvaron 

8.15-8.45   Kézmosás, reggelizés 

8.45-10.00  Játék az udvaron, (alkotó, torna, mese, mondóka) 

10.00-10.10 Tízóraizás 

10.10-11.30  Gondozás, gondozási sorrendben, játék az udvaron 

11.00-12.00 Udvarról bejövetel, vetkőzés, játék, fürdőszobai gondozás, gondozási sorrendben 

12.00-12.30  Folyamatos ebédeltetés 

12.30-15.00 Alvás 

15.00-15.30  Gondozás, ébredési sorrendben, uzsonnázás, játék a csoportszobában 

15.30 – 16.30 Távozás a bölcsődéből 

 
  Téli napirend 

7.00-8.15  Érkezés a bölcsődébe, kézmosás, játék a csoportszobában 

8. 15-8.45 Reggelizés 

8.45- 10.00  Játék a csoportszobában, ölelkezési idő (alkotó, torna, mese, mondóka) Délelőtti alvás 

szükség szerint 

10.00 10.10 Tízóraizás 

10.10-10.30  Játék a csoportszobában, ölelkezési idő 

11.30-11.00 Fürdőszobai gondozás, gondozási sorrendben, öltözködés az udvari játékhoz 

11.00 – 11.30 Játék az udvaron, séta a közelben 

11.30-12.00  Udvarról bejövetel, vetkőzés, gondozás, gondozási sorrendben, játék a csoportban 

12.00 – 12.30 Folyamatos ebédeltetés 

12.30-15.00  Alvás 
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15.00-15.30  Gondozás, ébredési sorrendben, uzsonnázás, játék a csoportszobában 

15.30– 16.30 Távozás a bölcsődéből 
 

 

7.   A beszoktatás menete 

  A beszoktatás ideje 2 hét az első héten szorosan a szülő jelenlétében zajlik a beszoktatás, míg a második 

héten az állandó jelenléte nélkül. 

  A szülő a beszoktatás alatt a csoportban csak a saját gyermekével foglalkozhat! 
 

1.   nap: 10.15 órára érkeznek és 11.15 maradnak a bölcsődében. A gyermek ismerkedik a környezettel, a 

kisgyermeknevelő az anyával veszi fel a kapcsolatot és a gyermek együttműködésétől függően vele. 
 

2.   nap: 9 órára jönnek, és 11.15 óráig maradnak. A kisgyermeknevelő felveszi a kapcsolatot a gyermekkel 

is, de a gondozási műveleteket az anya végzi (WC használat, kézmosás, ételkínálás, stb.) a 

kisgyermeknevelő jelenlétében. Egy-egy részműveletet a kisgyermeknevelő is átveheti, az anya 

jelenlétében, ha a gyermek együttműködő. 
 

3.   nap: 9 órára jönnek, és ebéd után mennek haza. A kisgyermeknevelő az anya jelenlétében egyre több 

gondozási műveletet vesz át. Egymás mozdulatainak megfigyelésével lehetővé válik a gondozási 

műveletek összehangolása, a szokások átvétele. Az ebédet az anya kínálja, a kisgyermeknevelő figyel. 

Mindig az új gyermek az utolsó a sorrendben, ez azonban megváltozhat a gyermek egyéni igényeitől 

függően. 
 

4.   nap:  8 óra 15 percre érkeznek. A reggelit a kisgyermeknevelő kínálja, ha a gyermek nem fogadja el, a 

szülő reggeliztet. A kisgyermeknevelő sokat foglalkozik a gyermekkel, az anyuka egyre inkább kivonja 

magát. Az anya rövid időre kimegy a csoportszobából, de ezt a gyermekkel megbeszéli. Az ebédet a 

kisgyermeknevelő kínálja. 
 

5.  nap: 8 órára jönnek, az anya reggeli után rövid időre elmegy. A kisgyermeknevelő végzi az összes 

gondozási műveletet. A kisgyermeknevelő kínálja az ebédet, ha nem szükséges, az anya nincs a szobában. 

A kisgyermeknevelő megmutatja a gyermeknek az ágyát, barátkoztatja vele, de még nem alszik itt. 
 

6.   nap: 8 órára érkeznek, a kisgyermeknevelő kínálja a reggelit. Az anya reggeli után távozik és ebédre jön 

vissza, de ha nem szükséges, az ebéd alatt nem tartózkodik a szobában. A kisgyermeknevelő az anya 

jelenlétében felkínálja az ágyat. Ha nem alszik el, hazamennek. 
 

7.   nap: 8 órára érkeznek, az anya elmegy és délben jön vissza. Lefekteti a gyermeket és ott marad, függetlenül 

attól, hogy elaludt-e. Ébredés után távoznak. 
 

8.   nap: Már a kisgyermeknevelő próbálja lefektetni a gyermeket, az anya kint várakozik. Ébredés után 

hazamennek. 
 

9.   nap: A kisgyermeknevelő ismét lefekteti a gyermeket, az anya 2 órára, vagy fél 3-ra jön vissza. A gyermek 

itt uzsonnázik, ha szükséges az anya jelenlétében. 
 

10. nap: A gyermek egész napját a bölcsődében tölti. A szülő uzsonna után érkezik a gyermekért, ha nincs 

probléma. 
 

  Természetesen ez a menet a gyermek igényeihez mérten rugalmasan változhat. 
 

 A beszoktatás menete párhuzamosan történik a kisgyermeknevelők között. 
 
 
 
 
 

145 



 

 

8.   A szülők által biztosított felszerelések: 

  gyermek személyes tisztasági felszerelése, pelenka, bőrápoló krém, eldobható nedves törlőkendő, fésű, 

váltócipő (papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani), az évszaknak 

megfelelő váltóruha. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék, és legyen 

réteges (legyenek levethető ruhadarabok) optimális mennyiségben. A felsorolt eszközök, textíliák javítása, 

tisztán tartása, cseréje a szülő kötelessége. 

  A gyermeket tisztán, ápoltan kell a bölcsődébe járatni! Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a 

gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az 

esetben jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé. 

  A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot a bölcsődébe, amely félelmet, undort keltő, vagy oly 

mértékben elvonja a csoport figyelmét a bölcsődei játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az 

egészséges személyiségfejlődést. 

  A kisgyermeknevelők– a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva – korlátozhatják, feltételhez 

köthetik, illetve megtilthatják a bölcsődei élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. A 

kisgyermeknevelő saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő 

és a gyermek, a bekövetkezett kárért a bölcsőde nem felel. 

  Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, lezárni, azonban felelősséget 

nem vállalunk érte. 

  Lánccal, gyűrűvel, nyakba akasztott cumival balesetveszély miatt gyermeket bölcsődében nem fogadunk, 

még a szülő felelősségvállalása esetén sem. 

  A bölcsődébe behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk. 
 

 

9.   A gyermek étkezése a bölcsődében 

  Étkezések ideje: 

 Reggeli: 8.15 – 8.45 

 Tízórai: 10.00 – 10.10 

 Ebéd: 12.00 – 12.30 

 Uzsonna: 14.30 – 15.30 

  A gyermekek a bölcsődében napi négyszeri étkezésben részesülnek, amiért a szülő térítési díjat fizet. Az 

étkezési térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. 
 

  A térítési díjat egy hónapra előre kell befizetni, az óvoda épületébe az óvoda titkárjánál. 
 

  A térítési díj befizetésének időpontját a hirdetőtáblán egy héttel az adott időpont előtt közzé tesszük, a 

befizetés egy adott napon történik. 
 

  A gyermek hiányzása esetén az étkezést a szülőnek kell lemondania, lemondható személyesen illetve 

telefonon minden nap 11 óráig a következő napi ebéd, illetve megkérni az ennivalót a hiányzás után. 
 

  A lerendelés arra az időszakra szól, amíg a szülő kérte. 
 

  A már megrendelt ebéd az adott napon elvihető. 
 

  Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 
 

  A bejelentett hiányzás miatt fel nem használt térítési díjat a következő hónap befizetésénél írjuk jóvá. 

Amennyiben a gyerek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni, mert a folytatás 

nem automatikus. 
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  A  napi  négyszeri  étkezés  megszervezése  a  gyermekcsoportokban  a  kisgyermeknevelők  feladata,  a 

napirend szerint. 
 

  A kisegítő dolgozó az élelmiszerekből köteles ételmintát megőrizni a hűtőszekrényben 48 órán át. Az 

ételminta megőrzése azokra a születésnapi, névnapi házi készítésű süteményekre is vonatkozik, melyeket 

a gyermek, otthonról hoz be. 
 

  A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§(5) A személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerint jogosultak 

ingyen étkezni a bölcsődében: 
 
 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermekek 
 

 a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek 
 

 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvére – függetlenül az 

életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos 
 

 akiknek a családjában három vagy annál több gyermeket nevelnek, 
 

 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 
 

 akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér nettó összegének a 130%- át. 
 

 Az étkezési térítési díj fizetésénél a törvény szerinti kedvezményben részesülnek azok, akik a 

szülő számára az intézményegység – vezető által átadott nyilatkozat alapján jogosultak. 
 

  az ingyenes gyermekétkeztetést a gyermek szülője vagy törvényes képviselője igényelheti 

 a nyilatkozat bármikor benyújtható, de visszamenőleg ingyenesség egyedül a gyermekvédelmi 

kedvezménybe részesülő gyermekek esetében kerül megállapításra. Az összes többi, a fentiekben felsorol 

esetekben a nyilatkozat benyújtását követő naptól étkezhet ingyen a gyermek. Ezért az ingyenes 

gyermekétkeztetésre célszerű a nyilatkozatot a bölcsődekezdés előtt benyújtani, mert így a gyermek, ha 

jogosult már az első naptól ingyen étkezik. 

  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezménybe  részesülő  gyermekek  esetében  is  be  kell  jelenteni  az 

ingyenes étkeztetés iránti igényt. Ebben az esetben a bölcsőde kezdés első napjától jár az ingyenesség. 

  a bölcsőde egység – vezetőnek már a beiratkozáskor tájékoztatnia kell a gyermek hozzátartozóját az 

ingyenes étkeztetés lehetőségéről és igénybevételének módjáról 

  az intézmény adja a szülőnek az igényléshez szükséges nyilatkozatot 

  a kitöltött nyilatkozatokat a bölcsőde egység – vezetőnek kell leadni a felvételi kérelem benyújtásakor 

  az intézmény a szülői nyilatkozatokba foglaltakat nem ellenőrzi, az abban foglaltak alátámasztására iratok, 

dokumentumok csatolására a szülőt nem kötelezi 

  felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ha a nevelési év során viszonyaikban változás következik be, azt 

jelentsék be (kistestvér születése, jövedelmi helyzetváltozás) mert ez esetben ismét be kell nyújtani a 

nyilatkozatott. 

  az ingyenes gyermekétkeztetés a nevelési év során bármikor igényelhető 

 az intézmény a leadott nyilatkozatokat nem ellenőrzi, az igénylőknek a nyilatkozatot büntetőjogi 

felelősségük tudatában kell megtenniük. 
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  az intézményben leadott nyilatkozatok alapján ingyenesség illetve fizetés megállapításánál is írásban 

tájékoztatja az intézmény a szülőt. 

 
10. Gyermek bölcsődei felvétele és elhelyezésének megszűnése 

  bölcsődénkbe   fogadni   tudjuk   a   férőhelyünk   feltöltéséig   14   hónapos   kórtól,   illetve   azokat   a 

kisgyermekeket, akik az adott év augusztus 31 – ig nem töltik be a harmadik életévüket. 

  a gyermekek bölcsődei felvétele minden év áprilisában, illetve a megüresedett férőhelyekre folyamatosan 

történik. 
 

  Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt 

nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. 
 

  Férőhely hiány esetén a felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinek szülei dolgoznak vagy 

szociális helyzete miatt kéri a felvételét. 

  Férőhely hiányában a felvételt nem nyert gyermek várólistára kerül, míg üresedés nem lesz. 
 

 

11. Felvétel rendje: 

  Jelentkezési lapok igénylése és leadása a bölcsőde egység - vezetőnél 

  A gyermek és a szülő adatait igazoló okmányok felmutatása: 

 a gyermek lakcímkártyájának másolata 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata 

 a gyermek társadalombiztosítási kártyájának másolata 

 munkáltatói igazolás 

 a háziorvos, gyermekorvos igazolását minden esetben arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében nevelhető, gondozható (felvételi szabályzat 7. számú melléklet). 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat 

 a hátrányos helyzetet megállapító határozat 

 a halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat 
 

 

  Felvételről vagy az elutasításról írásban értesítjük a szülőket 

  A jelentkezést követően a bölcsőde egység - vezető dönt a felvételről. A szülők bölcsődei felvétellel és a 

gondozási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatásáról a bölcsőde egység-vezető gondoskodik. 

  A bölcsődébe felvett gyermek adatait, lakás címét, a szülők telefonszámát a bölcsőde nyilvántartja. 

  A szülők a nevelési év folyamán adatok változása esetén értesítsék a csoport kisgyermeknevelőjét, a 

bölcsődeegység – vezetőt (név, lakcím… változás) 

  Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, az intézménynek napi 

jelentési kötelezettsége van az ellátottakról. 

 
12. Bölcsődei ellátás megszűnésének esetei: 

  Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a bölcsődei gondozási - nevelési év végéig maradhat a 

bölcsődében. 

  ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai 

nevelésre, a 4. életévének betöltését követő szeptember 1.-jével. 

  a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napján, amikor a gyermek a 6. 

életévét beöltötte. 

  az előző két pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a 3. életévét, január 1-je és augusztus 31.-e között 

tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig. 
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  ha szeptember 1-je és december 31.-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év végéig. 

  A bölcsődés gyermek óvodai beíratásáról a szülő gondoskodik! 
 
 

13. A házirend súlyos megsértésének, bölcsődei ellátás megszűntetésének esetei: 
 

  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. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt más szakember (gyógypedagógus, 

pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri. 

  Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetését a 

jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján a bölcsőde egység - vezető az ellátást 

megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, szűnik meg. 

  A beíratott gyermek, amennyiben igazolt betegsége vagy egyéb ok miatt rendszeresen nem veszi igénybe 

a bölcsődét- a szülővel való személyes megbeszélés után – bölcsődei elhelyezése megszűnik. 

  A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint a bölcsődeegység - vezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei 

ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, 

okai már nem állnak fenn. 

  Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását 20 munkanapig indokolatlanul nem veszi igénybe, a gyermek 

bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül, mivel ezzel súlyosan megsértette a bölcsődei házirend 

szabályait. Felvételét ismét kérelmeznie kell a szülőnek, vagy a törvényes képviselőnek. 

  A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján a bölcsődeegység - vezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei 

ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes 

képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Fenntartó: Körösladány Város Önkormányzat (cím: 

5516, Körösladány, Dózsa György út. 
 

 

14. Bölcsődei csoportba sorolás szempontjai 

  A csoportszervezés vegyes életkorú csoportokban történik. 
 

  A csoportba sorolás legfőbb szempontja a csoportok létszámának kiegyenlítettsége 
 

  A 12 létszámú csoportba az üres férőhelyekre a 2 évnél fiatalabb gyerekeket tudjuk fogadni 
 

  A 14 Létszámú csoportba az üres férőhelyekre tudjuk fogadni a 2 évnél idősebb, vagy azokat a gyerekeket, 

akik a beszoktatás végéig betöltik 2 – ik életévüket. 
 

  Ennek tükrében a csoportok szervezésénél az adott csoport létszám határáig figyelembe vesszük az életkort 

és a szülői igényeket is. 
 
 

15. Kapcsolattartás és együttműködés lehetőségei a kisgyermeknevelőkkel illetve a bölcsőde egység 

– vezetővel 

  A család és a bölcsőde együttműködése döntő jelentőségű a bölcsődében, mivel a kisgyermek kora és 

fejlettsége miatt nem tud még „közvetítőként” fellépni. 

  Szülői értekezletet évente kétszer (május illetve június hónapban) tart az óvodába átmenő illetve az új 

felvételes gyermekek szülei részére a bölcsődeegység - vezetője (óvodaegység - vezető meghívása, 

tájékoztatása az óvodai életről, illetve a bölcsődei élet, házirend, nevelés - gondozás, stb.). Aktuális 

feladatok megvitatására rendkívüli szülői értekezletet is összehívhat a vezető. 
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  A szülői közösséget a bölcsőde rendszeresen tájékoztatja a működésével kapcsolatos dolgokról. A szülői 

közösség képviselője részt vesz az intézményi szülői szervezet fórumain. 

  A   gyermekcsoportok   fejlődésével,   a   felvetődő   problémák   kezelésével   összefüggő   kérdésekben 

„beszélgető szülőcsoport” működik az egységben, évente 3 alkalommal, bölcsőde pszichológusának 

meghívásával. 

  Családlátogatásokat a gyermek felvételét megelőzően, vagy a beszoktatás (adaptáció) alatt, valamint 

aktuálisan szükséges kezdeményezni (védőnő – kisgyermeknevelő - szülő együttműködése). 

 A gyermek szülővel történő beszoktatása (általában 2 hét) megkönnyíti az új környezetbe való 

beilleszkedést, csökkenti az adaptációs szindrómát, lehetőséget ad a szülőknek a nevelési módszerek és a 

hasonló korú gyermekek tevékenységének megfigyelésére. 

  Probléma, konfliktushelyzet kialakulása esetén a szülő elsősorban gyermeke kisgyermeknevelőjéhez, 

másodfokon a bölcsődeegység - vezetőjéhez illetve az intézményvezetőhöz fordulhat 

  Az együttműködésre, problémák megoldására alkalmas fórumok: 

 szülői fórumok, szülőcsoportos beszélgetések 

 szülői délutánok, közös rendezvények 

 egyéni beszélgetések 

 a kisgyermeknevelővel való rövid, esetenkénti megbeszélések 

 előre egyeztetett időpont, négyszemközti beszélgetésre 

  Felhívjuk   a   szülők   figyelmét   arra,   hogy   sem   a   gyermekkel   kapcsolatos,   sem   magánjellegű 

beszélgetésekkel a kisgyermeknevelőt a bölcsődésekkel való teendői közben, hosszabb időre ne vonják el 

a csoporttól, mert balesethelyzeteket teremthet és zavarja a nevelés – gondozás folyamatát! 

  gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját kisgyermeknevelőjétől illetve 

a bölcsődeegység – vezetőtől kérhetnek, mert a kisegítő munkatársaink nem vesznek részt a nevelés – 

gondozás folyamataiban, csak segítik azt, így nem is szolgálhatnak hiteles információval! 

  a bölcsődei beszoktatás előtt bölcsőde kóstolgatóra hívjuk a szülőket és a leendő bölcsődéseket. Ennek 

időpontjáról a felvételi kérelmek elbírálása után írásban tájékoztatjuk a szülőket 

  A szülők tájékoztatásáról a hirdetőfa, a napi találkozások, a szülői értekezletek alkalmával és a megbeszélt 

időpontban, gondoskodik a bölcsőde. 

 Az üzenő füzeten keresztül rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek bölcsődei életéről, 

fejlődéséről. 

  Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a 

gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

 
16. Magatartási szabályok 

 A bölcsődében a nevelési - gondozási feladatokat a gyermek „saját” kisgyermeknevelője és társ 

kisgyermeknevelője végzi, aki ismeri és tiszteletben tartja a gyermek egyéniségét. A kisgyermeknevelő 

magatartásával mintát, modellt nyújt a gyermek és a szülő számára. 

  A gyermek reggeli fogadásánál és délutáni hazaadásánál a szülő és a kisgyermeknevelő együttműködését 

egymás személyiségét tiszteletben tartó, udvarias, kapcsolatépítő magatartás kell, hogy jellemezze. 
 

  Minden gyermeket egyformán magas színvonalon, szeretetteljes légkörben neveljen - gondozzon a 

kisgyermeknevelő, etnikai és egyéb megkülönböztetés nélkül. Ez az egészséges és sérült gyermekekre 

egyaránt kell, hogy vonatkozzon. 

 A bölcsőde vezetésén, a kisgyermeknevelőkön kívül a működést elősegítő kisegítő dolgozóknak 

(élelmezés, takarítás) is munkájukkal, viselkedésükkel hozzá kell, hogy járuljanak a bölcsődei nevelő - 

gondozó munka eredményességéhez. 
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17. Az intézmény helyiségeinek használati rendje 

  Étkezés ideje alatt a szülők ne zavarják a gyermekeiket, hanem az erre a célra kialakított helyen, várják 

meg az étkezés végét. 

  A gyermekek nyugalma és biztonsága érdekében a gyermek bevétele és kiadása időpontjának kivételével 

a bejárati ajtót zárva tartjuk. Indokolt esetben a bejárati ajtónál lehet csengetni. 

 A csoportszobában és a benti folyosón utcai cipőben nem lehet közlekedni, a tisztaság megóvása 

érdekében 

  A játszóudvart, az udvari játékokat csak a bölcsődés gyerekek használhatják, illetve a játszóudvaron csak 

a bölcsődés gyerekek és kisgyermeknevelőjük tartózkodhat. Az udvaron és a csoportszobában játszó 

gyerekek átvétele – átadása az átadó ajtóknál történik (kivétel családi rendezvény), anyásbeszoktatás 

esetén kérjük, gondoskodjanak benti cipőről. 

  Az intézmény területén a dolgozok számára mobiltelefon használata csak halaszthatatlan ügyben illetve 

munkájával kapcsolatos ügyekben használható, családtagokkal való beszélgetéseiket időzítsék 

munkaidöjükön kívülre! 

  A szülőket kérjük, hogy a gyermekek biztonsága érdekében a telefon használatát mellőzzék! 

 A bölcsőde iránt érdeklődők vezetői engedéllyel, a csoport életét nem zavarva tartózkodhatnak az 

épületben, illetve az udvaron. 

  Az intézményben kizárólag olyan reklámanyag helyezhető el vezetői engedéllyel, amely a gyermekek, 

illetve a családok érdekeit pozitív módon szolgálja, illetve a bölcsőde profiljával, tevékenységével, 

működésével kapcsolatos. Elhelyezését az intézmény által kijelölt felelős végzi. 

  Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ilyen 

jellegű tevékenység nem folytatható. 
 

 

18. Rendszeres egészségügyi ellátás rendje 

 A gyermek a bölcsődében rendszeres orvosi és védőnői ellátásban részesül. A bölcsőde orvosának 

javaslatait a kisgyermeknevelő közvetíti a szülők felé, amelyet kérünk betartani. 

  A bölcsődeorvos javaslatait: betegség estén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és 

egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. 
 

  A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében hőemelkedéssel 

illetve, lázas (37,5°C és ennél magasabb) hőmérsékletű, antibiotikumot szedő, fertőzésre gyanús, 

kiütéses vagy élősködővel fertőzött, gyermek a bölcsődét nem látogathatja. 
 

  Érkezéskor a betegségre utaló jelek esetén a kisgyermeknevelőnek joga van a kisgyermek átvételét 

megtagadni és kizárólag a bölcsőde orvosától hozott igazolással fogadni a bölcsődében. 
 

  Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. 
 

  A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás eredményét 

kérjük bemutatni. 
 

  A bölcsődében észlelt betegség esetén a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt illetve a hozzátartozót. Ehhez 

elengedhetetlen a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben mielőbb gondoskodjon a 

gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. 
 

  Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe a távolmaradás okát 24 órán belül 

közölje az intézményegység – vezetővel vagy a kisgyermeknevelővel. 
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  A szülő köteles minden esetben a hiányzás okát ismertetni személyesen, vagy telefonon. 
 

 Fertőző betegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség…) esetén a szülőnek bejelentési 

kötelezettsége van. Betegség után kizárólag bölcsőde orvosi igazolással jöhet a gyermek bölcsődébe. 

Amíg a szülő az igazolást át nem adta a kisgyermeknevelőnek, addig a gyermek a közösségbe nem vehető 

be. 
 

  A kisgyermeknevelő gyógyszert csak kivételes esetben, orvos utasítására, illetve vezetői engedéllyel adhat 

be a gyermeknek. 
 

  A szülő köteles bejelenteni a bölcsődeegység – vezetőjének illetve a kisgyermeknevelőnek azokat a 

gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben beavatkozást 

igényelhetnek (pl. epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség…). Az ehhez 

szükséges gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a 

teljes bölcsődei ellátás időtartamában. A bölcsődének át kell adni egy olyan személy telefonszámát, aki az 

adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a gyermekért. Az átadott gyógyszert névvel, használati 

utasítással ellátva a gyógyszerszekrényben kell tárolni. A gyermek betegségét, a gyógyszeradagolás 

mennyiségét, az intézmény minden dolgozójával ismertetni kell, hogy szükség esetén bárki elláthassa a 

rászoruló gyermeket. 
 

  Amennyiben a kisgyermeknevelők bármilyen külsérelmi, bántalmazásra utaló jelet észlelnek, különösen, 

ha erről a gyermek is beszámol, a kisgyermeknevelőknek törvényben előírt kötelezettségük, hogy a 

megfelelő szervek felé jelzést tegyenek. 
 

  Baleset esetén a súlyosságot mérlegelve járunk el, ellátjuk a sérülést, orvoshoz visszük a gyereket, súlyos 

esetben mentőt hívunk. A szülőt a balesetről értesítjük. 
 

  A gyermekek cumijait, alvókáját kérjük jellel ellátni, és tisztaságát biztosítani. 
 

  Kérjük, a szülőket, hogy sáros, utcai cipőben ne lépjenek be a belső folyosóra, a mosdóba, illetve a 

csoportszobába. 
 
 

19. A gyermek jogai 
 

A gyermeknek joga: 

  hogy az intézményünkben, biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön 

  hogy a személyiség jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, cselekvési 

szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát bölcsődénk tiszteletben tartsa 

  hogy képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben – gondozásban részesüljön 

 hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő, megkülönböztetett ellátásban, különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül pedagógiai szakszolgálat 

intézményéhez forduljon segítségért, korai fejlesztésben részesülhessen. 

  hogy intézményünkben, családja anyagi helyzetétől függően, ingyenes étkezésben részesüljön, illetve az 

éppen aktuális törvény által meghatározott kedvezményekbe részesüljön. 
 

 

20. A gyermek kötelességei: 

 A gyermek személyiségi jogainak gyakorlása közben nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében 

  Nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. 
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21. A gyermekek dicséretének elvei és formái: 

  A dicséret elve: példamutató magatartás, segítőkészség, munkában való aktív részvétel, tevékenységekben 

való részvétel. 

  A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk: dicséret, metakommunikáció, simogatás, 

egyéni megbízatások adása, produktumok kiállítása. 

 
22. A fegyelmező intézkedések elvei és formái 

  Fegyelmező intézkedések elvei: játékok, eszközök nem rendeltetésszerű használata, közösségi szokások 

folyamatos be nem tartása. Tiszteletlen viselkedés gyerekekkel, illetve felnőttekkel 

  A napi munka során a metakommunikáció, a szóbeli figyelmeztetés, a határozott tiltás és a közösségi 

szokások folyamatos betartásának megkövetelésével élünk. 

  Ennek eredménytelensége esetén élünk a tevékenységből való kiemeléssel, ezzel párhuzamosan más 

tevékenység felajánlásának lehetőségeivel. 

  Nem elfogadott a gyermekek megszégyenítése, sarokba állítása, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból 

való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazása. 
 

 
 

23. Szülők a bölcsődében 

  A bölcsődébe járó gyermeket arra neveljük, hogy tanulja meg tisztelni a felnőtteket, szeresse és fogadja el 

társai egyéniségét, másságát, tudja érvényesíteni magát, de legyen képes alkalmazkodni is. Az esetleges 

konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldja meg. Törekvésünk sikere érdekében 

kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben. 

 
24. A szülő jogai: 

  A szülőt megilleti a bölcsődei intézmény szabad megválasztásának joga. 

  A szülő joga igényelni, hogy bölcsődénk szakmai programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az 

ismereteket többoldalúan közvetítse. 

  A szülő joga különösen, hogy megismerje bölcsődénk szakmai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról. 

  A házirendet minden szülő átveszi, és átvételét aláírásával igazolja. 

  A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez, gondozásához 

segítséget kapjon. 

 Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását, részt vegyen a képviselők megválasztásában, mint 

választó, és mint megválasztható személy közreműködjön annak tevékenységében. 

 Személyesen, vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

intézményünk irányításában. 

  A bölcsőde nyitott rendezvényein részt vegyen. 
 

 

25. A szülő kötelessége: 

  Kötelessége különösen, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről 

  Biztosítsa gyermeke bölcsődei nevelésben - gondozásban való részvételét. 

  Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit és 

megadjon ehhez minden elvárható segítséget. 
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  Rendszeres  kapcsolatot  tartson  a  gyermekével  foglalkozó  kisgyermeknevelőkkel,  bölcsődeegység  – 

vezetőjével. 

  Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését a bölcsődei, a szokások kialakulását, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

  A szülő köteles miden olyan, a gyermekével kapcsolatos körülményről, eseményről, a családi életét 

befolyásoló változásról a bölcsőde egység - vezetőt, gyermeke kisgyermeknevelőjét tájékoztatni, mely a 

gyermek bölcsődei életére kihatással bír, azt lényegesen befolyásolja, korlátozza. 

  Tartsa tiszteletben a bölcsőde dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A kisgyermeknevelő, valamint az 

ő munkáját segítő alkalmazottak, a nevelői – gondozói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő 

tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 

  A szülő köteles gondoskodni gyermeke időjárásnak, és gyermeke tevékenységének megfelelő kényelmes, 

tiszta, rendezett ruházatáról, melyet kérünk jellel ellátni. 

  A megállapított étkezési térítési díjat, időben kifizesse 

  Az intézmény házirendjét betartsa 
 

 

26. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 

  Az intézmény közalkalmazottjai körében csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel szemben nem 

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

tényezője. 

  Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk védelme illeti meg 

a kivizsgálási időszak végéig. 

  A dolgozók személyes adatai a személyes adatok kezelésére vonatkozó és titoktartási szabályok szerint 

kezeltek. 

  Az alkalmazotti közösség munkaszervezése során különös figyelmet kap a család intézményének védelme. 

 Különös védelem illeti továbbá a várandós anyát és a kisgyermeket nevelő anyát. 

  A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolja hátrányosan a bölcsődei ellátásban, valamint 

alapellátáson túli szolgáltatásokban résztvevő kisgyermekek érdekeit. 

 
27. A kisgyermeknevelő joga, hogy: 

  a munkájával kapcsolatos információkhoz hozzájusson, 

  a munkájával, a szakmával kapcsolatban véleményt nyilvánítson 

 személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, tevékenységét 

értékeljék és elismerjék 

 munkája során a gyermekek érdekeit tartsa elsődlegesnek, de ez nem sértheti egyéni, magánéleti, 

állampolgári érdekeit, jogait 

 munkájához, szakmai fejlődéséhez segítséget kérjen és kapjon 

  a csoportjába tartozó gyermekek szüleivel rendszeresen kapcsolatban legyen 

 munkája során védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben 

  a vele szemben felmerült panasz esetén meghallgassák. 
 

 

28. A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy: 

  munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben jelenjen meg 

  a munkaköri leírásnak és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze feladatait 

  a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a birtokába jutott információt 

ennek megfelelően kezelje 

  példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó hírnevét 
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 teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós funkciókat 

 szakmai kompetenciája határait betartva lássa el feladatait 

 rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit 

  munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb tudása szerint végezze. 

  A további jogokat és kötelességeket a „Szociális Munka Etikai Kódexe” és „A bölcsődei munka etikai 

kódexe (tervezet) dokumentumok tartalmazzák. 

 
29. Az érdekképviseleti fórum: 

  A bölcsődék a Gyvt. 35-36. § - a alapján Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a 

szülők, a dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé 

terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményez az Önkormányzatnál, a Békés Megyei 

Kormány Hivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályánál, és más hatáskörrel rendelkező 

szervnél. 

  Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az Intézményegység - vezetőnél kell benyújtani. 
 

 

30. Panaszjog gyakorlásának módja: 

 A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

érdekképviseleti szervek – panasszal élhetnek a házirendben foglaltak szerint az intézményvezetőnél, az 

intézményegység – vezetőjénél illetve az érdekképviseleti fórumnál. Az ellátást érintő kifogások orvoslása 

érdekében a gyermeki jogok sérelme, iratbetekintés megtagadása továbbá az intézmény dolgozóinak a 

kötelezettségszegése esetén. 

  A panaszjog gyakorlásával megkereshető személyek neve és elérhetősége a bölcsőde átadójában, jól 

látható módon kifüggesztésre kerül a szülők tájékoztatása érdekében. 

  A Körösladányi AMK Bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik, melynek szabályait a Körösladányi 

AMK Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szabályzata tartalmazza. 
 

 

31. Gyermekjogi képviselő neve elérhetősége: 

Vetési Csilla 

Békésmegyei Szociális Gyermekvédelmi Rehabilitációs és Módszertani Központ 

5600 Békéscsaba, Degré út 59 

Fogadó óra: minden hónap második csütörtökén, 13 – 15 óra között 

tel. 06 20 4899 626 

Zöld szám: 0680 620 055 

Email:  vetesi.csilla@obdk.hu 
 

32. Adatvédelem 

  Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, az intézménynek napi 

jelentési kötelezettsége van az ellátottakról. 

  A bölcsődébe felvett gyermek adatait, lakáscímét, a szülők telefonszámát a bölcsőde nyilvántartja. 

  A   szülők   az   adatok   változásáról   értesítsék   a   bölcsőde   egység   vezetőt,   illetve   a   csoport 

kisgyermeknevelőjét. 

 Az intézményegység – vezető, illetve a kisgyermeknevelők, a gyermekvédelmi törvény szerint 

továbbíthatják az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Nem adhatják ki a 

szülőknek más gyermek és felnőtt adatait. 

 

33. Egyéb szabályok 
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  A bölcsőde egész területén és 5 méteres körzetében tilos a dohányzás, valamint tilos az alkohol és 

kábítószer fogyasztása! 

  A bölcsőde működtetése során a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi 

Osztály által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: melegítés, hűtés, tálalás, mosogatás, 

mosás, fertőtlenítés, takarítás során. 

 
34. A házirend közzététele 

  A házirendet az újfelvételes gyermekek szülei beiratkozáskor kapják meg, továbbá elhelyezésre kerül az 

átadó hirdető fáján a közlekedő folyosón és az intézmény honlapján. 

  A házirend az intézményegység - vezetőtől igény szerint kölcsönözhető. 

  A házirend a szakmai program mellékletében is megtalálható. 

  A házirend felülvizsgálata törvényi változás esetén történik. 
 

 

35. A házirend hatálya 

  A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

  Hatálya visszavonásig érvényes. 
 
 
 

A házirend betartását elvárjuk és köszönjük. 
 

 
 

Körösladány, 2017. 05. 19. 
 

 

Nagy Enikő 
 

Bölcsődevezető 
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Záró rendelkezések 
 
Ezen szabályzat 2017……………. napjától hatályos, ezzel egyidejűleg a 2014. kelt szabályzat érvényét 

veszti. 
 
 
 

A Körösladányi AMK Bölcsőde Házirendjét az SZMSZ mellékletekként, Körösladány Város 

Önkormányzatának Képviselő testülete 

a……………………………………………………………………………..számú határozatával jóváhagyta. 

 

Körösladány, 2017……………….. 
 

 
 
 
 
 

A Házirendben foglaltakkal kapcsolatban az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorolt. 

Körösladány, 2017. 05. 26. 
 
 
 

 

 X   
 

 
Érdekképviseleti Fórum elnőke 

 
 
 
 

Munkatársi értekezleten a Házirendet a kisgyermeknevelők megismerték és elfogadták. 

Körösladány, 2017. 05. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.   számú melléklet 

 

A bölcsőde felvételi szabályzata 
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A  bölcsőde  a  gyermekjóléti  alapellátások  rendszerében  elhelyezkedő,  gyermekek  napközbeni  ellátását 

biztosító intézmény. 

Körösladány  Város  Önkormányzatának  Képviselő  -  testülete  a  gyermekek  napközbeni  ellátását  a 
 

Körösladányi ÁMK Bölcsőde intézményegységben biztosítja. 

Körösladányi ÁMK Bölcsőde telephelye: 5516, Körösladány, Arany J. 7 

 
1.  A bölcsődei ellátásra jogosultak köre 

 
A Körösladányi ÁMK Bölcsőde  26  f érőh elyen  biztosítja a bölcsődei ellátást. 

 

 
 

A bölcsődei ellátást azon gyermekek számára lehet biztosítani, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye 
 

Körösladány Város közigazgatási területén van. 
 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától harmadik életévének betöltéséig, sajátos nevelési igényű gyermek az 

ötödig életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a 

harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. 

 Bölcsődénkbe  fogadni  tudjuk  a  férőhelyünk  feltöltéséig  14  hónapos  kórtól,  illetve  azokat  a 

kisgyermekeket, akik az adott év augusztus 31 – ig. nem töltik be a harmadik életévüket. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei 

nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a 

hatodik életévét betölti. 

A sajátos nevelési igényű gyermeket a bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni, melynek legrövidebb időtartama 

egy hónap. 

Bölcsődei ellátás keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell meg megszervezni azon gyermekek számára, 

akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani 
 

 akinek  szülője  vagy  más   törvényes   képviselője  igazolja,   hogy  munkaviszonyban,   vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 
 

 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel
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 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni 
 

 aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 
 

 akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem, vagy csak részben tudja 
 

 akire nézve a védelembe vétellel egyidejűleg a gyámhatóság a Gyvt. szerint kötelezte a szülőt, 
 

hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. 
 

 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A.   §-a. értelmében 

a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

 

 
2.   A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 

 
 

A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

 
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a gyermekkel egy háztartásban élő, szülői felügyeleti joggal 

rendelkező szülő, gondviselő kérheti. 

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik kivéve, ha a gyermek, 

védelembe vétele során a gyámhivatal kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek 

napközbeni ellátását. 

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat 

hónap időtartamot nem haladhatja meg. Amennyiben az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a 

jelentkezéstől számított hat hónapot meghaladja, a kisgyermek a bölcsődei felvételre várakozók 

nyilvántartásába kerül felvételre. 

 
 

A kérelmező a bölcsődei jelentkezést (1. számú melléklet) írásban, és személyesen nyújthatja be a bölcsőde 

vezetőjéhez. 

A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával 
 

 a körzeti védőnő 
 

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos 
 

 a szociális illetve családgondozó, 
 

 a gyermekjóléti szolgálat, 
 

 a gyámhivatal is kezdeményezheti. 
 

 
 

A bölcsődei jelentkezésekre minden év április hónapjában kerül sor, mely időpont hivatalos közzétételéről 
 

Körösladány Város Önkormányzata gondoskodik. 159 



 

 

Az intézmény a jelentkezések előtt  B ölcsődekó sto lgató  elnevezésű nyílt napja keretében lehetőséget 

biztosít a  családok  számára  a  bölcsőde  megtekintésére,  valamint  a  kisgyermeknevelők   

megismerésére.  A Bölcsődekóstolgatón  való  részvétel  térítésmentes.  Felvételi  kérelmeket  ezen  a  

napon  is  rendelkezésre bocsájtjuk a szülőknek, melyet a beiratkozáskor a bölcsődevezetőnél lehet leadni. 

 
 

A jelentkezés a felvételi kérelem a bölcsődevezetőnél történő benyújtásával történik. A bölcsődei jelentkezési 

kérelem benyújtására lehetőség van egész év folyamán, a kijelölt jelentkezési napokon kívül is, a felvétel 

ilyenkor az üres férőhelyekre történik. 

Amennyiben az év közben történő jelentkezést férőhely hiányában el kell utasítani, a jelentkezőt a bölcsődei 

felvételre várakozók között nyilvántartásba veszik. (5. számú melléklet). 

 
 

A bölcsőde vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról, feltételeiről, díjairól a felvételi kérelem 

befogadása során tájékoztatást nyújt. 

 

 
3.   A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

 
 

 a gyermek lakcímkártyájának másolata 
 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata 
 

 a gyermek társadalombiztosítási kártyájának másolata 
 

 munkáltatói igazolás 
 

 a háziorvos, gyermekorvos igazolását minden esetben arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján 

bölcsődében nevelhető, gondozható (7. számú melléklet). 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat 
 

 a hátrányos helyzetet megállapító határozat 
 

 a halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat 
 

 S p eciál is  esetek b en  csat olan d ó  d ok u 

men tumok :  
 

 Háziorvos, védőnő, gyámhivatal, szociális illetve családgondozó, gyermekjóléti szolgálat javaslata a 

bölcsődei elhelyezésre. 

 Védelembe vételről határozat. 
 

 Igazolás a munkaerő-piaci részvételt segítő programban, képzésben való részvételről. 
 

A bölcsődébe felvett gyermek adatait, lakás címét, a szülők telefonszámát a bölcsőde nyilvántartja. A 

szülők a nevelési év folyamán adatok változása esetén kötelesek értesíteni a csoport 

kisgyermeknevelőjét, a bölcsődevezetőt (név, lakcím… változás) 
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Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek, az intézménynek napi 

jelentési kötelezettsége van az ellátottakról. 

 
 

A bölcsőde vezetője a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról, a bemutatott igazolások alapján legkésőbb 
 

minden év május 30 - ig. írásban értesíti a szülőket (4. számú melléklet.). 
 

  A bölcsődei felvételről/elutasításról szóló döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 8 napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat. Fenntartó: Körösladány Város Önkormányzat Képviselő – testülete (cím: 5516, 

Körösladány, Dózsa György út. 2) 
 

 
4.   A kisgyermek bölcsődei ellátása megszűnik 

  Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a bölcsődei nevelési - gondozási év végéig maradhat a 

bölcsődében. 

  ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 

óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő szeptember 1.-jével. 

  a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napján, amikor a gyermek a 6. 

életévét beöltötte. 

  az előző két pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a 3. életévét, január 1-je és augusztus 31.-e között 

tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig. 

  ha szeptember 1-je és december 31.-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év végéig. 
 
 

A házirend súlyos megsértésének, bölcsődei ellátás megszűntetésének esetei: 

  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. A bölcsőde orvosa a szakvélemény kialakítása előtt más szakember (gyógypedagógus, 

pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) véleményét is kikéri. 

  Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetését a 

jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján a bölcsődevezető az ellátást 

megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, szűnik meg. 

  A beíratott gyermek, amennyiben igazolt betegsége vagy egyéb ok miatt rendszeresen nem veszi igénybe 

a bölcsődét- a szülővel való személyes megbeszélés után – bölcsődei elhelyezése megszűnik. 

  A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint a bölcsődevezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai 

már nem állnak fenn. 

  Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását 20 munkanapig indokolatlanul nem veszi igénybe, a gyermek 

bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül, mert ezzel súlyosan megsérti a bölcsőde házirendjének 

szabályait. Felvételét ismét kérelmeznie kell a szülőnek, vagy a törvényes képviselőnek. 

  A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján a bölcsődevezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás 

megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes 

képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Fenntartó: Körösladány Város Önkormányzat (cím: 

5516, Körösladány, Dózsa György út. 2) 
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5.   A szabályzat mellékletei 
 

1.   Bölcsődei jelentkezési lap 
 

2.   Adatok a bölcsődei jelentkezéshez (munkáltatói szándéknyilatkozat) 
 

3.   Értesítés nyilvántartásba vételről 
 

4.   Értesítés bölcsődei felvételről 
 

5. Bölcsődei jelentkezés elutasítása (férőhelyhiány) 
 

6. Bölcsődei jelentkezés elutasítása (jogosultsági feltételek hiánya) 
 
 

Körösladány, 2017 
 

 

Nagy Enikő 

Bölcsődevezető 
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Szülő tölti ki! BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM 
 

Jelentkezési lap sorszáma:    

Felvételi szabályzat 1. számú melléklete 

 

A gyermek neve:      

Gyermek TAJ száma:       

Anyja neve:      

Születési helye:  év:  hó:  nap:    

Állampolgársága:       

Bejelentett lakóhelye:       

Tartózkodási helye:      

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.* 

Születési súlya (önkéntesen megadható adat):    

Születési hossz (önkéntesen megadható adat):   

Milyen okkal kéri gyermeke felvételét? (Több ok is aláhúzható) 

 szülők munkavégzése, képzése 
 

 szülők betegsége 
 

 egyedülálló 
 

 szülők szociális helyzete miatt 
 

 szülő GYED-en van, de mellette munkát vállal 
 

 szülő GYES-en van, de mellette munkát vállal 
 

 családban 3 vagy több gyermeket nevelnek 
 

 egyéb   
 

Gyermekem felvételét kérem a Körösladányi AMK Bölcsődéjébe, Arany J. Út 7. sz. a következő időponttól: 

20  év  hó  nap 
 

Szülő (k) adatai: 
 

Apa (gondviselő) neve:    

Telefon, e-mail cím   

Bejelentett lakóhelye:    

Tartózkodási helye:   

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.* 

Munkahelyének neve, címe:   
 

Anya (gondviselő) neve: 

Telefon, e-mail cím 

Bejelentett lakóhelye: 

Tartózkodási helye: 

Életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.* 
 

Munkahelyének neve, címe:
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A családban eltartott gyermekek száma, életkora:   
 
 
 

 
 S zü lő  (gon d 

viselő)  
 

Részesül-e Gyed ellátásban:    igen    _nem     

Ha igen meddig:        

Részesül-e GYES ellátásban:   igen    _nem    

Ha igen meddig       

Mellette végez-e kereső tevékenységet   igen   _nem    

Szülők együtt élnek – nem élnek együtt (mióta):      

A kérelmezett gyermek jelenleg hol van elhelyezve: 

1. GYES-en, GYED-en lévő törvényes képviselőnél   
 

2. Egyéb:                                                                                                                                        

Gyermek háziorvosa                                          Rendelő címe                                                        

Gyermek védőnője                                              Rendelő címe                                                        

A gyermeke után részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? Igen*  nem 

*/Igen válasz esetén kitöltendő/ Határozat, kelte   érvényességi ideje:   
 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Körösladány, 20  év  hó  nap 
 
 
 

 
Apa aláírása   

 

Törvényes képviselő   

Anya aláírása   
 

Törvényes képviselő   
 
 
 

 
Jelentkezési lapot átvettem  Bölcsődevezető 

 

A szülővel a jelentkezési lapon feltüntetett adatok egyeztetése megtörtént. 
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Felvételi szabályzat 2. számú melléklete 
 

Adatok a bölcsődei jelentkezéshez 
 

(munkáltatói szándéknyilatkozat) 
 
 
 
 
 

 

Gyermek neve: 
 

Szül. hely, idő:  

 

Anya neve: 
 

 

Lánykori neve: 
 

 

Lakcíme: 
 

Munkahely neve, címe:  

 

Foglalkozása: 
 

Munkába állás várható 

időpontja: 

(munkahely tölti ki) 

 

 
 
 
 

Körösladány,    
 

 
 
 
 
 
 

p. h.    
 

Anya aláírása Munkahelyi vezető ill. 

Megbízott aláírása 
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Felvételi szabályzat 3. számú melléklete 
 
 

 
1.   számú példány 

 
Értesítés nyilvántartásba vételről 

 
 

 
Tájékoztatom,  hogy  a     

 

lapját a Körösladányi ÁMK Bölcsődében rögzítettük. 

számú  bölcsődei  jelentkezési 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adataiban történő változást 8 napon belül köteles a bölcsődevezető 

felé jelezni. 

 
 

Körösladány, 20   
 
 

Nagy Enikő 

Bölcsődevezető 
 

 
 
 
 
 

2.   számú példány 

 
Értesítés nyilvántartásba vételről 

 
 

 
Tájékoztatom,  hogy  a     

 

lapját a Körösladányi Bölcsődében rögzítettük. 

számú  bölcsődei  jelentkezési 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adataiban történő változást 8 napon belül köteles a bölcsődevezető 

felé jelezni. 

 
 
Körösladány, 20   

 
 

Nagy Enikő 

Bölcsődevezető 
 
Az 1. számú példányt átvettem: 

 

 
 

Szülő aláírása 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Felvételi szabályzat 4. számú melléklete 
 
 

Sorszám: 
 

Értesítés bölcsődei felvételről 
 

 
 

Tájékoztatom, hogy a _   számon rögzített bölcsődei jelentkezését 
 

elfogadtuk, 
 

  nevű gyermeke 
 

Körösladányi ÁMK (5516 Körösladány, Arany J. út 7)  bölcsődéjébe felvételt nyert. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adataiban történő változást köteles a bölcsődevezető felé jelezni. 

A bölcsődei ellátással kapcsolatos tájékoztató szülői értekezlet időpontja: 
 

 
 
 
 

Körösladány, 20 
 
 

 
Nagy Enikő 

Bölcsődevezető 
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Sorszám: 

Felvételi szabályzat 5. számú 
melléklete 

 
Tárgy: Bölcsődei jelentkezés elutasítása 

 
Sajnálattal értesítem, hogy_  nevű   

gyermeke  bölcsődei  elhelyezése  tárgyában  benyújtott  bölcsődei  jelentkezését  férőhely 

 h ián yáb an  elu tasítom.  
 

 

  Tájékoztatom, hogy a bölcsődei felvételi kérelme elutasításáról szóló döntésem ellen a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a fenntartónál. A fellebbezést a 

polgármesternek címezve, Körösladány Város Önkormányzat Képviselő - testülete (cím: 

5516, Körösladány, Dózsa György út. 2) A fellebbezésről a testület hoz döntést. 
 

 

Értesítem, hogy a bölcsődei felvételre várakozók között a  sorszámon nyilvántartásba 

vettem. 

Körösladány, 20   
 
 
 
 
 

 
Bölcsődevezető 

Tisztelettel: 
 

 

Nagy Enikő 

 

 

Felvételi szabályzat 6. 

számú melléklete 

 
Sorszám: 

 

 

Tárgy: Bölcsődei jelentkezés elutasítása 

 
Sajnálattal értesítem, hogy   nevű   

(szül. hely, idő) gyermeke bölcsődei elhelyezése tárgyában benyújtott bölcsődei jelentkezését 

a jogosultsági feltételek hiányában -  - elutasítom. 
 

 

  Tájékoztatom, hogy a bölcsődei felvételi kérelme elutasításáról szóló döntésem ellen a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a fenntartónál. A fellebbezést a 

polgármesternek címezve, Körösladány Város Önkormányzat Képviselő - testülete (cím: 

5516, Körösladány, Dózsa György út. 2) A fellebbezésről a testület hoz döntést. 
 
 

 
Körösladány, 20   

 

 
 

 

Nagy Enikő 

Tisztelettel:  
 

 
Bölcsődevezető 
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4.   számú melléklet 

A munkarend 
 

 
 

Az intézményben vannak rendes, és folyamatos munkarend szerint dolgozók. 

Azt, hogy adott munkakörben milyen munkarend szerint kell dolgozni, a munkaköri leírás 

tartalmazza. 

Bölcsőde egység - vezető 

  munkaidő hétfőtől- szerdáig: 8.00 – 16.00 

  csütörtökön: 8.00 – 14.00 

  pénteken: 8.00 – 13.00 

 
A folyamatos munkarendben dolgozók munkarendje a következő: 

  kisgyermeknevelők: 

  heti váltásban, munkaidő hétfőtől - péntekig: 7 órától 14 óráig, 

7.30 – 14.30 óráig 

9.00 – 16 óráig 

9. 30 – 14.30 óráig 

 
- Bölcsődei dajka, takarítók, és konyhai dolgozók: 

- reggel: 6.30 - 14.30 óráig 

6.30 - 14.30 óráig 

- délután: 8.00 - 16 óráig 

10.30– 16.30 óráig 
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Munkaköri leírás minta 

5.   számú melléklet 

 
 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkáltató 

adatai: 

 

Munkavállaló 

adatai: 

1.   Név: 

2.   Lakcím: 

3.   Munkaköre: Bölcsődevezető 

Kisgyermeknevelő 

4.Iskolai végzettségei: 

 
4. Munkakör 

betöltéséhez 

szükséges 

követelmények: 

 
Egészségügyi alkalmasság 

Szakképzett kisgyermeknevelő 

Munkaidő 

beosztása: 

- A bölcsőde nyitvatartási idején belül: 

  hétfőtől- szerdáig: 8.00 – 16.00 
  csütörtökön: 8.00 – 14.00 

  pénteken: 8.00 – 13.00 

Munkavégzés 

helyszíne: 

 

Közvetlen 

felettese: 

 

Munkaidő, 

munkarend: 

Heti 40 óra, a 257/2000.(XII. 26.) Korm. r. 7. § (1) alapján a teljes napi 

munkaidőből bölcsődében eltöltött kötelező óra napi 7 óra 

(kisgyermeknevelőkként: csoportban eltöltendő idő: napi 5 óra, a 

fennmaradó időben a kisgyermeknevelői, és a bölcsődei egység vezetői 

dokumentációt végzi.) 

Munkakör 

jogosultságai: 

- Munkáltatói  jogkört  gyakorol  az  intézményvezető  által  átruházott 
hatáskörökben. 

- Képviseli   a   bölcsődei   dolgozókat   a   különböző   értekezleteken, 

fórumokon. 

- Joga van az elvégzendő feladatoktól függően a dolgozók munkahelyen 

belüli átcsoportosításához. 

- Joga  van  a  dolgozó  munkából  való  kiállításához,  ha  a  dolgozó 

munkavégzésre alkalmatlan, ez esetben jelzéssel él a munkáltató felé. 

- Jogosult az adható juttatások munkavégzés szerinti javaslattételre. 
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 - Fontos szerepe van a munkaerő átszervezésében, kiválasztásában, és 
betanításában. 

Közvetlen 

beosztottjai: 

Kisgyermeknevelők, kisegítő dolgozók 

Kapcsolati 

rendszere: 

Függelmi kapcsolat: 
A fenntartóval 
Az intézményvezetővel 

Szakmai kapcsolatai: 
Kapcsolatot tart a családokkal, a védőnői hálózattal, az 

óvodával, a gyermekjóléti szolgálattal, és igény szerint a 

hasonló profilú gyermekintézményekkel. 

Ellátandó 

feladatai: 

 F el el ős:  

- A bölcsődében lévő berendezési tárgyak állagmegóvásáért. 

- A munkaterületéhez   tartozó helyiségek   rendjéért, tisztaságáért, a 

közegészségügyi, higiénés követelmények betartásáért. 

- Az   egészségügyi   kiskönyvet   köteles   magánál   tartani,   felszólításra 

felmutatni. 

- Feladata a bölcsődében dolgozók időszakos egészségügyi vizsgálatának 

nyomon követése. 
- Felelős a biztonságos munkavégzés feltételeiért, az intézmény rendjéért, a 

közegészségügyi, higiénés követelmények betartásáért – minden 

alkalmazott viszonylatában. 
- Felel a statisztikai adatszolgáltatások valóságnak megfelelősségéért. 

- A   gazdaságos   energia   és   tisztítószer   felhasználásért,   a   takarékos 

üzemeltetésért. 

- A munkaidő pontos kezdete, betartása kötelező, a jelenléti ívet köteles 

pontosan vezetni. 

- Ellenőrzi a bölcsőde alkalmazottjainak a pontos munkaidő betartását. 

- Távollététről az Intézmény igazgatóját köteles értesíteni. 

- Éves szabadságát az Intézmény igazgatójával egyezteti. Hiányzása esetén 

a folyamatban levő ügyeket helyettesének átadja. 
- A munkavégzése során birtokába kerülő információkat és adatokat, az 

adatvédelem  szabályait  betartva  csak  a  munkavégzéséhez  kezeli,  más 

célból nem használja fel. 

 
 Inf or mác i ószer zés és  át adás:  a szolgálati út betartásával. 

 
 Je l ent ési  kötel ezet t sége:  minden rendkívüli eseményt jelent felettesének. 

 
 T ovábbképzés i  köt el ezett ség:  továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. 

 

6 évenkénti 80 órás továbbképzés elvégzése szükséges. 
 

 Ti t okt artás : A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles 

megőrizni. Munkáját az etikai szabályok betartásával, betartatásával végzi. 

Felelős  a  munka  színvonalának,  hatékonyságának  emelése  végett  a  megfelelő 

munkahelyi légkör kialakításáért: 

- egymás megbecsülése 

- személyiségének elfogadása 

- kölcsönös segítségnyújtás 
- megfelelő         hangnem         alkalmazásáért,         és 

alkalmaztatásáért, a szülők, a gondozottak, kollégák 

irányában, a harmonikus együttműködés érdekében. 

-  Munkavédelmi,  balesetvédelmi  és  tűzvédelmi  oktatáson  részt  vesz,  az  ott 

hallottakat a balesetmentes munkavégzés érdekében köteles betartani és betartatni! 
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 - Ellátja a munkavédelemmel, baleset megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. 
- Felelős a bölcsődében dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott 

gyermekek harmonikus fejlődéséért. 

Szakmai 

tevékenységei, 

részletes feladatai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A munkakör célja 

 
A munkahelyen folyó napi munka, felelős irányítója. Felelős a bölcsőde 

működéséért. Ennek érdekében magas szintű szakmai munka javára a 

bölcsődében egységes, korszerű szakmai szemléletet alakít ki. 

A helyi adottságok figyelembe vételével megszervezi a bölcsőde 

munkarendjét, a gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását. 

Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak 

ellátását, elkészíti a bölcsőde szakmai programját a „Bölcsődei gondozás- 

nevelés minimumfeltételei” módszertani levél, és a korszerű szakmai 

elvárások alapján. 

A gyermekcsoportok napirendjének kialakításánál figyelembe veszi 

a csoport összetételét, életkori sajátosságait, a dolgozói ellátottságot. 

Törekszik arra, hogy minden csoportnak állandó kisgyermeknevelői 

legyenek. Rendszeresen végez megfigyeléseket, melyeket kiértékel a 

kisgyermeknevelőkkel, házi továbbképzéseket szervez. 

Ellenőrzi a kisgyermeknevelők gyermekekkel kapcsolatos 

dokumentációs munkáját, segíti azok szakszerű vezetését. 

A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles 

és pontos vezetésért felel. 

Ellenőrzi a házirend betartását. 
Értékeli a bölcsőde tevékenységével kapcsolatos szülői 

észrevételeket. Intézkedik az esetleges panaszok orvoslásáról, az esetleges 

konfliktusok kivizsgálásáról, megoldásáról. 

Egészségnevelési munkát végez, segíti, ellenőrzi az ilyen jellegű 

tevékenységet a bölcsődében. 

Szervezi és levezeti a bölcsődei munkaértekezleteket, segíti a szülői 

értekezletek lebonyolítását. 

Az orvosi vizsgálatoknál általában jelen van, ezáltal valamennyi 

gyermek egészségi állapotáról tájékozott. Feladata az orvosi adminisztráció 

segítése. 

Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt 

értesítsék, és a gyermeket elvigyék a bölcsődéből. 

Fertőző megbetegedés esetén végrehajtja a Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyulai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály vonatkozó utasításait. 

 

A családi nevelés kiegészítése. Minél szorosabb, bensőségesebb kapcsolat 

kialakítása a gyermek és a kisgyermeknevelő között, amelynek feladata a 

gyermek nevelése és testi szükségleteinek kielégítése. A gyermek aktív 

résztvevője legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is segítve őt a szociális 

kompetencia kialakításában. A Bölcsődei nevelés országos 

alapprogramjának tartalmát ismeri, annak elveit munkája során betartja. A 

helyi nevelési program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, 

esetleges módosításában aktívan részt vesz, mint a nevelőtestület tagja. Ezek 

tartalmát jól ismeri, azonosul vele, és megvalósítását magára nézve 

kötelezőnek tekinti. A szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), 

valamint   a   bölcsőde   házirendjében   megfogalmazottakat   betartja,   és 

betartatja  a  vele  kapcsolatban  álló  gyerekekkel  és  azok  szüleivel.  Az 
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 országos nevelői programban leírt elveket ismeri és teljesíti. Hivatásából 
eredő kötelessége a rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a 

műveltségbeli fejlődés.  Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt 

ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy rehabilitációs bizottság, bíróság 

számára; gyermekelhelyezés ügyében). Közreműködik a gyerekek 

egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. Tájékoztatja a szülőket az 

óvodában való beíratás szabályairól, feltételeiről. Naprakészen vezeti a 

csoportnaplót, nevelési tervet készít (három hónapos bontásban), heti 

ütemterv szintjén, játék, mozgás, foglalkozások tagolásban. Háromhavonta 

ír az üzenő füzetben, ill. a törzslapba a gyermek fejlődéséről. 

 

Gondozási és 

nevelési  munkával 

kapcsolatos 

feladatok: 

- Az alábbiakban részletezett feladatait a heti 40 órás törvényes munkaidőn 
belül napi 5 órában, kisgyermeknevelői munkakörben tevékenykedik, a 

fennmaradó időben a kisgyermeknevelői dokumentációt, és az 

intézményegység - vezetői feladatait végzi, 5 napos munkahét 

figyelembevételével. 

- Napi jelenlétét a jelenléti íven rögzíti. 
- A napirend szervezése során eleget tesz a gyermekek szükségleteinek 

kielégítéséből, a szakmai követelményekből, a munkaszervezés elvekből 

következő elvárásoknak. 

- Tudatosan törekszik arra, hogy az ébrenléti időben sokoldalú 

tevékenységre, ismeret – és tapasztalatszerzésre nyújtson lehetőséget. 

- Gondoskodik a gyermekek helyes táplálásáról, betartva az esetenkénti 

orvosi utasításokat. 

- Gondot fordít az étkezés közbeni esztétikai nevelésre, valamint a 

kultúrhigiénés szokások kialakítására. 

- Az önállóságra nevelés keretében folyamatosan szoktatja a gyermekeket az 

önálló étkezésre, az evőeszközök helyes használatára. 

- Gondoskodik a csoportszoba rendszeres szellőztetéséről, a gyermekek 

naponkénti szabadlevegőn való tartózkodásáról az időjárás függvényében. 

- Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és nemüknek 

megfelelően legyenek felöltöztetve. 

- Alvás időben biztosítja a nyugodt légkört, a megfelelő szobahőmérsékletet, 

felügyel az alvó gyermekek között. 

- Játéktevékenységhez megfelelő mennyiségű illetve minőségű játékeszközt 

biztosít. 

- A konfliktusokat megelőzi, illetve megoldja. Figyelmét a játszó gyermekre 

irányítja, teljesítményt dicsér, betartható szabályokat közvetít. 

- Ha egy gyermek megbetegszik, megmutatja a bölcsőde orvosának, értesíti 

a szülőt. 

-  A  testi  fejlődéssel  kapcsolatos  méréseket  a  bölcsődei  szabályzatnak 
megfelelően végzi. 

- A különböző higiénés előírások betartásával gondoskodik a fertőzések 

átvitelének megakadályozásáról. 

- A gondozáshoz szükséges eszközöket és anyagokat készenlétben 

tartja.Biztosítja a gyermekek ruházatának és textíliáinak (ágynemű, 

törülköző, stb.) rendszeres tisztítását, javítását, szükség esetén cseréjét. 

- Pontosan vezeti a bölcsődei napi kimutatást a csoportnaplóban. Itt rögzíti 

a csoportban történt lényeges eseményeket, az orvos egy-egy gyermekre 

vonatkozó útmutatásait. 
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 -  Munkája  befejeztével  szóban  és  írásban  beszámol  kolléganőjének  a 
csoportban történtekről. 

- Jó kapcsolatot alakít ki és tart fenn a szülőkkel, rendszeresen beszámol a 

gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

- A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít 

és megvalósítja azt. 

- Közreműködik a bölcsődei nyílt napok és egyéb rendezvények 

szervezésében és rendezésében. 

- Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve megtartja a csoport szülői 

értekezleteit. 

- A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Ennek értelmében a 

kisgyermeknevelő a csoportszobát csak abban az esetben hagyhatja el, ha 

gondoskodik a gyermekek megfelelő felügyeletéről. 

- Köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása és képessége 

szerint végezni. 

- Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével 

gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. 

- Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken. 
- Felel azért, hogy a gyermekek szobáiban és az általuk használt 

helyiségekben baleset-veszélyes tárgyak, anyagok ne kerüljenek. 

Egyéb feladatai:  
- A bölcsődevezető felelőssége, hogy naponként minden ételféleségből 

mintát tegyenek el. Az étrendet a korszerű élelmezés irányelveit 

figyelembe véve, az élelmezésvezető állítja össze, az intézmény - 

egység vezető, a bölcsődeorvos láttamozásával. 

- Rendszeresen   ellenőrzi   a   szakdolgozók   és   kisegítő   személyzet 

munkáját és etikai magatartását, a tapasztalatokról szükség esetén 

jelentést készít, melyet továbbít a munkáltató felé. 

- Gondoskodik   az   intézeti   vagyon   védelméről,   a   gondozottak 

biztonságáról. 

-   Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 

- Felelős  az  ellenőrzések  elvégzéséért,  a  szükséges  intézkedések 

megtételéért, illetve a mulasztók felelősségre vonásáért. 

-   Kezeli a bölcsőde gyógyszerkészletét. 

- Gondoskodik    a   bölcsődére   vonatkozó    rendeletek,    utasítások, 

jogszabályok végrehajtásáról illetve betartásáról. 

- Éves  munkatervet  készít  a  dolgozók  képzésre,  továbbképzésére, 

szabadságolására vonatkozóan. 

- A zavartalan gondozási – nevelési munka érdekében közreműködik a 

költségvetés függvényében a bölcsőde tatarozásának, 

karbantartásának, felújításának tervezésében, figyelemmel kíséri a 

lebonyolítást. Engedélyezést követően gondoskodik az elhasználódott 

felszerelési tárgyak pótlásáról. 

-   Folyamatosan ellenőrzi a bölcsőde tisztaságát és rendjét. 

- Gondoskodik  a  munkavédelmi,  tűzvédelmi  utasítások,  előírások 

betartásáról. 

- Elkészíti és leadja a jelentéseket, kimutatásokat (statisztika, étkezők 

száma, kedvezményekben részesülők kimutatása, napi jelenléti 

kimutatás). 

-   Elkészíti és leadja, a pénzigény tervezetét. 
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 - A 226/2006.(XI. 20.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 

országos nyilvántartásáról „Igénybevevői nyilvántartás” fejezet 13/B. 

§; 13/C. §; 13/ D. §; 13/E. §; 13/F. §; 13/G. §; 13/H. §. alapján 

kijelölöm adatszolgáltatónak és megbízom az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésével. A feladat ellátási kötelezettsége 

visszavonásig érvényes. 

Környezetvédelmi 

feladatai: 

- gondoskodik a meglévő környezeti értékek védelméről és megőrzéséről, a 
helyi közösségek hosszú távú egészséges környezetének biztosításáról 

- gondoskodik az emberi szükségletek kielégítése és a környezet állapota 

közötti egyensúly biztosításáról, a természeti erőforrások fenntartható 

használatáról 

- gondoskodik az épület, terület állagmegóvásáról, hogy az a város építészeti 

és kulturális hagyományaihoz hű maradjon 

- a veszélyes anyagok és hulladékok tárolására és kezelésére vonatkoztatva 

előírás szerint jár el 

Felelősségi kör: - felelőssége kiterjed a bölcsőde egész területén történt eseményekre, a 
zavartalan működésre, kiemelten; 

- a szakmai munka minőségére 

- a bölcsődében tartózkodó gyermekek biztonságára 

- a fegyelmezett, etikus munkavégzésre, a példaértékű viselkedésre 

- az intézmény jó hírnevének ápolására 

- az egészség (pszichés és szomatikus) megóvására 

- a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási, irattározási, raktározási 

szabályzatok, jogszabályok, előírások betartására. 

 

Jelen munkaköri leírás 2017. szeptember 1-től érvényes. A munkaköri leírás egy példányát 

átvettem és kijelentem, hogy a bölcsőde Házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint a munkaköri leírásban foglaltakat elolvastam, tartalmát megértettem és azokat 

magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Jelen munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak 

egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt 

értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, 

eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 
 
 
 
 
Dátum: 2017. 09.01 

 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem: 

 
 
 
 

………………………………….. …………………………………………. 

Munkavállaló Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkáltató adatai:  

Munkavállaló adatai 

Név: 

 

Lakcím: 5516 Körösladány, Arany János 3 

Iskolai végzettségei  

Munkakör megnevezése - Kisgyermeknevelő 

Munkaidő beosztása: - A bölcsőde nyitvatartási idején belül: 
7, 00 – 14, 00 

9, 00 - 16, 00 

9, 30 – 16, 30 

Munkavégzés helyszíne:  

Közvetlen felettese: Bölcsődevezető 

Munkaidő, munkarend: - Heti 40 óra, bölcsődében eltöltött kötelező óra napi 7 óra 

Munkakör jogosultsága: - A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 
kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak. 

Kapcsolati rendszere: 

Szakmai kapcsolatai: 

- Kapcsolatot tart a családokkal, a kisgyermeknevelőkkel, a 
védőnői hálózattal, az óvodával, a gyermekjóléti szolgálattal, 

és igény szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel. 

 

A munkakör célja 
 

- A    családi    nevelés    kiegészítése.    Minél    szorosabb, 

bensőségesebb kapcsolat kialakítása a gyermek és a 

kisgyermeknevelő között, amelynek feladata a gyermek 

nevelése és testi szükségleteinek kielégítése. A gyermek 

aktív résztvevője legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is 

segítve őt a szociális kompetencia kialakításában. A 

Bölcsődei nevelés országos alapprogramjának tartalmát 

ismeri, annak elveit munkája során betartja. A helyi nevelési 

program és az éves pedagógiai munkaterv elkészítésében, 

esetleges módosításában aktívan részt vesz, mint a 

nevelőtestület tagja. Ezek tartalmát jól ismeri, azonosul vele, 

és  megvalósítását  magára  nézve  kötelezőnek  tekinti.  A 
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 szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ), valamint a 
bölcsőde házirendjében megfogalmazottakat betartja, és 

betartatja a vele kapcsolatban álló gyerekekkel és azok 

szüleivel. Az országos nevelői programban leírt elveket 

ismeri és teljesíti. Hivatásából eredő kötelessége a 

rendszeres szakmai önképzés, a megújulás, a műveltségbeli 

fejlődés. Szükség szerint, kérésre pedagógiai szakvéleményt 

ír (a nevelési tanácsadó, szakértői vagy rehabilitációs 

bizottság, bíróság számára; gyermekelhelyezés ügyében). 

Közreműködik a gyerekek egészségügyi vizsgálatának 

megszervezésében. Naprakészen vezeti a csoportnaplót, 

nevelési tervet készít (három hónapos bontásban), heti 

ütemterv szintjén, játék, mozgás, tevékenységek tagolásban. 

Háromhavonta ír az üzenő füzetben, ill. a törzslapba a 

gyermek fejlődéséről. 

Információszerzés és átadás - A szolgálati út betartásával. 
- A munkavégzése során birtokába kerülő információkat és 

adatokat, az adatvédelem szabályait betartva csak a 

munkavégzéséhez kezeli, más célból nem használja fel. 

 
Titoktartás 

 
A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles 

megőrizni. 

 

 
 

Jelentési kötelezettsége 

 
Minden rendkívüli eseményt jelent felettesének. 

Továbbképzési kötelezettség A továbbképzési kötelezettségének eleget tesz, 6 évenkénti 60 
órás továbbképzés elvégzése szükséges. 
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Kisgyermeknevelő feladatai: 

- Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi. 

- Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson részt 

vesz, az ott hallottakat a balesetmentes munkavégzés érdekében 

köteles betartani. 

- Munkájában figyelembe veszi a bölcsődevezető, a bölcsődei 

szakemberek, és a bölcsődeorvos útmutatásait. 

- Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés 

fejlődésének elősegítése, követésére és értékelésére alkalmas 

pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai 

ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az 

aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

- Szakszerűen, az érvényben levő módszertani elvek 

figyelembevételével, valamint a bölcsődei nevelés - gondozás 

alapelveinek megfelelően neveli – gondozza a rábízott 

gyermekeket. 

- Különös gondot fordít a hiánytalan előkészítő tevékenységre is. 
- Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermek 

fejlettségi szintjének és biztonságának megfelelőek legyenek. 

- A csoportszobát otthonossá alakítja, a gyermekek számára 

díszíti. 

- Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

- Az üzenő füzetbe mindannyiszor beír, amikor a gyermekre 

vonatkozóan újat tapasztal. 

- Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, a gyermek súly- 

és hosszfejlődését. 

- A testi fejlődésről a percentilt használja, az értelmi és szociális 

fejlődésdokumentáláshoz pedig a fejlődési táblát. 

- Munkája befejezésekor szóban és/vagy írásban beszámol a 

gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

- Vezeti a valóságnak megfelelően a gyermekek napi jelenléti 

kimutatását. 

- Különös gondot fordít a gyermekek napi jelenlétéről készített 

dokumentáció átláthatóságára és egyértelmű vezetésére (szabad- 

és pihenőnapok eltérő színű jelölése, felvétel és megszűnés 

jelölése, korcsoportok statisztikának megfelelő jelölése). 

- A szülőkkel és munkatársaival együttműködve a családlátogatást 

és beszoktatást a gyermeknek legmegfelelőbb módon 

megvalósítja a módszertani levél útmutatása alapján. 
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Gondozási és nevelési 

munkával kapcsolatos 

feladatok 

- Az alábbiakban részletezett feladatait a heti 40 órás törvényes 

munkaidőn belül napi 7 órában, kisgyermeknevelői munkakörben 

tevékenykedik, a fennmaradó időben családlátogatást és a 

kisgyermeknevelői dokumentációt végzi, házi továbbképzéseken, 

szülői értekezleteken vesz részt, családi délutánokat szervez és 

részt vesz ezeken 5 napos munkahét figyelembevételével. 

- Napi jelenlétét a jelenléti íven rögzíti. 

- A napirend szervezése során eleget tesz a gyermekek 

szükségleteinek kielégítéséből, a szakmai követelményekből, a 

munkaszervezés elvekből következő elvárásoknak. 

- Tudatosan törekszik arra, hogy az ébrenléti időben sokoldalú 

tevékenységre, ismeret – és tapasztalatszerzésre nyújtson 

lehetőséget. 

- Gondoskodik a gyermekek helyes táplálásáról, betartva az 

esetenkénti orvosi utasításokat. 

- Gondot fordít az étkezés közbeni esztétikai nevelésre, valamint 

a kultúrhigiénés szokások kialakítására. 

- Az önállóságra nevelés keretében folyamatosan szoktatja a 

gyermekeket az önálló étkezésre, az evőeszközök helyes 

használatára. 

- Gondoskodik a csoportszoba rendszeres szellőztetéséről, a 

gyermekek naponkénti szabadlevegőn való tartózkodásáról, az 

udvari élet megszervezéséről, az időjárás függvényében. 

-  Csak  orkánszerű  szélben,  erős  ködben,  -5C  alatt,  valamint 

kánikulában mellőzhető a szabadlevegőn tartózkodás. 

- Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak és 

nemüknek megfelelően legyenek felöltöztetve. 

- Betartja a higiénés követelményeket. 

- Alvás időben biztosítja a nyugodt légkört, a megfelelő 

szobahőmérsékletet, felügyel az alvó gyermekek között. 

- Játéktevékenységhez megfelelő mennyiségű illetve minőségű 

játékeszközt biztosít. 

- A konfliktusokat megelőzi, illetve megoldja. Figyelmét a játszó 

gyermekre irányítja, teljesítményt dicsér, betartható szabályokat 

közvetít. 

- Ha egy gyermek megbetegszik, jelenti a bölcsőde vezetőnek, 

megmutatja a bölcsőde orvosának, értesíti a szülőt. 

- A testi fejlődéssel kapcsolatos méréseket a bölcsődei 

szabályzatnak megfelelően végzi. 

- A különböző higiénés előírások betartásával gondoskodik a 

fertőzések átvitelének megakadályozásáról. 

- A gondozáshoz szükséges eszközöket és anyagokat 

készenlétben tartja. 

- Munkája befejeztével szóban és írásban beszámol 

kolléganőjének a csoportban történtekről. 

- Jó kapcsolatot alakít ki és tart fenn a szülőkkel, rendszeresen 
beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

- A szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási 

tervet készít és megvalósítja azt. 



180 

 

 

 

 - Közreműködik a bölcsődei nyílt napok és egyéb rendezvények 
szervezésében és rendezésében. 

- Részt vesz a szülői értekezleteken, illetve megtartja a csoport 

szülői értekezleteit. 

- A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Ennek 

értelmében a kisgyermeknevelő a csoportszobát csak abban az 

esetben hagyhatja el, ha gondoskodik a gyermekek megfelelő 

felügyeletéről. 

- Köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb tudása és 

képessége szerint végezni. 
-    Szakszerűen,    az    érvényben    lévő    módszertani    elvek 
figyelembevételével gondozza, neveli a rábízott gyermekeket. 

- Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken. - Az 

ölelkezési időben a munkaközi szünetét (műszakonként 20’) a 

gyermekek érdekeit szem előtt tartva időzíti; ezt az időszakot 

pihenésre és regenerálódásra használhatja. 

- A munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, 

munkára felkészülten a csoportjában van. 

 

Egyéb feladatai 
- A 226/2006.(XI. 20.) Kormányrendelet a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények ágazati azonosítójáról és országos 

nyilvántartásáról   „Igénybevevői   nyilvántartás”   fejezet 

13/B. §; 13/C. §; 13/ D. §; 13/E. §; 13/F. §; 13/G. §; 13/H. 

§. alapján kijelölöm adatszolgáltatónak és megbízom az 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, a 

bölcsődevezető hiányzása, szabadsága idején. A feladat 

ellátási kötelezettsége visszavonásig érvényes. 

- bölcsődevezető   hiányzása   esetén   korlátozott   jogkörrel 

helyettesít 
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Felelősségi kör: -  Felelős  a  bölcsődében  gondozott  gyermekek  harmonikus 
fejlődéséért. 

- Felel azért, hogy a gyermekek szobáiban és az általuk használt 

helyiségekben baleset-veszélyes tárgyak, anyagok ne kerüljenek. 

- Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári 

tárgyakért. 

- Munkaidő beosztásán csak indokolt esetben a bölcsődevezető 

engedélyével változtathat.  A munkaidő alatt a bölcsőde területét 

csak a bölcsődevezető engedélyével hagyhatja el. Szabadságát 

munkatársaival összhangban ütemezze. Távolmaradását, 

szabadság igényét időben köteles jelezni. Alkalmassáági 

vizsgálaton az előírásoknak megfelelően köteles megjelenni. 

Magánügyben bölcsődei telefonról vezetői engedélyel 

telefonálhat. 

A bölcsőde területén a dohányzás tilos, csak az erre kijelölt 

helyen történhet a bölcsőde területén kívül. 
 

 

- Felelős a munka színvonalának, hatékonyságának emelése 

végett a megfelelő munkahelyi légkör kialakításáért: 

- egymás megbecsülése 

- személyiségének elfogadása 

- kölcsönös segítségnyújtás 

- megfelelő hangnem alkalmazásáért, a 

szülők, a gondozottak, kollégák 

irányában, a harmonikus 

együttműködés érdekében. 
 

 
 

Záradék: 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem és kijelentem, hogy a bölcsőde Szakmai programját, 

Házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a munkaköri leírásban foglaltakat 

elolvastam, tartalmát megértettem és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Jelen 

munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért 

anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, 

gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 
Dátum: 2017. 09. 01 

 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem: 

 
………………………………………… ………………………………… 

Munkavállaló  Munkáltató 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkáltató adatai:  

Munkavállaló adatai: 

Név: 

 

Lakcím:  

Munkaköre: Bölcsődei dajka 

Iskolai végzettségei: Szakmunkásképző 

Munkaidő beosztása: - A bölcsőde nyitvatartási idején belül: 
6, 30 – 14, 30 
8, 30 - 16, 30 

Munkavégzés helyszíne:  

Közvetlen felettese:  

Munkaidő, munkarend:  
- Heti 40 óra 

Munkakör jogosultságai: - A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és 
kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok számára 

előírnak, biztosítanak. 

Aláírói jog: - Saját tevékenységének dokumentációja 

 

A munkakör célja 
Az bölcsődés korú gyerekek gondozásának elősegítése, a vezető 
irányításával. A gyerekek közvetlen és közvetett környezetének 

tisztán tartása, takarítása a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály és a HACCP 

előírásainak megfelelően. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

ellátása. 

 

A munkakörből és a 

betöltéséből adódó, elvárható 

magatartási követelmények 

A gyerekekkel szemben barátságos, kedves. A szülőkkel szemben 
együtt érző, odafigyelő, együttműködő magatartást tanúsít, 

gyerekekről információt nem ad a szülőnek, udvariasan közli a 

szülővel, hogy ez a saját kisgyermeknevelő feladata! Tisztában 

van   a   gyerekek   személyiségi   jogaival,   azokat   semmilyen 
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 körülmények között sem sérti meg. Tiszteletben tartja és tolerálja 
a másságot. Munkája során betartja a világnézeti és politikai 

semlegességet. Példát mutat kulturált viselkedésével, önmaga 

tisztaságával, gondozottságával, ápoltságával. 

Információszerzés és átadás A szolgálati út betartásával. 
A munkavégzése során birtokába kerülő információkat és 

adatokat,    az    adatvédelem    szabályait    betartva    csak    a 

munkavégzéséhez kezeli, más célból nem használja fel. 

 
Titoktartás 

 

 
 

A tudomására jutott szolgálati, hivatali titkot köteles 

megőrizni! 

Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi! 

Jelentési kötelezettsége Minden rendkívüli eseményt jelent felettesének, műszaki 
meghibásodást, tárgyi eszközök, tisztítószerek, feltételek hiányát, 

balesetet, rosszullétet. 

 

A cél eléréséhez szükséges 

feladatok, főbb tevékenységek 

Munkáját az etikai szabályok betartásával végzi. 
Munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson részt 

vesz, az ott hallottakat a balesetmentes munkavégzés érdekében 

köteles betartani. 

Munkájában figyelembe veszi az intézményegység - vezető, a 

bölcsődei szakemberek, és a bölcsődeorvos útmutatásait. 
 

Gyerekekkel kapcsolatos 

feladatok 

 
Szorosan együttműködik a kisgyermeknevelőkkel, segíti 

megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit. Nyugodt 

hangvétellel, érthető, tiszta, nyelvtanilag korrekt beszéddel 

segédkezik a bölcsőde egész napos nevelőmunkájában. 

Hozzájárul a gyerekek kulturált viselkedésének és a csoport 

szokásrendjének kialakításához, személyes példáján keresztül is 

türelmes és udvarias kommunikációval, igényes 

nyelvhasználattal. Ha munkája során balesetveszélyt észlel, 

köteles elhárítani, megelőzni, jelezni. A tisztítószereket 

elkülönítve, biztonságosan, a gyerekektől elzárt helyen tárolja. 

 

A tisztaság megőrzésével, a 

Békés Megyei Kormány 

Hivatal Népegészségügyi 

Osztály előírásaival 

kapcsolatos teendők 

Amikor  a  gyerekek  nem  tartózkodnak  a  csoportszobában, 
gondoskodik az alapos szellőztetésről, takarításról. A hányás, 

hasmenés nyomait eltakarítja, a gyermek ruháját tasakba helyezve 

adja át a szülőknek. 

A   gyerekek   környezetének   esztétikai   rendjének   érdekében 
naponta elvégzi a csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző, mosdók, 

gyermekvécék takarítását, portalanítását, porszívózását, az 

egészségügyi előírásoknak megfelelően.  Különös gonddal végzi 

el a fertőtlenítést, a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, 

ajtók     lemosását.     Amennyiben     indokolt,     a     különböző 
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 részfeladatokat    (például    ajtómosás    vagy    járvány    idején 
fertőtlenítés) gyakrabban is elvégzi. Feladata a textíliák, vasalása, 

javítása, megvarrása (például függönyök, köpenyek, törülközők, 

terítők, babaruhák). Elvégzi a fektető ágyak lerakását, felszedését. 

Ágyazáskor ügyel arra, hogy minden gyerek kizárólag a saját 

ágyába feküdjön. Ágyakat akkor rakja le, amikor a gyerekek 

ebédelnek. Ágyak elrakása ébredési sorrendben történik. Az 

ágyakat bepiszkolódásuk esetén kisúrolja, fertőtleníti. 

Ellátja az eseti, nem rendszeres feladatokat. 

Étkeztetéssel kapcsolatos 

teendők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb feladatai: 

Az   ételszállítótól   átveszi   az   ételeket,   ezután   ellenőrzi   a 
mennyiséget, a minőséget és a HACCP-előírások betartását a 

szállítással kapcsolatban. Indokolt esetben, amennyiben komoly 

rendellenességet észlel, szól az intézményegység - vezetőnek, és 

az elkészült jegyzőkönyvet tanúként aláírja. Az átvett ételeket az 

egészségügyi  szabályoknak  megfelelő  módon  tárolja. 

Közvetlenül az elfogyasztás előtt, ha szükséges, hűti vagy 

felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre, majd kiadagolja. Tálalás 

után ételmintát vesz. Ez vonatkozik a szülők által szabályosan 

behozott élelmiszerekre is (születésnapi tortára, süteményre). Az 

ételmintás üvegeket, zacskókat feldátumozva 48 órán át az erre a 

célra rendszeresített hűtőszekrényben tárolja. Az idő letelte után 

gondoskodik az üvegek fertőtlenítő hatású kifőzésről. Az 

étkeztetés lebonyolítása után az edényeket, evőeszközöket, 

poharakat összegyűjti, majd a higiéniai előírások szerint 

elmosogatja. A fehér edények mosogatása három fázisban 

történik az előtisztítás után. Első fázis a zsíroldás, második a 

fertőtlenítés, harmadik az öblítés, szárítás. A fekete edényeket a 

kijelölt mosogatóban kell elmosni. A zöldségek, gyümölcsök 

lemosása szintén egy erre kijelölt mosogatóban történik. 

Mosogatás után valamennyi mosogatót áttörli, hetente egyszer 

kisúrolja. A mosogatáshoz használt eszközöket naponta 

fertőtleníti áztatással vagy kifőzéssel. Fokozott figyelmet fordít a 

tálalóasztal, a vágódeszkák, kések, mikrohullámú sütő, hűtőgépek 

és a tűzhely tisztaságára. Naponta kitakarítja a konyhát, legalább 

egyszer felmossa, fertőtleníti a kövezetet. Havonta egyszer 

lemossa a konyhabútorokat, leolvasztja és fertőtleníti a hűtőt, 

súrolással elvégzi az evőeszközök, műanyag bögrék alapos 

tisztítását 

- Napi jelenlétét a jelenléti íven rögzíti. 
- Szükség esetén gyermek felügyeletet biztosít az udvaron és a 

csoportszobákban. 

- Udvari játékot előkészít, fogadja az udvarra érkező gyerekeket 

- Gondoskodik a csoportszobák rendszeres szellőztetéséről 

- Betartja a higiénés követelményeket. 
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 - A különböző higiénés előírások betartásával gondoskodik a 
fertőzések átvitelének megakadályozásáról. 

- A gondozás után szükséges fertőtlenítéshez, fertőtlenítő oldatot 

elkészíti. 

- Munkája befejeztével szóban vagy írásban beszámol 

kolléganőjének az aznap történtekről, teendőkről. 

- Műszak végén ellenőrzi az ablakokat, a szükséges 

berendezéseket áramtalanít, zárja a bölcsődét. 

- Mindennapi munkáját a 8 órás munkarend szerint végzi. 

- Közreműködik a bölcsődei nyílt napok és egyéb 

rendezvényeken. 

- Részt vesz a munkaértekezleteken. 
- Munkaközi szünetét (műszakonként 20’) a gyermekek érdekeit 

szem előtt tartva időzíti; ezt az időszakot pihenésre és 

regenerálódásra használhatja. 

- A munkakezdésre (műszak kezdeti időpontja) átöltözve, 

munkára felkészülten a munkavégzés helyszínén van. 

Felelősségi kör: -   Felelős   a   bölcsőde   terrületén   lévő   berendezési   tárgyak 
állagmegóvásáért. 

- Felelős a bölcsődéhez tartozó helyiségek, udvar rendjéért, 

tisztaságáért. 

- Felelős a higiénés szabályok, előírások betartásáért. 

- A tisztító – mosószerek gazdaságos felhasználásáért, a tisztító 

eszközök szakszerű kezeléséért.A munkaügyi szabályok és 

munkafegyelem betartásáért. 

- Munkaidő beosztásán csak indokolt esetben az intézményegység 

- vezető engedélyével változtathat.  A munkaidő alatt a bölcsőde 

területét csak az intézményegység - vezető engedélyével 

hagyhatja el. Szabadságát közvetlen munkatársával összhangban 

ütemezze. Távolmaradását, szabadság igényét időben köteles 

jelezni. Alkalmassági vizsgálaton az előírásoknak megfelelően 

köteles megjelenni. Magánügyben bölcsődei telefonról vezetői 

engedélyel telefonálhat. 

A bölcsőde területén a dohányzás tilos, csak az erre kijelölt 

helyen történhet a bölcsőde területén kívül. 

- Felelős a munka színvonalának, hatékonyságának emelése 

végett a megfelelő munkahelyi légkör kialakításáért: 

- egymás megbecsülése 

- személyiségének elfogadása 

- kölcsönös segítségnyújtás 

- megfelelő hangnem alkalmazásáért, a 

szülők, a gondozottak, kollégák 

irányában, a harmonikus 

együttműködés érdekében. 
 

 
 

Záradék: 
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A munkaköri leírás egy példányát átvettem és kijelentem, hogy a bölcsőde Házirendjét, 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a munkaköri leírásban foglaltakat elolvastam, 

tartalmát megértettem és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Jelen munkaköri 

leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és 

büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket 

rendeltetésüknek megfelelően használom. 
 

 
 

Dátum: 2017. 09. 01. 

 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem: 

 
………………………………………… ………………………………… 

Munkavállaló  Munkáltató 
 

 
 

6.   számú melléklet 

 
Körösladányi ÁMK Bölcsőde Adatkezelési szabályzat 

 

I. Általános rendelkezések 
 
1. Az adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja: 

az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő 

adatvédelmi követelmények szabályozása. 

 
2. A Szabályzat alapját képező jogszabályok: 

    A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

    a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 

 
3. A szabályzat hatálya: 

A Szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottjaira, 

minden közalkalmazottjára, továbbá az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekre. 

 
4. E szabályzat alapján kell ellátni 

 a  közalkalmazotti  alapnyilvántartást,  valamint  a  közalkalmazott  személyi  iratainak  és 

adatainak kezelését (továbbiakban együtt: közalkalmazotti adatkezelés), valamint 

 a gyermekek adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését (továbbiakban: gyermekek 

adatainak kezelése). 

 
5. E szabályzatot megfelelően kell alkalmazni a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnése 

után, illetve e jogviszony létesítésére irányuló előzetes eljárásokra. 

 
7.   A Szabályzatban használt fogalmakat a Függelékértelmező rendelkezései 



 

 

tartalmazzák. 

 
II. A közalkalmazottakra vonatkozó adatkezelés 

 
Kjt. 83/B–D, 5. számú melléklet 

 
1. Felelősség a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

 
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért 

    az intézmény vezetője, 

 az érintett közalkalmazottak tekintetében a teljesítményértékelést végző vezető (vezető- 

helyettes), 

    a óvoda/ bölcsőde titkár (más megbízott személy) 

    személyügyi adatkezelésben bármely formában közreműködő közalkalmazott, 

    a közalkalmazott a saját adatainak közlése tekintetébentartozik felelősséggel. 

Az intézmény vezetője felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére 

és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint e Szabályzatban rögzített előírások 

megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért. 

A vezető felelős azért, hogy az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli 
feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezéseket betartsák. 

 
2. Az alkalmazottak nyilvántartott adatai 

 
2.1 A köznevelésről szóló törvény alapján nyilvántartott adatok: 

 név, anyja neve, 

 születési hely és idő, 

 oktatási azonosító szám, pedagógusigazolvány száma, 

 végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok: felsőoktatási intézmény neve, a 

diploma száma, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga 

 munkakör megnevezése, 

 munkáltatója neve, címe, valamint ágazati azonosítója, 

 munkavégzésének helye, 

 jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme és ideje, 

 vezetői beosztása, 

 besorolása, 

 jogviszonya, munkaviszonya időtartama, 

 munkaidejének mértéke, 

 tartós távollétének időtartama. 

 
2.2 A köznevelésről szóló törvény szerint nyilvántartott és kezelt adatok köre alapvetően 

megegyezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörök adataival, ezért az alkalmazottak adatainak nyilvántartására a 

közalkalmazotti alapnyilvántartás szolgál a Szabályzat melléklete szerinti adatlapok 

formájában. 
 
2.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás rendezetten tárolja és feldolgozza a közalkalmazott 

közalkalmazotti jogviszonyával összefüggésben keletkezett és az azzal kapcsolatban álló 

adatait. 
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2.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörén kívül – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adat nem tartható nyilván. 

 
2.5 Az intézmény külön törvény alapján nyilvántartja a közalkalmazott bankszámlaszámát, 

valamint a magán-nyugdíjpénztári tagságával kapcsolatos adatokat. 

 
2.6. A köznevelésről szóló törvény által előírt, de a közalkalmazotti törvény alap-nyilvántartási 

adatkörébe nem tartozó nyilvántartás vezetését a munkaköri leírással feladatkörébe utalt 

ügyintéző végzi, aki titoktartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatot köteles tenni. 

3. A közalkalmazotti adatkezelésben közreműködők feladatai 
 
3.1 Az intézmény közalkalmazottainak adatkezelését a óvoda/bölcsőde titkár (továbbiakban: 

megbízott személy) végzi. Feladatkörén belül a megbízott adatokat kezeli. 

 
3.2 A magasabb vezető beosztású vezető tekintetében a közalkalmazotti adatkezelést a 

munkáltatói jogokat gyakorló fenntartó szerv látja el. 

 
3.3 A közalkalmazotti alapnyilvántartás VII. adatköréből a munkából való rendes szabadság 

miatti távollét időtartamának nyilvántartását a megbízott személy, vezeti, a bölcsődevezető 

szabadságolási tervet készít. 

 
3.4 A közalkalmazotti alapnyilvántartás személyi juttatásokról szóló VI. adatköréhez tartozó 

nyilvántartást a megbízott személy vezeti, amelyből egy példányt a tárgyév zárását követően a 

személyzeti anyagok közé kell helyeznie. 

 
3.5 A megbízott személy felelősségi körén belül köteles gondoskodni arról, hogy 

 az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítása az 

adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának; 

 a  személyi  iratra  csak  olyan  adat,  illetve  megállapítás  kerülhessen,  amelynek  alapja 

közokirat vagy közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy 

más hatóság döntése, jogszabályi rendelkezés, 

 a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését egyeztesse az 

intézményvezetővel, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már 

nem felel meg, 

 ha a közalkalmazott nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását vagy helyesbítését kéri, 

kezdeményezze az intézményvezetőnél az adathelyesbítés, illetve kijavítás engedélyezését, 

 a közalkalmazott írásbeli hozzájárulását beszerezze az önkéntes adatszolgáltatás körébe 

tartozó adatok nyilvántartását megelőzően. 

 
3.6 Személyügyi nyilvántartási feladatban működik közre minden olyan közalkalmazott, aki az 

intézménynél tevékenysége során közalkalmazotti alapnyilvántartás adatkörével és a személyi 

irattal összefüggő adatot is kezeli. 

 
4. A közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése, az adatok továbbítása 

 
4.1 A közalkalmazotti alapnyilvántartás számítógépes módszerrel is vezethető. 

Ez esetben – a következő kivétellel – papíralapú adatlapot nem kell vezetni. 

A számítógéppel vezetett adatokat ki kell nyomtatni a közalkalmazott 

 adatainak első alkalommal történő felvételekor, ebben az esetben az érintett közalkalmazott 

aláírásával igazolja az adatok valódiságát, 
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    áthelyezéskor, 

    közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, valamint 

 a  betekintési  jog  gyakorlójának  erre  irányuló  külön  kérelmére  (azokat  az  adatokat, 

amelyekre betekintési joga kiterjed). 

 
4.2 A 4.1 pont alapján készített iratokat személyi iratként kell kezelni. 

 
4.3 A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnése és végleges áthelyezése esetén azonnal és véglegesen törölni kell a közalkalmazott 

személyazonosító adatait. Statisztikai célokból a személyazonosításra alkalmatlan adatok 

továbbra is felhasználhatók. 

 
4.4 Az oktatási azonosító szám a közalkalmazott egyéni azonosítására szolgáló számjegy. Az 

egyéni azonosítót az intézmény nem változtathatja meg a közalkalmazotti jogviszony 

fennállása alatt. Az oktatási azonosító számról az adatok megismerése végett a jogosultakon 

kívül másnak tájékoztatás nem adható. 

 
4.5 Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, 

jogosulatlan továbbítás és nyilvánosságra hozatal ellen. A számítógépen vezetett 

közalkalmazotti alapnyilvántartás technikai védelmét a jelszavas beléptetés védi. 

 
4.6 A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a 

közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a 

közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

 
4.7 A közérdekű adatokon kívül a közalkalmazott nyilvántartott adatairól – a 4.8 pont szerinti 

adattovábbítás kivételével – tájékoztatás nem adható. A közalkalmazott személyi anyagát az 

áthelyezéshez kapcsolódó eset kivételével kiadni nem lehet. 

 
4.8 Az intézmény a nem nyilvános személyes adatokat csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére 

használhatja fel, vagy adhatja át harmadik személynek. 

 
4.9 Az adattovábbítás a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával történik. Az 

illetményszámfejtő hely részére történő adattovábbítást a megbízott személy irányítja. 

 
5. A közalkalmazott jogai és kötelezettségei 

 
5.1 A közalkalmazott a saját anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait 

tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról 

másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. Tájékoztatást 

kérhet a személyi irataiba való betekintésről, az adatszolgáltatásról, személyi anyagának más 

szervhez történő megküldéséről. 

 
5.2 A közalkalmazott az általa szolgáltatott adatai helyesbítését és kijavítását a nyilvántartás 

vezetőjétől, egyéb esetekben az intézményvezetőtől írásban kérheti. A közalkalmazott felelős 

azért, hogy az általa a munkáltató részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek 

és aktuálisak legyenek. 
 
5.3 A közalkalmazott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles írásban 
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tájékoztatni a bölcsődevezetőt, aki 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 
6. Személyi irat 

 
6.1 Közalkalmazotti szempontból személyi irat minden – bármilyen anyagon, alakban és 

bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítésekor (ideértve a közalkalmazotti jogviszony létrehozását kezdeményező 

iratokat is), felhasználása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik, és a 

közalkalmazott személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

6.2 A közalkalmazotti álláshelyekre kiírt pályázatokra (álláshirdetésekre) beérkezett, valamint 

az elbírálás során keletkezett iratokat személyi iratként, de más ügyiratoktól elkülönítve kell 

iktatni és kezelni. 

 
6.3 A személyi iratok körébe az alábbiak tartoznak: 

    a személyi anyag iratai, 

    a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

 a  közalkalmazottnak  az  alkalmazotti  jogviszonyával  összefüggő  más  jogviszonyaival 

kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás), 

    a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott, adatokat tartalmazó iratok. 

 
6.4 Az iratokban szereplő személyes adatokra az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. 

 
7. Személyi irat kezelése 

 
7.1 Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak személyi iratainak őrzése és kezelése, 

személyi számítógépes nyilvántartó rendszer működtetése a megbízott feladata. 

 
7.2 A személyi iratokba a következő szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D §-ában meghatározott 

személyek: 

    a közalkalmazott felettese, 

    a minősítést végző vezető, 

 feladatkörének  keretei  között  a  törvényességi  ellenőrzést  végző  vagy  a  törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

    munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

    a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság, 

 a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül, 

 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az 

üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

 
7.3 Az intézményben keletkezett személyi iratok kezelése jelen Szabályzat, valamint a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI- rendelet iratkezelési előírásai alapján történik. 

 
7.4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésének elmaradása esetén a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését kezdeményező iratokat vissza kell adni az érintettnek, illetve a személyi anyagot 

annak a szervnek, amely azt megküldte. 
 
7.5 A személyi anyag tartalma:  
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    a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai, 

    a pályázat vagy szakmai önéletrajz, 

    az erkölcsi bizonyítvány, 

    az iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél másolata, 

    iskolarendszeren kívüli képzésben szerzett bizonyítvány másolata, 

    továbbképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, 

    a kinevezés és annak módosítása, 

    a vezetői megbízás és annak visszavonása, 

    a címadományozás, 

    a besorolás iratai, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, 

    a minősítés, 

    a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat, 

    a közalkalmazotti igazolás másolata. 

    továbbképzési nyilvántartás 

    egészségügyi alkalmassági könyv 

 
7.6 A 7.5 pontban felsorolt iratokat (személyi anyagként) minden esetben együttesen kell 

tárolni. 

 
7.7 A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a közalkalmazotti alapnyilvántartást el kell 

készíteni. 

A megbízott személy összeállítja a közalkalmazott személyi anyagát. Törvény eltérő 

rendelkezésének hiányában, a személyi anyagban a személyi iratokon kívül más irat nem 

tárolható. 

 
7.8 A személyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keltezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. 

 
7.9 A közalkalmazott személyi anyagába, egyéb személyi irataiba, illetve az 

alapnyilvántartásba a Kjt. 83/D §-an. felsorolt személyek jogosultak betekinteni, kivéve a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 40. §- an foglalt eseteket. 

 
7.10 A közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a személyi anyagot irattárazni kell. A 

közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait az irattárazási 

tervnek megfelelően a központi irattárban kell elhelyezni. Az irattárazás tényét, időpontját és 

az iratkezelő aláírását rögzíteni kell. 

 
7.11 A személyi anyagot – kivéve, amellyel áthelyezés esetén átadták – a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni. A személyi anyag 50 évig nem 

selejtezhető. 

 
III. A gyermekek adatainak kezelése, továbbítása 

1. Felelősség a gyermekek adatainak kezeléséért 
1.1  Az  intézmény vezetője  felelős  a  gyermekek  adatainak  nyilvántartásával,  kezelésével, 
továbbításával  kapcsolatos  jogszabályi   rendelkezések  és   jelen  Szabályzat  előírásainak 

megtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért. 
 
1.2 Az arra kijelölt személy, felelős a vezetői feladatmegosztás szerint irányítása alá tartozó 

területen folyó adatkezelés szabályszerűségéért. 
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1.3 A kisgyermeknevelők, a gyermekpszichológus, valamint az arra kijelölt személy a 

munkaköri leírásukban meghatározott adatkezeléssel összefüggő feladatokért tartoznak 

felelősséggel. 

 
1.4 Az arra kijelölt személy (például: óvoda/bölcsőde titkár) felelős a pénzügyi 

elszámolásokhoz kapcsolódó személyes adatok szabályszerű kezeléséért. 

 
2. Nyilvántartható és kezelhető gyermeki adatok 

 
2.1 A gyermekek személyes adatai a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

nyilvántartások vezetése céljából, pedagógiai célból, gyermek- és ifjúságvédelmi célból, 

egészségügyi célból, társadalombiztosítási, szociális juttatás céljából, a célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 
 
2.2 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdése alapján nyilvántartott 

adatok: 

 a gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma, 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a gyermek bölcsődei fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek bölcsődei jogviszonyával kapcsolatos adatok 

–    felvételével kapcsolatos adatok, 
–    Sajátos nevelési igényű, HH, HHH gyermek fogyatékosságára vonatkozó adatok 

–    jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultságot igazoló adatok 

–    a gyermekvédelmi feladatok ellátásából keletkező adatok 

–    a bölcsődei jogviszony, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatok, 

–    a gyermek jelen és távollétével kapcsolatos adatok, 

–    kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

–    a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

–    Törzslap (egészséges fejlődésre vonatkozó adatok) 

4.   Az adatok továbbítása 
Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult, valamint az általa meghatalmazott vezető. 
A gyermeki adatok a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott célból 

továbbíthatók az intézményből: 

a)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 

képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 

telefonszáma, 

Jogviszonya kezdete, megszűnésének ideje, megszűntetésének ideje és, magángyermeki 

jogállása, jelen - távollétének száma, a tartózkodásának megállapítása, a bölcsődéből való 

távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a gyermek szülőjével, törvényes 

képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a szülő, 

törvényes képviselő kötelességei teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, 

rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 

nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

b)  a gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülőnek, pedagógiai szakszolgálatnak 
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 

azonosító  jele,  szülője,  törvényes  képviselője  neve,  szülője,  törvényes  képviselője 
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lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a bölcsődei egészségügyi dokumentáció, a 

gyermek- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása 

céljából az egészségügyi, óvodai -egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

d)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője 

neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a 

gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre 

vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a 

családvédelemmel  foglalkozó  intézménynek,  szervezetnek,  gyermek-  és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 

e)  az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 

állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

f)   a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 

g)  az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől 

a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez 

4. Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendje 

 
4.1 A gyermekkel kapcsolatos adatkezelésre és továbbításra jogosultak: 

az intézményvezető, a bölcsődevezető,  a helyettes, az óvoda/bölcsőde titkár. 

 
4.2 A bölcsődevezető feladata a gyermeki nyilvántartásra szolgáló névsor vezetése. A névsort 

és a nyilvántartásokat biztonságos módon elzárva tartja, a hozzáférést csak az arra illetékes 

személynek biztosítja. 

 
4.3  A  bölcsődevezető  kezeli  a  gyermekbalesetekre  vonatkozó  adatokat  a  jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 
4.4 A bölcsődevezető kezeli a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermek rendellenességére vonatkozó adatokat, a 3. d) pontban írt adattovábbításra vonatkozó 

iratot. Az óvoda/bölcsődetitkár nyilvántartja és kezeli a kedvezményes intézményi étkezési díj 

megállapításához szükséges adatokat. 

 
4.5 Az intézményvezető adhatja ki a 3. a), b), e), f) és g) pontban írt adattovábbításról szóló 

iratokat. Az irat előkészítőjét az intézményvezető jelöli ki. 

 
4.6 A bölcsődevezető adja ki a 3. c) pont szerinti adattovábbításról szóló iratokat. 

 
4.7 Az adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás 

kötelező-e vagy önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás esetében közölni kell az alapul szolgáló 

jogszabályt. Az önkéntes adatszolgáltatásnál fel kell hívni a szülő figyelmét arra, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. 

 
4.8 Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

 
4.9 Az óvodatitkár, bölcsődevezető köteles gondoskodni az adatok megfelelő eljárásban történő 

megsemmisítéséről, ha azok nyilvántartása már nem tartozik a köznevelésről szóló törvényben 

és a jelen Szabályzatban leírt célok körébe. 
 

5. Titoktartási kötelezettség 
5.1   A   kisgyermeknevelőket,   kisegítőket,   továbbá   azt,   aki   közreműködik   a   gyermek 
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felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási 

kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, 

információt illetően, amelyről a gyermekkel, a szülővel való kapcsolattartás során szerzett 

tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül 

fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a kisgyermeknevelői értekezlet idejére, a 

nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek érdekében a fejlődésével összefüggő 

megbeszélésére. 

 
5.2 A gyermek szülőjének a bölcsődében irat betekintési joga van, minden a gyermekével 

összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését. 

 
5.3 Nem szükséges az adattal kapcsolatosan rendelkezésre jogosult beleegyezése az 

adattovábbításhoz, ha a bölcsőde vezetője a gyermekek védelméről szóló törvény rendelkezése 

alapján azért fordul a gyermekjóléti szolgálathoz, mert megítélése szerint a gyermek – más vagy 

saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. 

 
5.4 A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekkel 

kapcsolatban adatok nem közölhetők. 

IV. Központi nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés és adattovábbítási kötelezettség 
A  226/2006.(XI.  20.)  Kormányrendelet  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról „Igénybevevői 

nyilvántartás” fejezet 13/B. §; 13/C. §; 13/ D. §; 13/E. §; 13/F. §; 13/G. §; 13/H. §. alapján a 

bölcsődének jelentési kötelezettsége van. 

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével a munkaköri leírásban megbízott személyek: a 

bölcsőde vezetője és helyettese, a feladat ellátási kötelezettségük visszavonásig érvényes. 
 

 

V. Záró rendelkezések 
 

 

1. A Szabályzathoz értelmező rendelkezéseket tartalmazó függelék kapcsolódik. 

 
2. A jóváhagyott Szabályzat egy-egy példányát a bölcsődében hozzáférhető helyen a 

szervezeti és működési szabályzattal együtt kell kezelni. Rendelkezéseiről a bölcsődevezetője 

ad tájékoztatást. 

 
3. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletét képező jelen 

Szabályzat a nevelőtestületi értekezlet elfogadása, valamint a fenntartó jóváhagyása után válik 

érvényessé. 
 
 
 
 
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 
 
 
 

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

Bölcsődevezető 
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VI. Záradék 
 
 
 
 

1. Az adatkezelési szabályzatot az intézmény nevelőtestülete a 2017 év 05 hó 19 napján megtartott 

határozatképes értekezletén a szervezeti és működési szabályzat ....6.. számú mellékleteként 

elfogadta. 

 
 

 
Kelt: Körösladány, 2017 év 05 hónap ..19..nap 

 
 
 
 

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

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

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

Bölcsődevezető 
 
 

2. A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy az adatkezelési szabályzat gyermekekre 

vonatkozó rendelkezéseit a szülői szervezet véleményezte. 

 
 

 
Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 
 
 
 

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

szülői szervezet képviselője 
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Függelék 
 

Értelmező rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
 

CXII. 
 

törvény 3. §-a alapján: 
 
 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
 

azonosítható természetes személy 
 
 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 
 

egy vagy 
 

több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, 

valamint az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 
 
 

különleges adat: 
 

a)  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 

világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 

személyes adat 

b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 
 

adat 
 
 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának 

ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített 

információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat 

 

 
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli 

 

 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy 

egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez 

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 
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adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja 

 

 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, 

így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, 

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 

 

 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 

 
 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 
 
 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 
 
 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából 
 

 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából 

 

 
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 

 

 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 

hogy a technikai 

feladatot az adatokon végzik 
 
 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
 

aki vagy 
 

amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 

szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi 

 

 
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű 

adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett 

 

 
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az 
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adatfelelős 
 

által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi 
 

 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége 

 

 

harmadik személy:  olyan  természetes vagy jogi  személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 
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