
                          

 

 

 

   

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási 

szünetének elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § 

(3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a 

rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes 

szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét, melyet a szabadságok ütemezésekor és azok tényleges, az igazgatási szünetben 

történő kiadásakor szem előtt tartunk.  

 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. §-a ajánlja a képviselő-testületnek az igazgatási 

szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét, melyek - többek között - 

az alábbiak:  

 

"13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama  

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,  

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében 

ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.  

 

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási 

terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

 

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a 

lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást." 
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JEGYZŐJE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
  

 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/


 

A szabadságok felhalmozásának elkerülése érdekében, a téli igazgatási szünet elfogadását 

indokoltnak tartom. 

 

Az eddigi időszak tapasztalatait, továbbá a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, a 

december 22. és 23. napra eső home office munkavégzési napokat és az ünnepnapokat is 

figyelembe véve, javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. napjától (csütörtök) 2023. január 1. 

napjáig (6 munkanap) rendeljen el igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Tiszacsegei 

Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart. 

 

Javaslatom megtételekor figyelembevételre került az is, hogy az igazgatási szünet elrendelése 

összesen 11 naptári napot érint, mely időszakban az épületben temperáló fűtés alkalmazható, 

így komolyabb megtakarítás érhető el. 

 

A javasolt időszakban kiadásra kerülhet a köztisztviselők rendes szabadsága, ezzel is elősegítve 

a Kttv. 104.§-ban foglalt, a szabadságok esedékességük évében történő kiadására vonatkozó, 

munkáltatói kötelezettség teljesítését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

 

  Dr. Lajter Zoltán s.k. 

            jegyző 

  



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

.../2022. (…....) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 

elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. A 2022. évi téli igazgatási szünetet az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2022. december 22. - 2023. január 1. (6 munkanap). 

 

2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 



                          

 

 

 

   
 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére 

vonatkozó munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata 

módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervét a 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozatával fogadta el. 

 

Az Ukrajnában zajló háború miatt jelentős mértékben megemelkedtek az energiaárak az elmúlt 

időszakban. Ebből kifolyólag Önkormányzatunknál is, úgy ahogyan az összes többi 

helyhatóságnál, felül kellett vizsgálni – együttműködve az intézmények vezetőivel - az egyes 

önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiafogyasztását, köztük a Hivatal épületéét is. 

 

Erre tekintettel, a Képviselő-testület 134/2022. (X. 13.) KT. számú határozatával elfogadta az 

Önkormányzat és intézményei energiamegtakarítással kapcsolatos szükséges intézkedéseiről 

készített tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), amely a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 

Hivatal munkarendjét módosító rendelkezést is tartalmaz. 

 

Az intézkedési terv vonatkozó része alapján, a Hivatal épületében 2022. november 7. napjától 

kezdődően, hétfőtől szerdáig munkaidőben 20 ºC hőmérséklet biztosítható, a csütörtöki és 

pénteki napokra pedig a köztisztviselőknek home office kerül bevezetésre.  

 

Fentnevezett intézkedések érintik a Képviselő-testület 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervében elfogadott novemberi és decemberi rendes képviselő-testületi ülések időpontját 

is. 

 

Fentiekre tekintettel, javaslom a Képviselő-testület 2022. II. félévére vonatkozó munkatervéről 

szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozatának módosítását, az alábbiak szerint: 

 

- a Képviselő-testület 2022. november 24. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülése 

kerüljön áthelyezésre 2022. november 29. napjára (keddre), továbbá 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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- a Képviselő-testület 2022. december 15. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülése 

kerüljön áthelyezésre 2022. december 13. napjára (keddre). 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján, – amennyiben a javasolt 

időpontok megfelelőek – a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

 

   Szeli Zoltán s.k. 

    polgármester 

 

 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

…/2022. (……..) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata 

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülte megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról 

szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítását az alábbi 

egységes szerkezetben fogadja el:  

 

„ 

Augusztus 31. (szerda) 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

 

Szeptember 29. (csütörtök) 

 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató a 2021. évi környezeti állapotról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

  



 

Október 27. (csütörtök) 

 

 

- A rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 

meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/22. nevelési évről szóló szakmai beszámolója 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési év munkatervéről 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

 

November 29. (kedd) 

 

- Közmeghallgatás 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- A 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

  



 

December 13. (kedd) 

 

- Képviselő-testület 2023. év I. félévi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti 

összehívására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   intézményvezetők   „ 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Újszentmargita Község Önkormányzatának Polgármestere az 1/2021. (I.26.) számú 

határozatával, míg Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere az 1/2021. (I.22.) PM. 

számú határozatával hagyta jóvá a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Hatályba 2021. január 27. napon lépett. 

 

A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás (a 

továbbiakban: Megállapodás) 6.4. c) pontja alapján az Önkormányzatok képviselő-testületei 

határozattal fogadják el a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatát és annak mellékleteit. Ugyan explicit módon nem mondja ki a Megállapodás azt, 

hogy az SZMSZ módosítását (is) a képviselő-testületek határozattal fogadják el, azonban a 

Megállapodás imént idézett 6.4. pontjának a); b) és d) pontjaiban foglalt dokumentumok 

esetében már megjelenik az „annak módosítását” szövegrész is és ebből következően a Felek 

közös akarata is arra kellet, hogy irányuljon a Megállapodás elfogadásakor, hogy az SZMSZ 

módosítása is az Önkormányzatok azonos tartalmú elfogadó képviselő-testületi határozataival 

jöhet érvényesen létre, illetve léphet majd hatályba. 

 

Az SZMSZ módosítását a következőek indokolják: a Képviselő-testület 134/2022. (X. 13.) KT. 

számú határozatával elfogadta Önkormányzat és intézményei energiamegtakarítással 

kapcsolatos szükséges intézkedéseiről készített tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), amely 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét módosító rendelkezést is tartalmaz. 

 

Az intézkedési terv vonatkozó része alapján, a Hivatal épületében 2022. november 7. napjától 

kezdődően, hétfőtől szerdáig munkaidőben 20 ºC hőmérséklet biztosítható, a csütörtöki és 

pénteki napokra pedig a köztisztviselőknek home office kerül bevezetésre. Ezzel 

összefüggésben szükséges módosítani a Hivatal napi munkaidő beosztását, illetve 

ügyfélfogadási idejét, továbbá a jegyző ügyfélfogadási rendjét határidő nélkül, azaz 

visszavonásig: 

 

• 37.) pont kiegészítésre kerülne a 2022. november 7. napjától érvényes munkarenddel, 

illetve ügyfélfogadási idővel (határozati javaslat tartalmazza); 

• 38.) pont kiegészítésre kerülne a jegyző 2022. november 7. napjától érvényes 

ügyfélfogadási rendjével (határozati javaslat tartalmazza). 

TISZACSEGEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
JEGYZŐJE 
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Amennyiben ezekkel a módosításokkal elfogadásra kerül az SZMSZ, úgy az jóváhagyásra 

soron kívül megküldésre kerül Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére. 

 

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül a határozati javaslat, illetve az egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, melyben sárga színnel került 

kiemelésre a módosítás. 

 

Kérem a tisztelt Testületet, hogy az SZMSZ fenti tartalom szerinti módosítását elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

         Dr. Lajter Zoltán s.k. 

                     jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

…/2022.(X. ….) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáráról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. A Szabályzat 37.) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

„A Közös Hivatal tiszacsegei székhelyén dolgozó köztisztviselők, ügykezelők 

munkarendje 2022. november 7. napjától visszavonásig: 

 

Hétfő:     7:30-16:00 

Kedd:     7:30-16:00 

Szerda:    7:30-16:00 

Csütörtök:    home office 

Péntek:    home office 

Ebédidő (csütörtök és péntek kivételével) 12:00 – 12:30 óráig tart. 

 

Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 

  

Hétfő:     8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Kedd:     nincs ügyfélfogadás 

Szerda:    8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás 

Péntek:    nincs ügyfélfogadás” 

 

 

2. A Szabályzat 38.) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

„Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 

 

Jegyző a székhelytelepülésen előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől szerdáig tart 

ügyfélfogadást.” 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Szabályzatot soron kívül 

küldje meg jóváhagyásra Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 
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A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

 Szervezeti és Működési Szabályzatának 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

……2022. (X….) KT. számú határozattal módosított  

 

- Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

………………………………. számú azonos tartalmú határozatával jóváhagyott - 

 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE 
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TISZACSEGEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII. törvény 46.  § (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020.  (XI.3.) Korm. rendelet alapján a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjével egyetértésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja 

szerint gyakorolt irányítási jogkörben eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra 

– a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint adja ki: 

 

 

I.  A KÖZÖS HIVATAL JOGÁLLÁSA 

 

 

1.) A Közös Hivatal székhelye: 

a) elnevezés: Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

b) cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.  

c) telefon: 06 52/588-400 

d) fax: 06 52/588-405 

e) e-mail cím: pmhivatal@tiszacsege.hu 

 

2.) A Közös Hivatal kirendeltsége: 

a) elnevezés: Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai 

Kirendeltsége 

b) cím: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 

c) telefon: 06 52/214-002 

d) fax: 06 52/214-102 

e) e-mail cím: margita.hivatal@gmail.com 

3.) A Közös Hivatal illetékességi területe: Tiszacsege város és Újszentmargita község 

közigazgatási területe.  

 

4.) A Közös Hivatal jogállása:  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Újszentmargita Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése és a 85. § (1) bekezdése alapján közös 

önkormányzati hivatalt alapított 2021. január 1. napjától.  

A Közös Hivatal önálló jogi személy, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testületének és Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének szerve, melyet 

a képviselő-testületek az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre. A Közös Hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

5.) A szabályzat hatálya: A szervezeti és működési szabályzat és a hozzá tartozó 

dokumentumok előírásainak megismerése, betartása a Közös Hivatal valamennyi választott 

tisztviselőjére, köztisztviselőjére, munkavállalójára és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló 

munkavállalójára, valamint a Közös Hivatallal kapcsolatba került személyre nézve kötelező. 

6.) A Közös Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik. 

7.) A Közös Hivatal irányító szerve: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete.  

 

8.) A Közös Hivatal képviselete: A Hivatalt a jegyző képviseli.  

 

9.) A Közös Hivatal számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.  

10.) A Közös Hivatal  

a) költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám:  

10402465-00028907-00000006 

 

b) adószáma:   15373443-1-09 

c) KSH-száma:       15373443-8411-325-09 

d) Törzskönyvi azonosító szám: 373445 

 

11.) A Közös Hivatal - hatályos, egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratának 

a)  kelte: 2020.12.21. 

b) száma: Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 87/2020. 

(XII.21.) PM. számú határozata, valamint Újszentmargita Község 

Önkormányzata Polgármesterének 116/2020. (XII.21.) számú határozata. 

c) Jelen szervezeti és működési szabályzat kiadásakor hatályos egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 3. melléklet tartalmazza.    

 

12.) A Közös Hivatal alapítói, fenntartói: 

a) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
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b) Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 

13.) A Közös Hivatal alapításának éve: 1990. 

14.) A Közös Hivatal alaptevékenységi besorolása:  

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége 

15.) A Közös Hivatal által ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységek: 

 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

 

16.) A Közös Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

17.) A Közös Hivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok a következőek: 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.), 

b) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 

d) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

e) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.), 

f) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.), 

g) ágazati közigazgatási jogszabályok. 

 

18.) A Közös Hivatal engedélyezett létszáma: 26 fő  

19.) A Közös Hivatalban kialakított munkaköröket a 2. melléklet tartalmazza. 
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20.) Az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerint a Közös Hivatalhoz rendelt más költségvetési 

szervek: 

a) Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  (4066 Tiszacsege, Fő utca 

69-71.), 

b) Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde (4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/a.), 

c) Fehér Liliom Gondozási Központ (4065 Újszentmargita, Béke u. 10.), 

d) Újszentmargitai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (4065 Újszentmargita, 

Rákóczi u. 134.), 

e) Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 

3.).1 

 

II. A KÖZÖS HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE  

 

21.) A jegyző vezeti a Közös Hivatalt, e feladatkörében: 

a) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

b) döntésre előkészíti a székhelytelepülés polgármesterének hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyeket, 

c) dönt a székhelytelepülés polgármestere által részére átadott hatósági 

ügyekben, 

d) tanácskozási joggal részt vesz a székhelytelepülés képviselő-testülete, 

valamint a bizottságai ülésén,  

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

f) képviseli a Közös Hivatalt más külső szervekkel való kapcsolatokban, 

g) összehangolja és értékeli a Közös Hivatal szervezeti egységeinek munkáját, 

h) évente legalább egy alkalommal beszámol a székhelytelepülés és a 

tagtelepülés képviselő-testületének a Közös Hivatal tevékenységéről, 

i) gondoskodik a székhelytelepülés képviselő-testülete önkormányzati 

döntéseinek a Közös Hivatal munkájában való érvényesítéséről, 

j) pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtet, 

k) gondoskodik a Közös Hivatal belső működésére vonatkozó szabályzatok 

kiadásáról. 

 

22.) A munkáltatói jogok gyakorlása: 

a) A jegyző esetében a munkáltatói jogokat a székhelytelepülés polgármestere 

gyakorolja. 

 
1 Módosítva Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2021. (XII.16.) KT. számú határozatával 
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b) A Közös Hivatal valamennyi köztisztviselője és közszolgálati ügykezelője 

felett a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat, míg az Újszenmargitai 

Kirendeltség köztisztviselői tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a 

kirendeltség-vezető gyakorolja. 

c) A Közös Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezető vezeti 

és Újszentmargita község polgármestere irányítja. 

d) A kirendeltség-vezetőt a jegyző nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat. 

e) A jegyző a kirendeltség-vezetőre ruházza át a következő munkáltatói jogok 

gyakorlását az általa vezetett szervezeti egységben foglalkoztatott 

köztisztviselőket érintően: 

 

• önállóan szervezi és irányítja a kirendeltségen folyó munkát,  

• a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők munkaköri leírásának 

meghatározása, a jegyző részére történő előzetes bemutatása mellett, 

• a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők vonatkozásában a 

minősítések elkészítése, a minősítés a jegyző részére történő előzetes 

bemutatása mellett a köztisztviselő által megismert és aláírt minősítés 

2 napon belül a személyzeti ügyintézőnek történő eljuttatásával, 

•  a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők vonatkozásában 

teljesítménykövetelmények meghatározása a jegyző részére történő 

előzetes bemutatása mellett, 

• a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők vonatkozásában 

teljesítménykövetelmények végrehajtásának értékelése, a jegyző 

részére történő előzetes bemutatása mellett, 

• a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők szabadságának kiadása, 

engedélyezése. 

 

 

III. A KÖZÖS HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

 

23.) A Közös Hivatal munkaszervezési, munkamegosztási szempontból az alábbi belső 

szervezeti egységekre tagozódik:   

a) Titkársági Iroda, 

b) Pénzügyi Iroda, 

c) Hatósági Iroda 

d) Újszentmargita Kirendeltség. 
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24.) Pénzügyi Iroda és a Hatósági Iroda vezetését irodavezető, a Titkársági Iroda vezetését a 

jegyző, míg az Újszentmargitai Kirendeltség vezetését a kirendeltség-vezető látja el.  

IV. A KÖZÖS HIVATAL FELADATAI 

 

25.) A Közös Hivatal irodavezetőinek általános feladatai:  

a) felelős az iroda egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű 

működéséért, 

b) felelős az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott/jelentkező 

feladatok/utasítások szakszerű döntés-előkészítéséért, s határidőben történő 

végrehajtásáért, 

c) gyakorolja a székhelytelepülés polgármestere és a jegyző által meghatározott 

körben a kiadmányozási jogot, 

d) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 

e) köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,  

f) kapcsolatot tart az iroda működését elősegítő külső szervekkel,  

g) közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, 

intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 

h) gondoskodik a vezetése alatt működő egység, a hivatal ügyfélfogadási és 

munkarendjére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem 

betartásáról,  

i) felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatásért, illetve 

információáramlásért, az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő, 

az egyes irodák együttműködését biztosító kapcsolattartásért. 

 

26.) A Közös Hivatal ügyintézőinek és az ügykezelőinek általános feladatai: 

a) a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott ügyek 

intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 

határidőre történő végrehajtásáért felelős, 

b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, továbbá az 

irodavezető/kirendeltség-vezető által meghatározott eseti feladatok 

végrehajtásáról, 

c)  felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 

d)  köteles betartani a Közös Hivatal szabályzatait. 
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27.) Az Újszentmargitai Kirendeltségen dolgozók az alábbi hivatali feladatokat látják el 

helyben: 

a) szociális és gyermekvédelmi ügyek, 

b) anyakönyvi, hagyatéki ügyek, 

c) adóigazgatási ügyek, 

d) pénztári feladatok, 

e) képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők 

ellátása, 

f) valamennyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladat (beruházás, 

fejlesztés, település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása), 

g) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció, 

h) pénzügyi-gazdálkodási feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és 

intézményei tekintetében. 

 

28.) A Közös Hivatal Tiszacsege Város Önkormányzatával kapcsolatos feladata 

elsősorban, hogy  

a) előkészíti az önkormányzati testületi szervek (képviselő-testület, bizottságok) 

döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása és a jegyző vezetése 

mellett, 

b) ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket, 

c) az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 

végrehajtásaként államigazgatási feladatokat lát el, döntésre előkészíti az 

államigazgatási ügyeket és gondoskodik azok végrehajtásáról, 

d) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.  

 

29.) A Közös Hivatal feladata Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

működésével kapcsolatban: 

a) a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, 

b) a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, 

c) az önkormányzati képviselők kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint válaszadás, 

d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és 

ügyviteli közreműködés biztosítása, 
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e) a képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai 

biztosítása. 

 

30.) A Közös Hivatal feladata Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban: 

a) a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges 

tájékoztatás megadása, 

b) a képviselő-testület bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat működésének 

elősegítése, s e működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igények 

kielégítése, 

c) a bizottsági és a nemzetiségi önkormányzati előterjesztések elkészítése. 

 

31.) Újszentmargitai Kirendeltség Újszentmargita Község Önkormányzatával 

kapcsolatos feladata elsősorban, hogy  

 

a) előkészíti az önkormányzati testületi szervek (képviselő-testület, bizottságok) 

döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása és a kirendeltség-

vezető vezetése mellett, 

b) ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási teendőket, 

c) az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 

végrehajtásaként államigazgatási feladatokat lát el, döntésre előkészíti az 

államigazgatási ügyeket és gondoskodik azok végrehajtásáról, 

d) ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.  

 

32.) Újszentmargitai Kirendeltség Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-

testülete működésével kapcsolatban: 

a) a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, 

b) a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, 

c) az önkormányzati képviselők kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint válaszadás, 

d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és 

ügyviteli közreműködés biztosítása, 

e) a képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai 

biztosítása. 
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33.) Újszentmargitai Kirendeltség feladata Újszentmargita Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat működésével 

kapcsolatban: 

a) a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges 

tájékoztatás megadása, 

b) a képviselő-testület bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat működésének 

elősegítése, s e működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igények 

kielégítése, 

c) a bizottsági és a nemzetiségi önkormányzati előterjesztések elkészítése. 

 

34.) A Közös Hivatal államigazgatási feladatai körében köteles a képviselő-testületek, a 

polgármesterek és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási eljárásról és 

szolgáltatásokról szóló, valamint a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően 

előkészíteni, gyakorolni, illetve kiadmányozni.  

 

V. A KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

35.) A helyettesítés rendje: 

a) A jegyző helyettesítését akadályoztatása vagy távolléte esetén a hatósági 

irodavezető látja el, mindkettő együttes akadályoztatása esetén a Hatósági Iroda 

igazgatási referense látja el. Eseti jellegű képviselettel a Közös Hivatal bármely 

dolgozója felruházható. A felruházást a jegyző jogosult megadni.  

b) A Közös Hivatal köztisztviselői a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 

helyettesítik egymást. 

 

36.) Belső ellenőrzés: 

A Közös Hivatal nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a Balmazújvárosi 

Kistérség Többcélú Társulás látja el külön megállapodás alapján. 

 

37.) A Közös Hivatal napi munkaidő beosztása és ügyfélfogadási rendje: 

A Közös Hivatal tiszacsegei székhelyén dolgozó köztisztviselők, ügykezelők munkarendje:  

Hétfő:     7:30-16:00 

Kedd:     7:30-16:00 

Szerda:    7:30-16:00 

Csütörtök:    7:30-16:00 

Péntek:    7:30-13:30 

Ebédidő (péntek kivételével) 12:00 – 12:30 óráig tart. 
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A Közös Hivatal tiszacsegei székhelyén dolgozó köztisztviselők, ügykezelők munkarendje 

2022. november 7. napjától visszavonásig: 

Hétfő:     7:30-16:00 

Kedd:     7:30-16:00 

Szerda:    7:30-16:00 

Csütörtök:    home office 

Péntek:    home office 

Ebédidő (csütörtök és péntek kivételével) 12:00 – 12:30 óráig tart. 

 

Ügyfélfogadási idő: 

  

Hétfő:     8:00-12:00 

Kedd:     nincs ügyfélfogadás 

Szerda:    13:00-16:00 

Csütörtök:    8:00-12:00  

Péntek:    8:00-12:00 

 

Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 

  

Hétfő:     8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Kedd:     nincs ügyfélfogadás 

Szerda:    8:00-12:00 és 13:00-16:00 

Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás 

Péntek:    nincs ügyfélfogadás 

 

 

A Közös Hivatal Újszentmargita Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők munkarendje:  

 

Hétfő:      8:00-16:30 

Kedd:      8:00-16:30 

Szerda:     8:00-17:30 

Csütörtök:     8:00-16:30 

Péntek:     8:00-13:00 

Ebédidő (péntek kivételével): 12:00-12:30 óráig tart 

 

Ügyfélfogadási idő:  

 

Hétfő:     8:00-16:00 

Kedd:     nincs ügyfélfogadás  

Szerda:    8:00-17:30 

Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás 

Péntek:    8:00-13:00 

 

38.) A jegyző és kirendeltség-vezető ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

• Jegyző a székhelytelepülésen  pénteki napokon 8.00-12.00 óráig tart ügyfélfogadást.  
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Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 

 

• Jegyző a székhelytelepülésen előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől szerdáig tart 

ügyfélfogadást. 

 

• A kirendeltség-vezető az Újszentmargitai kirendeltségen hétfői napokon 8.00-10.00 

óráig tart ügyfélfogadást. 

 

39.) A dolgozók jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk időpontját. 

 

40.) Napközben munkahelyről eltávozást a jegyző, illetve a kirendeltség-vezető engedélyez. 

 

41.) A napi munka befejezése után a hivatalos helyiségekben csak szekrényben, fiókban lehet 

ügyiratot tárolni, az irodát be kell zárni, a kulcsot a portán leadni. 

 

42.) A hivatali helyiségben elhelyezett leltári tárgyak rendeltetésszerű használatáért a 

helyiségben dolgozók felelnek. 

 

43.) Indokolt esetben jegyzői rendelkezés, illetve utasítás alapján a fentiektől eltérő munkarend 

engedélyezhető. 

 

44.) Az ügyfélfogadást úgy kell megszervezni, illetve működtetni, hogy az ügyfélfogadási idő 

teljes tartama alatt minden szakterületen biztosított legyen az érdemi tájékoztatás, az azonnal 

intézhető ügyek elintézése, a szükséges intézkedések megtétele.  

 

45.) A Közös Hivatal dolgozói ügyfélfogadási időben hivatalon kívüli ügyet csak kivételesen, 

sürgős esetben végezhetnek. Ilyen esetben is biztosítani kell a távollévő dolgozó érdemi 

helyettesítését. 

 

46.) Bélyegzőhasználat 

a) Valamennyi cégszerű aláírásnál bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel 

ellátott, cégszerűen aláírt iratok érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, 

jogról való lemondást jelent. 

b) A Közös Hivatal bélyegzője használatára a következő köztisztviselők 

jogosultak: 

• jegyző 

• hatósági irodavezető, 

• igazgatási referens, 

• pénzügyi ügyintéző, 

• adóügyi ügyintéző, 
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• anyakönyvvezető, 

• munkaügyi ügyintéző, 

• szociális ügyintéző, 

• műszaki ügyintéző, 

• projektmenedzser.2 

c) Az Újszentmargita Kirendeltség vonatkozásban a „Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége” megnevezésű 

bélyegzők használatára a kirendeltség-vezető és az általa kijelölt személyek 

jogosultak. 

d) A bélyegzőkről a székhelytelepülésen a Titkársági Iroda, az Újszentmargitai 

Kirendeltségen a kirendeltség-vezető nyilvántartást vezet, amely a bélyegző 

lenyomata mellett az azt használó köztisztviselő aláírását is tartalmazza. 

e) A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos 

őrzéséről gondoskodni és megóvni az illetéktelen használat lehetőségétől. 

47.) A kiadmányozás rendje  

A kiadmányozási rendet külön szabályzat határozza meg.  

 

48.) Ügyiratkezelés 

A Közös Hivatal ügyiratkezelési rendjét külön szabályzat tartalmazza.  

V. VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

 

49.) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vnytv.)  alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 

a) a Vnytv. 3.§ (1) bekezdése a) pontja és az 5. § (1) bekezdése cc) pontja 

alapján ötvénte 

- az adóügyi ügyintéző, 

- a műszaki ügyintéző, 

- a szociális ügyintéző, 

- igazgatási ügyintéző, 

-  

b) a Vnytv. 3. § (1) bekezdése c) és e) pontjai és az 5. § (1) bekezdése cb) pontja 

alapján kétévente 

- a  pénzügyi irodavezető, 

- a  pénzügyi ügyintéző, 

 
2 Módosítva Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2021. (XII.16.) KT. számú határozatával 
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c) a Vnytv. 3. § (2) bekezdése d) pontja és az 5. § (1) bekezdése ca) pontja 

alapján évente 

- a jegyző, 

- hatósági irodavezető, 

- igazgatási referens, 

- projektmenedzser,3 

- kirendeltség-vezető. 

 

VI. ZÁRÓ RENDFELKEZÉSEK 

 

50.) E szabályzat a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Újszentmargita 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyó határozatainak meghozatalát követő 

napon lép hatályba. 

 

51.) E szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (II. 14.) KT. számú határozatával 

jóváhagyott Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

52.) A szervezeti és működési szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik: 

a) 1. számú melléklet: A Hivatal szervezeti ábrája 

b) 2. számú melléklet: A Hivatalban kialakított munkakörök 

 

Tiszacsege, 2021. január 28. 

 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

   mb. jegyző 

 

 

VII. JÓVÁHAGYÓ ZÁRADÉK 

 

53.) Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere az 1/2021. (I.22.) PM. számú 

határozatával, míg Újszentmargita Község Önkormányzatának Polgármestere az 1/2021. 

(I.26.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

Tiszacsege, 2021. január 28. 

 

 

 
3 Módosítva Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2021. (XII.16.) KT. számú határozatával 
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Szeli Zoltán s.k. 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

polgármestere 

 

 

 

        

         Csetneki Csaba s.k. 

           Újszentmargita Község Önkormányzata 

             polgármestere 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 

 

Tiszacsege, 2022. …………….. 

 

 

 

 Dr. Lajter Zoltán 

      jegyző 

 

Tiszacsege, 2022. …………… 

 

 

 

 

     Szeli Zoltán 

Tiszacsege Város Önkormányzata  

   polgármester 

  

 

Jóváhagyta: 

Újszentmargita, 2022. …………………. 

 

 

 

      Csetneki Csaba  

Újszentmargita Község Önkormányzata 

        polgármestere 
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1. melléklet 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszacsege Város Polgármestere Újszentmargita Község Polgármestere 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Jegyző 
TISZACSEGE 

Kirendeltség-vezető 
ÚJSZENTMARGITAI KIRENDELTSÉG 

Titkársági Iroda 
 

Pénzügyi Iroda Hatósági Iroda 
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2. melléklet 

 

 

 

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

létszám előirányzata és munkakörei 

 

 

 2022. január 1-től 

- köztisztviselők a 

székhely településen 

20 fő 

- 1 fő jegyző, 

- 1 fő hatósági irodavezető 

- 1 fő igazgatási referens 

- 1 fő munkaügyi ügyintéző 

- 2 fő egyéb titkársági 

  ügyintéző, 

- 1 fő iktató és irattáros, 

- 1 fő pénzügyi vezető, 

- 4 fő pénzügyi ügyintéző, 

- 2 fő adóügyi ügyintéző, 

- 1 fő műszaki ügyintéző, 

- 2 fő szociális ügyintéző, 

- 1 fő anyakönyvvezető 

- 1 fő informatikus, 

-1 fő projektmenedzser4 

- köztisztviselők a 

kirendeltségen 

6 fő 

- 1 fő kirendeltség-vezető 

- 2 fő pénzügyi ügyintéző 

- 2 fő pénzügyi és adóügyi ügyintéző 

- 1 fő igazgatási ügyintéző  

Összesen: 26 fő 

 

 

 

 
4 Módosítva Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 128/2021. (XII.16.) KT. számú határozatával 
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3. melléklet 

 

Megismerési Nyilatkozat 

 

Alulírott, a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal …/2021. iktatószám, 2021. ……. 

napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 

Sorszám Név Munkakör Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



                          

 

 

 

   

 
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

              Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú módosítására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az egységes ügyeleti 

és sürgősségi rendszer kialakítása érdekében, a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramja 

keretében 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási számon együttműködési 

megállapodás jött létre, a település ügyeleti szolgálatának működtetése tárgyában. 

 

Fentiek alapján, 2021. július 1. napjától a tiszacsegei ügyeleti szolgáltatást az Országos 

Mentőszolgálat végzi. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy településünkön 

az ügyeleti ellátás továbbra is rendkívül színvonalas, arra panasz nem érkezett, továbbá 

Önkormányzatunk az együttműködési megállapodás megkötésével jelentős kiadásoktól 

mentesült. Időközben két ízben került módosításra a megállapodás, annak hatályának 

módosítása okán. 

 

Fent említett együttműködési megállapodás 2022. október 31. napján lejár, ezért az Országos 

Mentőszolgálat arról tájékoztatta Önkormányzatunkat (1. szám melléklete az előterjesztésnek), 

hogy a Képviselő-testület egyetértésével 2022. november 1. napja és 2022. december 31. napja 

között továbbra is változatlan feltételek mellett el kívánja látni az eddigiekben is működő 

telephelyen az ügyeleti feladatokat. 

 

Az Országos Mentőszolgálat által megküldött, az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló 

együttműködési megállapodás 2022. november 1. napjától 2022. december 31. napjáig történő 

meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás tervezete a határozati javaslat mellékletét 

képezi. 

 

Az Országos Mentőszolgálat kérte továbbá, hogy a Tisztelt Képviselő-testület – amennyiben 

az együttműködési megállapodás meghosszabbítása mellett dönt – határozatában rögzítse azt 

is, hogy az orvosi ügyeleti feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött 

ingatlan – valamint eszközök használatára vonatkozó ingó -, haszonkölcsön szerződések az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodások 

meghosszabbításának idejére – azok jogi sorsát osztva, a haszonkölcsön szerződések 

„Szerződés hatálya” fejezetében foglalt rendelkezések alapján -, meghosszabbodnak. 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu  *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
 
 

 

 

pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/D.§-a alapján:  

 

„(4) Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról (a 

továbbiakban: ügyeleti ellátás) - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az állami 

mentőszolgálat útján is gondoskodhat. 

 

Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése szerint „A települési önkormányzat az ügyeleti 

ellátásra megállapodást köt az állami mentőszolgálattal, ha az erre irányuló kezdeményezését 

az állami mentőszolgálat elfogadja.” 

 

Az eredeti együttműködési megállapodás, valamint annak módosításai, illetve a haszonkölcsön 

szerződések jelen előterjesztés 3-7. számú mellékleteit képezik. 

 

Tekintettel az Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeleti ellátás hatékonyságára, 

kiemelkedő színvonalára, illetve az ezt megelőzően a saját működtetés körében keletkezett 

jelentős költségekre, javaslom az együttműködési megállapodás módosítását, hatályának 

meghosszabbítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

 

       Szeli Zoltán s.k. 

        polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

…/2022. (…...) KT. számú HATÁROZAT: 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között,  

az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú 

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása 

tárgyában létrejött megállapodás 3. számú módosítására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, a település ügyeleti 

szolgálatának működtetése tárgyában 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási 

számon létrejött együttműködési megállapodásnak e határozat 1. számú melléklete 

szerinti módosításához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött ingatlan – I/683-

1/2022. iktatószámú -, valamint az eszközök használatára vonatkozó ingó – I/683-

2/2022. iktatószámú - haszonkölcsön szerződések hatálya, azok IV. fejezetei alapján az 

1. pont szerinti együttműködési megállapodás meghosszabbításának idejére – 2022. 

december 31. napjáig – meghosszabbodjanak. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt 

együttműködési megállapodás, valamint haszonkölcsön szerződések módosításainak 

aláírására. 

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 



                    Nyt.szám:               /2022 

1. számú melléklet a …/2022. (……) KT. számú határozathoz 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ORVOSI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

módosítás 

(a szerződés hatályának 2022. december 31. napjáig szóló 

meghosszabbítása) 

 

Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai 

számjel: 15309989-8690-312-01, adószám: 15309989-2-41 képviseli: Dr. Csató Gábor főigazgató, a feladat 

ellátásáért felelős: Dr. Korcsmáros Ferenc regionális igazgató) a továbbiakban: OMSZ, 

 

Másrészről a ……. Önkormányzata (székhelye:  ……………….; adószám:………….., PIR: …….képviseli: 

…………….polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat – (együttesen: Felek) között, 

a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása érdekében, az alábbiak szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1.1. A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük …../2021. számon egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer 

kialakítása érdekében - a sürgősségi ügyeleti rendszer modell-programja keretében -, együttműködési 

megállapodás (továbbiakban: „Megállapodás”) jött létre, mely az ügyeleti szolgálat további működtetése 

érdekében, ….………. számon meghosszabbításra került 2022. október 31. napjáig. 

 

1.2. Felek rögzítik, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 232/D.§(4) bekezdése 

szerint: „Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) - az (5) bekezdésben 

foglaltak figyelembe vételével - az állami mentőszolgálat útján is gondoskodhat.” 

Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az ügyeleti ellátásra 

megállapodást köt az állami mentőszolgálattal, ha az erre irányuló kezdeményezését az állami mentőszolgálat 

elfogadja.” 

 

A Felek közös akaratnyilvánítással kinyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt Megállapodás hatályát  2022. 

december 31. napjáig meghosszabbítják. 

 

II. A módosítás tárgya 

 

2.1 A fenti előzményekre tekintettel, Felek rögzítik, hogy a Megállapodás „III. A Megállapodás hatálya” 

címének 3.3. pontját közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják: 

  

„III. A megállapodás hatálya 

 

3.3. A Felek kinyilvánítják, hogy jelen megállapodás 2022.12.31. napjáig jön létre.” 

 

 

 

 

 



                    Nyt.szám:               /2022 

 

III. Vegyes rendelkezések 

 

3.1. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul érvényben maradnak. 

 

3.2. Jelen megállapodás módosítás nyolc (8) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti példányban kerül 

aláírásra, melyből 4 példány az Önkormányzatot, 4 példány pedig az OMSZ-ot illeti meg. 

 

3.3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás 

és értelmezés után – jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: …………….., 20…..                Kelt: ……………, 20…. 

 

 

………………………….…    …………………………… 

       főigazgató        polgármester 

                      OMSZ       

 

 

Dátum: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

……………………………… 

Gulyás Antal 

Gazdasági – műszaki igazgató 

 

 

Dátum: 

Jogi szempontból megfelelő:  

……………………………… 

Jogtanácsos  

 

Kapják: 

Önkormányzat 

Regionális Mentőszervezet 

Jogi és Igazgatási Osztály 

Pénzügyi Osztály 

Gazdasági-műszaki Igazgatóság 

 

 













































































 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

.../2022. (..…..) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló  

beszámolójának elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetőjét, Bárdos Tibornét. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

























































































 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

.../2022. (..….) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó munkatervének véleményezésére 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésére – a Bárdos Tiborné 

intézményvezető által elkészített, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. 

nevelési évére vonatkozó munkatervében foglaltakat megismerte, azt tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa Bárdos Tiborné intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 Bárdos Tiborné intézméyvezető  





































































                          

 

 

 

   

 
Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak 

szerint csoportosíthatók: 

 

a) a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó 

hatósági feladatok ellátása; 

b) önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása 

érdekében;  

c) együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;  

d) a környezeti állapot évenkénti elemzése. 

 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a 

települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli 

a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. 

 

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá 

tartalmazza Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 

Szervezet munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási 

eljárások adatainak feldolgozását is. 

 

A 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztatás jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

 

            Szeli Zoltán s.k. 

             polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

.../2022. (X. …..) KT. számú HATÁROZAT: 

 

a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi környezeti 

állapotról szóló tájékoztatás elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2021. évi 

környezeti állapotról szóló tájékoztatóját jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi környezeti állapotról szóló 

tájékoztató közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 

   2. dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRÓL 

2021. 

 

 

Bevezető rész 

 

 

I. A tájékoztatás alapja, tartalma 

 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a 

települési önkormányzat illetékességi területén a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli 

a környezet állapotát és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a 

lakosságot. 

 

A környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, továbbá 

tartalmazza Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 

Szervezet munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi tárgyú közigazgatási 

eljárások adatainak feldolgozását is. 

 

 

II. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok 

 

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak 

szerint csoportosíthatók: 

 

a) a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó 

hatósági feladatok ellátása; 

b) önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása 

érdekében;  

c) együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos 

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;  

d) a környezeti állapot évenkénti elemzése. 

 

 

III. Hatályos környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint ezek végrehajtási rendeletei teremtik meg. 

 

  



Természeti adottságok 

 

 

I. Domborzat, földtan, talaj típusok 

 

Tiszacsege belterülete és külterületének nyugati része tájföldrajzilag a Közép-Tisza-vidékhez 

tartozó Borsodi-ártéren fekszik, a külterület keleti része azonban már a Hortobágyhoz tartozik. 

Domborzatát tekintve a terület ártéri szintű tökéletes síkság, egyhangú felszínű, csekély 

szintkülönbségek jellemzik. A domborzat egyhangúságát csak néhány kunhalom (pl. Bonca-, 

Kecskés-, Sólyom-, Mélyföldes-, Kettős-halom) enyhíti. 

 

A felszín felépítésében finomszemű, fiatal, pleisztocén és holocén iszapos, agyagos löszrétegek 

uralkodnak, melyek a folyók iszapjának lerakódása során keletkeztek. 

 

A táji kettőség a talajtípusok elterjedésében is megnyilvánul. Nyugaton a Tisza öntésterületén 

kialakult fiatal, nyers öntéstalajok, réti öntéstalajok és réti talajok fordulnak elő, 

termékenységük közepes. Tőlük keletre, a löszös üledékeken – a felszín közeli szikes talajvíz 

hatására kialakuló réti szolonyecek, sztyeppesedő réti szolonyecek és szolonyeces réti talajok 

jellemzőek. Gyenge termőképességűek, főként legelőként szolgálnak, utóbbi gyenge 

szántóként is hasznosítható. 

 

A talajtípusok változatosságának eredményeként a kistérség növénytársulásai és vízviszonyai 

hatására rendkívül sokféle élőhelytípus alakult ki, amely többsége európai különlegességnek 

számít. Rajta speciális életközösségek, unikális flóra és fauna fordul elő. 

 

 

II. Éghajlat 

 

A Közép-Tisza-vidék meleg, száraz éghajlatú kistáj. Sugárzásviszonyai viszonylag kedvezőek. 

A napsütés évi összege 1950 - 2020 óra, az évi középhőmérséklet átlaga pedig 10,5-11,0 °C 

között mozog. A július átlaghőmérséklete a legmagasabb, általában 20,5 - 22 °C között változik. 

A tél általában kemény fagyokat hoz a megyében, a leghidegebb a január. A hótakaróval borított 

napok száma országos viszonylatban alacsony (átlagosan évi 30-40 nap).  

 

Csapadék szempontjából Hajdú-Bihar megye az Alföld egyik legszárazabb vidéke, a Hortobágy 

déli része pedig az ország egyik legszárazabb területe, ahol a csapadék évi mennyisége nem éri 

el az 500 mm-t. A térség átmenetet képez a Hortobágy és a hűvösebb, csapadékosabb 

szomszédos terület között. A kistérségben az évi átlagos csapadékmennyiség 500-550 mm 

között mozog, melyből a 300-350 mm jut a mezőgazdasági tenyészidőre. Legcsapadékosabb 

hónap a június (55-75 mm), legszárazabb a január (25-35 mm). 

 

A leggyakoribbak az észak-keleti, északi és a dél-nyugati szelek. Az átlagos szélsebesség 2,5-

3 m/s. 

 

A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változások arra utalnak, hogy a klíma 

megváltozása a meleggel kapcsolatos szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg 

szélsőségek csökkenésével jár térségünkben. A XX. század elejétől 2015-ig mintegy 12 nappal 



több a nyári nap (Tmax>25°C), és a hőhullámos napok száma (Tközép>25°C) is megnőtt, 

átlagosan 8 nappal. Ezzel párhuzamosan kevesebb a fagyos napok (Tmin<0°C) száma, országos 

átlagban jellemzően 14 nappal. 

 

 

III. A vizek állapota 

 

 

Felszíni vizek 

 

Vízrajzilag Tiszacsege és tágabb környezete vízben gazdag terület, a térség számottevő bővizű 

vízfolyással rendelkezik. Településünk külterületének nyugati részén a Tisza, keleti részén a 

Tiszából leágazó Nyugati-főcsatorna folyik, középső részén pedig az Árkus-ér. Mellettük még 

számos mesterséges csatorna található. Az előbbieken felül, a Tisza folyó holtága, a Holt-Tisza 

és a Morotva is jelentőséggel bír. 

 

Magyarország halastavakban leggazdagabb területe a Hortobágy. A nagy kiterjedésű, 

körtöltéses halastavakat, főleg a második világháború után (1950-60-as években) létesítették, 

összes kiterjedésük meghaladja az 4000 ha-t. A halastavak többségét természetes mocsarak, 

folyóerek medrében alakították ki, kihasználva a természetes terepi adottságokat. 

 

Az öregebb tavak többsége, a természetes szukcesszió előrehaladott volta miatt természetszerű 

állapotot mutat.  

 

A térségben történő haltermelés a jelenlegi hazai fogyasztás 50%-át is képes kielégíteni. A 

halastavak, a természetszerű állapotuk, és az az ökoturizmusban betöltött szerepük miatt is 

kiemelkedő jelentőségűek, amely szerep a jövőben egyre fokozódni fog, rezervátumként 

szolgálva az élővilágnak.  

 

A térségben előforduló halastavak: Hortobágyi-halastavak, Virágoskúti-halastó, 

Hajdúszoboszlói-halastó, Elepi-halastó, Malomházi-halastó, Kónyai-halastó, Csécsi-halastó, 

Fényesi-halastó, Kungyörgyi-halastó, Akadémiai-halastó, Pródi-halastó, Vidiéri-halastó. 

 

 

Felszín alatti vizek 

 

Településünk termálvíz készlettel rendelkezik, amely termálvíz felsőpannon rétegből 

származik, hőmérséklete 72 °C. A fürdő termálvizét 2000-ben gyógyvízzé minősítették. 

 

A talajvíz mélysége és a talajvíztükör nyugalmi szintje között különbség előfordulhat, általában 

pozitív, átlagosan 2–3 m. A talajvíz jelentkezési mélysége a település belterületén átlagosan 2-

3 m, egyes területeken 3–4 m. A talajvíz minőségét döntően az emberi beavatkozások és a 

természeti tényezők határozzák meg. Az elszikkasztott szennyvizek szervesanyag- és ammónia 

tartalma a talajvízbe kerülve szennyezik azt.  

 

  



IV. Természeti értékek, élővilág 

 

A település és külterülete az Alföld flóravidékének Tiszántúli flórajárásába tartozik. Potenciális 

növénytársulásai a Tisza mentén, az alacsony ártéren mandulalevelű bokorfüzesek és 

puhafaligetek, a magas ártereken tölgy-kőris-szil és ligeterdők. Keleten tatárjuharos-

lösztölgyesek és sziki tölgyesek voltak jellemzőek, sziki erdőspuszta-rétekkel és sziki 

gyepekkel. 

 

Az eredeti növénytársulások szerencsére sok helyen maradtak a város területén. Ezek mára 

védelem alá kerületek, fennmaradásuk így biztosítottnak látszik. A városhoz tartozik az ároktő-

tiszacsegei hullámtér természetvédelmi terület kisebbik része (a Kácsa-sziget szegélye), amely 

természetes ártéri növénytársulásai mellett, európai jelentőségű madárélőhely is. A holtágakban 

fellelhető még az igen ritka halfajunk, a lápi póc is. 

 

Tiszacsege területére átnyúlik az Ohati-erdő északi része is, ez a sziki tölgyesek egyik utolsó 

hazai maradványa. Kettős lombkoronaszintű erdő, a felső lombkoronaszintben a kocsányos 

tölgy uralkodik, a széleken azonban csertölgy is előfordul; az alsóban pedig – a tatárjuhar és a 

mezei juhar mellett – a mezei szil és a vadkörte található meg. 

 

A közigazgatási terület keleti része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. Itt számos sziki 

növénytársulás található, a szikes mocsaraktól kezdve a szolonyec sziki rétegekig és szikes 

pusztákig. Ide tartozik a Kis és Nagy Kecskés-puszta és a Cserepes-puszta. Előbbi mocsarainak 

fészkelő madarai a nyári lúd, a kormos- és a fattyúszerkő, ősszel darvak is felkeresik. A 

Cserepes-pusztán a sziki növénytársulások mellett előfordulnak löszpuszta-rétek is, védett 

növényük a macskahere. A puszta értékes madara a túzok és a kerecsensólyom. 

 

A hazai legtöbb löszpuszta a mezőgazdasági művelés áldozatául esett. A Hajdúsági löszhát 

jelentős része kistérségünkbe esik, azonban eredeti állapotában megmaradt löszhát-vonulatokat 

ma már nem találunk. A Hortobágy felszínébe szigetszerűen benyúló, löszös foltok a legeltetés 

és kaszálás hatására sok esetben jelentősen degradálódtak. A löszpusztai gyepek legértékesebb 

reliktum növényei, a tátorján, bókoló zsálya és erdélyi hérics azonban már nincsenek meg a 

területen. A védett fajok közül a macskahere nagyobb állománya méltó említésre. További 

jelentősebb löszpusztai fajok: a kunhalmok (kurgánok) reliktumgyepét alkotó taréjos búzafű és 

seprűfű, a törpe borkóró, magyar szegfű és osztrák zsálya.  

 

Madarak közül a terület legértékesebb képviselője a túzok. Azonban az utóbbi évtizedben ez a 

faj a mezőgazdasági területekre húzódott át. A kistérségben lévő túzokállomány 60-70 madár, 

amely a hazai populáció 5-7 %-a. Említhetjük a cigány- és a rozsdás csukokat, mint fészkelő 

madárfajokat. A löszpuszták kis kiterjedése miatt, egyéb jelentősége a mai időkben már 

korlátozott. Annak ellenére, hogy a fenti területek alkalmasak a mezőgazdasági művelésre, ma 

már egyértelmű, hogy a meglévő löszszigetek eredeti állapotban való megőrzése kell, hogy 

prioritást képezzen.  

 

A hortobágyi szikesek 90%-a a puszta-élőhely típusba sorolható. Az ürmöscsenkeszes, rövid 

füvű gyepek színei a zöldtől a vörösön keresztül egészen a sárgáig változnak, festőivé téve a 

síkságot. A színváltozások mértéke mindig a vízviszonyok függvénye. Az egyhangúnak tűnő 

pusztát, változatos talajtani mikroformációk teszik mozaikossá. A szikpadka részei, a 



padkatető, padkalejtő, szikér, a nedves és száraz szikfok egymáshoz képest csak néhány 

centiméteres szintkülönbséget mutatnak, mégis hasonló változások és övezeti tagolódásokat 

találunk, mint a hegységek változatos erdőtípusai esetében.  

 

A padkás szikesedési folyamatokat – a világon egyedülálló módon – csak a Hortobágyon 

figyelhetjük meg. A sziki gyepek közül természetvédelmi szempontból külön figyelmet 

érdemelnek a sós szikesek. Itt vannak igazi halofiton-társulások; sziksófűvel, sóballával és 

bárányparéjjal. Fontos védett faja az erdélyi útifű. Jelentős természetvédelmi értéket 

képviselnek a speciálisan sziki növényeken élő bennszülött rovarfajok, pl. az araszoló- és 

bagolylepkék.  

 

A madárvilágot is olyan fajok képviselik, amelyek ehhez a zord, szinte félsivatagos klímához 

alkalmazkodtak. Az ugartyúkok és székicsérek a szikes puszta különböző emeleteit használják 

fel a költéshez. Tavasszal a puszta azonban az időszakos vizek miatt, inkább vizes élőhelyhez 

hasonlít, ahol a tundrák madarai vonulnak át.  

 

Jellegzetes a pajzsoscankók, godák, vadludak és récék tömeges megjelenése. Néhányuk, mint 

a goda, piroslábú cankó és bíbic költésre is itt marad a pusztán. A nyárra kiszáradt és kopárra 

legeltetett puszta madárvilága szintén jellegzetes, különös képviselője a havasi lile, amelyek 

minden évben a puszták ugyanazon helyét keresik fel. Szintén nyárra érkeznek a pusztai ölyvek. 

Télen újra más madárfajok népesítik be a zord és jeges pusztát. A tundra madarai töltik itt a 

telet, mint a sarkantyús és hósármány, téli kenderike és a havasi fülespacsirta. 

 

A puszta legritkább emlőse a pusztai görény, amely itt éri el nyugati elterjedési határát, gyakran 

vadászik kedvenc zsákmányállatára, a pusztákon még szép számmal megtalálható ürgére. 

 

A puszta tájképi értéke felbecsülhetetlen, amely megőrzése a társadalom feladata. Fenntartása 

csak a megfelelő legeltetéssel biztosítható, mint ahogyan ezt őseink végezték. A gazdasági 

érdekű állattartás, a természetvédelem és a turizmus egy érdeket képvisel a puszták hasznosítása 

terén. Az egyik legnagyobb turisztikai látványosság, a délibáb is csak a végeláthatatlan puszta 

hosszú távú megőrzésével tartható meg. 

 

Legnagyobb összefüggő mezőgazdasági területek a Hajdúsági löszháton találhatók a 

kistérségen belül, amely az intenzív mezőgazdasági művelés miatt természeti értékben 

szegényes. Egyetlen értéket a nagy hörcsögpopuláció képviseli, amelynek természetvédelmi 

megítélése vitára adhat okot, hiszen a hörcsög már Európa jelentős részéről kipusztult, ennek 

ellenére hazánkban gazdasági kártétele is bizonyítható. A Hortobágy peremterületein található 

szántókat, adottságaiknak köszönhetően főleg extenzív művelésben használják, amely alkalmat 

ad változatos életközösségek kialakulására. Az egykori kártevő növények, mint a pipacs, keleti 

szarkaláb, nyári hérics és konkoly mára már természeti értéket képviselnek. Ezen extenzíven 

művelt szántók adnak otthont a fürjnek, fogolynak és parlagi pityernek. Az eredeti 

löszgyepekről a túzok ide húzódott át fészkelni. 

 

A természetes erdők, ültetett erdők, fasorok és facsoportok Tiszacsege mentén, a Tisza alacsony 

árterénél mandulalevelű puhafaligetek, a magas ártereken tölgy-kőris-szil ligeterdők találhatók. 

Keleti részén tatár juhar és sziki tölgyesek voltak jellemzőek. A térség természetes erdőkben 

szegényes, de jól ismert az Ohati-erdő. Ereliktum erdők közül az Ohati-erdőben maradt meg 



legérintetlenebb formában a szikes pusztai tölgyes. Lombkoronaszintjét döntő részben a 

kocsányos tölgy alkotja. Bár a fák zömmel idősek (100-150 év), de általában 10 méternél 

alacsonyabbak, koronájuk széles.  

 

A melegebb erdőszegélyeken, a tisztások facsoportjaiban sokfelé látjuk a csertölgyet, néha 

szálanként a kocsánytalan és a molyhos tölgy is felbukkan. Az erdőben tömegesen fordul elő a 

tatár juhar, amely helyenként magas cserjeszintet alkot. Továbbá gyakori a mezei juhar, mezei 

szil, a vadkörte és gyérebben a magyar kőris is. Dús, fajgazdag cserjeszintjének tömegfajai az 

egybibéjű galagonya, a kökény, a fagyal, a kecskerágó. 

 

Lágyszárú növénytársulásaiban sztyepprétekre jellemző és erdőssztyepp-fajok is mutatkoznak, 

mint a magyar zergevirág, kék gyöngyköles, nyúlárnyék, koloncos legyezőfű, piros gólyaorr és 

őszirózsa-fajok. A tölgyest számos kisebb-nagyobb tisztás tarkítja. Uralkodó növénytársulásuk 

a szikes pusztai rét, az Alföld és peremvidékei egyik legjellemzőbb és legsajátosabb 

növénytársulása. Sajátos képét a réti kocsord, fátyolos nőszirom és a réti őszirózsa adja. Ezen 

értékes társuláshoz egy hazai endemikus éjjeli lepke, a nagy szikibagoly is kötődik. Az erdők 

madár és emlős faunájuk más alföldi erdőkhöz hasonló, bár kis kiterjedésük miatt ritkaságokban 

szegényes. 

 

A térségben a tervszerű fásítás a századfordulón kezdődött. A Hortobágyon elsősorban a legelő 

állatok delelőhelyeire telepítettek jellegzetes (0,5-1,0 ha-os) erdőfoltokat, ún. szárnyékerdőket. 

Ezek általában akácosok, helyenként magas kőrissel elegyítve. A fák többnyire nem 

egészségesek, csúcsszáradtak. Ezek a szárnyékerdők jellegzetes elemei a hortobágyi tájnak. 

 

A szántóként hasznosított mezőgazdasági táblákon, a mezővédő erdősávok telepítése, az 

uralkodó szélirányra merőlegesen történt. Ezek az ún. pántlika erdők, akár több kilométer 

hosszúságúak is lehetnek, szélességük általában ritkán haladja meg a 20 métert.  

 

A térség települései mentén a háború után nagyarányú fásítási munka indult, amely 

eredményeképpen találjuk meg pl. Hortobágy határában a Dinnyési-, Feketeréti- és Vókonyai-

erdőket. A telepítések fafajai az alábbi összetételűek: 60-80% kocsányos tölgy, 10-20% kőris, 

5-10% akác, 5- 15% ezüstfa, 5% szil. 

 

Napjainkból visszatekintve a kultúrerdők telepítésének időszakára megállapítható, hogy 

természetvédelmi szempontból nem minden erdő helyét választották meg szerencsésen, több 

helyen a füves, vizenyős területek helyén keletkeztek. A kultúrerdők számos természeti 

értéknek adnak otthont, ill. pihenő- és éjszakázóhelyül szolgálnak számos madárfajnak. Például 

a vetési varjaknak, kék vércséknek, réti sasnak, szalakótának. Erdészeti kezelésüket a bennük 

található természeti értékek függvényében kell végezni. 

 

  



Környezeti állapot 

 

 

I. Területhasználat 

 

Tiszacsege a kelet-magyarországi régióban, azon belül is Hajdú-Bihar megyében helyezkedik 

el. A város Hajdú-Bihar megye nyugati szélén, a Hortobágy és a Tisza határán található, határos 

Borsod- Abaúj-Zemplén megyével. Tiszacsege Árpád-kori település, a Hortobágy észak-keleti 

kapujaként tartják nyilván. 

 

A Statisztikai kistérségek szerinti területi felosztás alapján a település a Balmazújvárosi 

Kistérségben fekszik, a kistérségre, ezáltal Tiszacsegére is a mezővárosi jelleg jellemző. 

 

A település jogállása szerint város, alapterülete 136,4 km2. Állandó népessége (2022. január 1-

jei állapot alapján) 4621 fő, népsűrűsége megközelítőleg 34 fő/km2. A település közigazgatási 

területének külső sávjában jellemző a tanyavilág, továbbá a településhez tartozik egy 

üdülőkörzet, amely a település és a Tisza között helyezkedik el. 

 

 

A település mezőgazdasági területeit tekintve a helyi kultúrtáj meghatározói. A településre 

erdőgazdálkodás nem jellemző, hiszen területén alig található erdős terület (az antropogén 

felszínformálás miatt). A rét és legelő területi aránya az utóbbi másfél évtizedben kis mértékben 

csökkent. Komplex művelési terület, avagy a kiskertek a belterülettől nyugatra helyezkednek 

el. Településünk ipari területe nem jelentős. 

 

 

II. Közlekedés 

 

A Balmazújvárosi kistérség a városok ellenére rurális térségnek tekinthető. A települések közúti 

megközelíthetőségét a megépült autópályák és a 33. sz. főút biztosítja, az Észak-alföldi régió 

centrumait (Szolnokot, Debrecent, Nyíregyházát) összekötő fő térszerkezeti tengely azonban 

elkerüli a területet, ami jelentős hátrányokat eredményez. 

 

A parkok, zöldterületek aránya alacsony, új zöldfelületek kialakítása és rendberakásra, 

állagmegóvásra mutatkozik igény. 

 

Felújításra szorul a város belső úthálózata is, hiszen elkerülő út hiányában a teherforgalom 

áthalad a városon. A belterületi önkormányzati utak minősége több szempontból is javítandó 

(kátyú, vízelvezetés, por a zúzott köves utcákban).  

 

Helyi igény van parkolóhelyek kialakítására, mind a személygépkocsik, mind a többtengelyes 

járművek részére. A mezőgazdasági utak állapota nem megfelelő. A távolsági tömegközlekedés 

jónak ítélhető. A település kerékpáros úthálózata hiányos. 

 

Minden évben megtörténik az ütőkátyúk javítása, valamint évről évre gyarapodik a felújított, 

aszfaltozott utcák száma. 

  



III. Vízellátás, szennyvízkezelés 

 

 

Ivóvízellátás 

 

Városunkban a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően, üzemeltetési szerződés keretében biztosítja az 

egészséges ivóvíz, a szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás és kezelési szolgáltatást, és 

megállapítja annak díjait.  

 

Belterületen az ivóvíz ellátottság teljes körűnek tekinthető. Az üzemelő közkifolyók 

mennyisége számos. Esetleges csőtörések esetén - a szakaszolásoknak köszönhetően - csak a 

legminimálisabb terület marad ivóvíz szolgáltatás nélkül. 

 

 

Csapadékvíz elvezetés 

 

Tiszacsege az Árkus-csatorna vízgyűjtő területén fekszik. A területére eső csapadékvizeket 

állandó vízfolyások, árkok szállítják az Árkus-csatornába. A településen a csapadékvíz 

elvezetése nyílt vizes árokkal, és helyenként zárt csatornával történik.  

 

 

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 

 

A településen a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el a vezetékes szennyvízelvezetéssel 

és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat. A településen a szennyvíz elvezetésére 

elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A település csatornázottsága, vagyis a 

csatornahálózatba bekapcsolt ingatlanok száma lényegesen elmarad a vezetékes vízellátásba 

bekapcsolt lakások számától, a peremrészeken, illetve külterületen nem rendelkeznek 

közcsatorna hálózattal. A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból a szennyvíz 

döntő hányadát szippantásos módszerrel szállítják a szennyvíztisztító telepre, vagy a talajba 

szikkasztják.  

 

Településünkön az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4.” 

megnevezésű, KEHOP–2.2.2-15-2016-00050 kódszámú beruházás keretében a szennyvíztelep 

teljeskörű felújítására, szennyvíz átemelők felújítására, valamint házi bekötések 

megvalósítására került sor. A projekt 2020. november 30. napján zárult. 

 

 

IV. Levegőminőség 

 

Főként a városon keresztül haladó tranzitforgalomnak köszönhetően viszonylag jelentős a 

levegőszennyezés és zajterhelés a keresztülhaladó utak mentén. A levegőminőség állapotát a 

közlekedés mellett a lakossági emisszió, a porterhelés és az ipari jellegű légszennyezőanyagok 

terhelése egészíti ki.  

 



A különböző légszennyező források szerepe a város légszennyezettség állapotának 

alakulásában eltérő. 

 

Az ülepedő por mennyisége a megyében nem számottevő, határérték-túllépés 

valószínűsíthetően Tiszacsegén esetében sem jellemző. 

 

A szálló por magas koncentrációja eredményezheti a legrosszabb levegőminőség-értéket. Az 

egészségre a 10 mikronnál kisebb (10 mm) méretű por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a 

mélyebb légutakba. A por toxikus anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megítélésük a toxikus 

anyag szerint történik. A szálló por tekintetében Hajdú-Bihar megye levegője szennyezett, 

elsősorban a fűtési félévben voltak tapasztalhatók határérték túllépések. 

 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező 

pontforrásokat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztálya tartja nyilván. A város területén számos bejelentésre nem 

kötelezett pontforrás is üzemel.  

 

Lakossági panasz télen leginkább abból adódik, hogy nem megfelelő fűtési technikával, illetve 

nem erre kialakított berendezésben fűtenek, így az kellemetlen szaghatással jár.  

 

Nyáron a trágyaelhelyezésből, kezelésből adódnak lakossági problémák. Az ezirányú 

bejelentések kivizsgálásra kerülnek, amennyiben szükséges, szakhatósági bevonás is 

megtörténik. 

 

A város területén a hulladékok nyílt téri égetése minden évszakban tilos, nem került feloldásra 

ez a tiltás.  

 

Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település 

szélső, külterületi részein. 

 

Tiszacsege pollentartalommal összefüggő levegőminőségére vonatkozó imissziós, illetve 

közvetlen mérési adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

 

V. Zaj- és rezgésterhelés 

 

Városunkban nagyobb ipari üzemek híján nem mutatkozik ebből eredően jelentős zajterhelés. 

Lakossági panasz ezügyben ritkán érkezik az önkormányzathoz. A kialakult zaj- és 

rezgésterhelés a városon keresztül haladó tranzitforgalomnak köszönhetően alakul ki a főutak 

mentén. Az egyéb jellegű zajforrások tekintetében (kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató 

létesítmények) előfordulhat a szállításból, helytelen magatartásból adódó zajterhelés, és zavaró 

hatás a közvetlen környezetben. Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken kiemelten 

ügyelnek a zavaró határérték alatti szinten tartani a hangosítást. 

 

Az építőipari kivitelezések során keletkező zajterhelés maximuma a terhelés hosszától függően 

65 dB-től 40 dB-ig terjedhet. A kivitelező kérésére ezek a határértékek átmeneti időszakra - 

módosíthatóak.  



VI. Energiagazdálkodás 

 

Városunkban az elektromos energia ellátottság gyakorlatilag 100%-os, a gázellátás, a vezetékes 

telefon és az internet ellátottság közel teljesnek tekinthető. A város közvilágítása a belső 

városrészekben kielégítő, a városközponttól távolodva ritkább, de a közbiztonsághoz és a 

megfelelő látási viszonyokhoz elegendő.  

 

Az elektromos energiaszolgáltató a térségben az E.ON Áramszolgáltató Kft. A lakásállományt 

meghaladja a villamosenergia-ellátottságot igénybevevő ingatlanok aránya, amit az 

ingatlanoknál előforduló többlet fogyasztói helyek és a külterületi, nem lakáscélú, de villamos 

energiaellátást igénylő ingatlanok indokolnak.  

 

A gázszolgáltatást biztosító MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása alapján 

folyamatosan emelkedik a fogyasztók száma. 

 

 

VII. Hulladékgazdálkodás 

 

Településünkön a kommunális hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma magas, csaknem eléri 

a teljes lakásállományt. A közszolgáltatás útvonala a település belterületi állandó lakosú és 

bejelentett üdülőingatlanok utcái. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 

helyi közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete határozza meg 

Tiszacsege város közigazgatási területén belül a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, igénybevételének módját és feltételeit. Településünk 

területén kommunális szilárd hulladéklerakó nem üzemel. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Tisza-tavi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. A Társulás a szolgáltatást az NHSZ 

Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) kötött 

közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

 

Ezen szerződés alapján, az NHSZ Tisza Nonprofit Zrt. biztosítja a köztisztasági és 

településtisztasági feladatokat. Megszervezi az ingatlan tulajdonosoknál keletkező települési 

hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást, megállapítja a hulladékkezelésére 

irányuló közszolgáltatási díjakat. 

 

Tiszacsegén a szemétszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A lakóépületek 

használatba vételét követően az ingatlantulajdonosok közszolgáltatáshoz kapcsolódó 

igénybevételi és fizetési kötelezettsége a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől 

fennáll. Ennek ellenére az utcák és utcavégek rendszeresen elszemetesednek, az illegálisan 

felhalmozódott hulladékot az önkormányzat saját költségén számolja fel. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés a város egész területén szervezetten működik, az újrafeldolgozással 

hasznosított hulladék mennyisége emelkedik (10%). A szelektív gyűjtőjárat havi 



rendszerességgel gyűjti a szelektív szigeteken, illetve havonta házhoz menő szelektív járat a 

teljes szolgáltatási területen elérhető. 

 

A település tisztasága érdekében évente (előzetesen egyeztetett időpontban) egy alkalommal 

lomtalanításra, valamint elektronikai hulladék gyűjtésére kerül sor, melynek keretében 

elszállításra kerül a szervezett szemétszállítás során el nem szállítható, háztartásokban 

képződött felesleges nagydarabos hulladék, a veszélyes hulladék kivételével. 

 

A közszolgáltató lehetőséget biztosít a zöldhulladék szelektív gyűjtésére is, mely szintén havi 

rendszerességgel, házhoz menő szolgáltatás keretében valósul meg.  

 

 

VIII. Az élhetőbb környezetért 

 

 

Települési zöldterületek gondozása, létrehozása 

 

A település zöldterületeinek részét képezik a járdák és az úttestek közötti zöldsávok, melyeknek 

gondozása kétféle módon történik. Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik, a fű 

nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati területeken az önkormányzat végezteti el a 

rendszeres gondozást, illetve a közparkok, a sport- és fürdő területek, a jelentősebb fásított, 

parkosított területtel rendelkező intézmények (nevelési, oktatási létesítmények) telkei, a 

templomkertek, valamint a temető vonatkozásában. 

 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a község területén a parkosítást, a meglévő 

zöldterületek gondozását, a parlagfű mentesítést. Erre a lakosság egészségi állapotát is 

figyelembe véve azért is szükség van, mert a parlagfű nagy területű elterjedése miatt egyre több 

az allergiás megbetegedés. 

 

A település közterületei, közparkjai, köztemetője tisztántartásáról az önkormányzat 

költségvetési szerve, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet gondoskodik, a 

közfoglalkoztatási programban résztvevő lakosok bevonásával, melynek során a fűnyírási, 

gyommentesítési munkálatok mellett, virágágyások beültetésével, gondozásával biztosítják a 

környezet elvárt színvonalú megjelenését. 

 

 

Megújuló energiaforrások felhasználása 

 

Tiszacsege az alternatív energiák hasznosítása szempontjából kedvező adottságokkal 

rendelkezik (termálvíz, napenergia, biomassza, szélenergia).  

 

A város életében már eddig is számos törekvés irányult a fenntartható fejlődés alapelveinek 

érvényesítésére, az elképzelések szerint a jövőben még nagyobb hangsúlyt tervezünk erre 

fektetni. Tiszacsege számára az elkövetkező évek egyik legfontosabb kihívása, hogy miként 

tudja növelni a megújuló energiaforrások arányát, és ezzel együtt mérsékelni a fosszilis 

energiahordozóktól való függőségét. A város célja a fenntartható fejlődés jegyében az alternatív 

energiaforrások felhasználása az energiagazdálkodás szerkezetváltásának elősegítése 



érdekében, mind a közintézmények, mind a lakófunkciójú épületek esetében. Mindezek mellett 

kiemelt cél a szemléletformálás a fenntartható, a környezetet nem károsító fogyasztási minták 

elterjesztése érdekében. 

 

 

Környezeti nevelés  

 

Településünk minden évben részt vesz a TeSzedd! hulladékgyűjtési akcióban, amelyhez a 

Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola is bevonásra kerül, ezzel is elősegítve településünk 

tisztábbá, rendezettebbé tételét, valamint az iskolás korú gyermekek környezeti nevelését. 

 

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegysége 2020. januárjától viseli az 

Örökös Zöld Óvoda címet.  

 

Civil és külső szervezetekkel folytatott együttműködés  

 

A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület által tartott rendezvényeken, 

Tiszacsege Város Önkormányzata is számos alkalommal részt vesz. 

 

Jelen tájékoztatót Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2022. (X. 27.) 

KT. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Tiszacsege, 2022. október 18. 

 

 

         Szeli Zoltán s.k. 

           polgármester 

https://tiszacsege.hu/?p=1133


                          

 

 

 

   

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform 

irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új 

pályázat kiírására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2022. (III. 31.) KT. számú határozata 

alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, 

természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform 

irodahelyiség bérbeadására vonatkozóan. 

 

Az irodahelyiség bérbevételére közzétett pályázati felhívás jelen előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2022. szeptember 30. napján 12:00 óra 

volt, azonban a megadott határidőig egyetlen egy pályázat sem érkezett be. 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa a pályázati eljárást eredménytelenné, továbbá 

megvitatásra javaslom újabb pályázat változatlan feltételekkel történő kiírását, a benyújtási 

határidő megállapítása tekintetében pedig annak figyelembevételét, hogy a korábban kiírt 

pályázati felhívások eredménytelenül zárultak. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. október 20. 

 

 

            Szeli Zoltán s.k. 

             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

.../2022. (…....) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség 

bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új 

pályázat kiírásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, Fő utca 

38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására vonatkozó javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a 4066 

Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbevételére 

vonatkozóan, az Önkormányzat által közzétett pályázati felhívásra egyetlen egy ajánlat 

sem érkezett be, így a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az irodahelyiség bérbevételére 

vonatkozóan újabb pályázati felhívást tesz közé azzal, hogy a pályázat benyújtására 

nyitva álló határnapot ………………………... napban határozza meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

IRODAHELYISÉG BÉRBEVÉTELÉRE 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2022. (……..) KT. számú határozata 

alapján – az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé a Tiszacsege Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Bérbeadó) tulajdonát képező Tiszacsege belterület 99 

helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt 

Tourinform irodahelyiség bérbeadására vonatkozóan: 

 

 

I. A BÉRBEADÓ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Képviselő: Szeli Zoltán polgármester 

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, illetve megtekintésre időpont 

kérhető az alábbi elérhetőségeken: 

 

Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna, hatósági irodavezető 

Telefonszám: 06 52/588-400 

E-mail cím: pmhivatal@tiszacsege.hu, hatosagi@tiszacsege.hu  

 

 

II. BÉRBEADANDÓ HELYISÉG 

 

A 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő, korábban Tourinform 

irodaként működő irodahelyiség. 

 

Az üzlethelyiség városunk központjában helyezkedik el, hasznos alapterülete 50 m2. Az épület 

teljes közműves ellátottsággal rendelkezik. 

 

Az üzlethelyiség üresen (bútorozás nélkül) vehető bérbe, elsősorban valamely 

kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenység céljára. 

 

A helyiség előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 

 

Az üzemeltetéshez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, a helyiségek 

üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a 

nyertes pályázó feladata. 

 

 

III. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, kizárólag írásban, zárt, 

sérülésmentes borítékban, 1 db eredeti példányban személyesen a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal titkárságán, vagy postai úton lehet benyújtani. 
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A borítékra rá kell írni:  

 

„Pályázat irodahelyiség bérbevételére.” 

 

A borítékon a feladó neve nem szerepelhet! 

 

 

1. Az ajánlatok benyújtásának helye: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 

 

2. Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 202…. ……………….. …. 

napján 12:00 óra. 

 

3. A részvétel feltételei: 

 

3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy benyújthat. 

 

3.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 

- az Ajánlattevő nevét, adatait, elérhetőségeit, 

- a megajánlott havi bérleti díjat (min. 50.000, - Ft), 

- a helyiségekben folytatni kívánt tevékenység megjelölését, részletezését. 

 

3.5 A szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az azoknak való megfelelés az 

Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. 

 

 

4. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok: 

 

a) cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy 

egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az 

egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat vagy EV igazolvány másolat; 

b) nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minta másolat; 

c) meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyítóerejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazása; 

d) jogi személy esetén az Ajánlattevő nyilatkozata, hogy 

‒ a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés 

teljes időtartama alatt köteles fenntartani; 

‒ vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) 

bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés 

megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel. 

 

 

5. Limit ár: 

 

A Bérbeadó az üzlethelyiség bérleti díjának havi összegére vonatkozóan a 50.000, - Ft, 

azaz ötvenezer forint alsó limit árat állítja be. 

 

 



6. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése: 

 

A határidőben beérkezett ajánlatok bontására 202…... év …………….. hónap …. napján, 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán kerül sor. Az érvényes pályázatot 

benyújtók közül, a Képviselő-testület soron következő testületi ülésen választja ki a 

nyertest. 

 

Bérbeadó a megpályázható helyiségre vonatkozóan 1. helyezett Ajánlattevőt hirdet. Az 

eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben tájékoztatást, illetve telefonon szóbeli 

tájékoztatást kapnak. 

 

Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj mértéke alapján hirdet 

nyertest. 

 

Az azonos összegű ajánlatok közül a rangsor a bérlemény felújítására vonatkozó 

kötelezettségvállalás műszaki tartalma, tervezett költsége és a kiadások teljes vagy részleges 

átvállalása alapján kerül meghatározásra.  

 

Abban az esetben, ha ezen módszerrel az azonos összegű ajánlatot tevők között rangsor nem 

állítható fel, az érintett Ajánlattevők a Képviselő-testület előtt, írásban újbóli ajánlatot tehetnek.  

 

Az azonos összegű ajánlatot tevők között a helyi vállalkozói minőség előnyt élvez.  

 

 

7. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása: 

 

Érvénytelen az Ajánlat, ha 

 

a) nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a 

bérbeadandó helyiségre meghatározott bérleti díj alsó határát; 

b) nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt 

konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet; 

c) az Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró 

okokról nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott (amennyiben releváns); 

d) az Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn, vagy a pályázati 

határidőt megelőző 1 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel 

rendelkezett; 

e) egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó jogszabályoknak. 

 

A Bérbeadó fenntartja továbbá magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által folytatni 

kívánt tevékenység ismeretében, vagy egyéb okból az Ajánlatot elutasítsa, így az 

Ajánlattevőt az eljárásból kizárja. Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult 

megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötését.  

 

Bérbeadó jogosult továbbá az ajánlati felhívást részben vagy egészben bármikor indoklás, 

és bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek 

nyilvánítani, valamint a szerződéskötéstől bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás 

megtérítése nélkül elállni. 

 

 



8. Szerződéskötés: 

 

Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az 

Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a 8. pontban rögzített valamely okból nem tagadja 

meg a szerződéskötést. 

 

Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel történő 

szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó nem köt szerződést a második legjobb 

ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki. 

 

Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 14 napon belül kerül 

sor, az 1. helyezett Ajánlattevő ezért a pályázat benyújtásának határidejét követő 21. 

napig van kötve a pályázatában foglalt ajánlatához. 

 

 

9. Szerződéses feltételek: 

 

A nyertes Ajánlattevővel bérleti szerződés kerül megkötésre 1 év határozott időre. A 

határozott idő elteltével, a felek erre irányuló nyilatkozata esetén a szerződés 

meghosszabbítható. 

 

A szerződéstervezetben foglalt érdemi rendelkezések és a nyertes ajánlat részleteinek 

megtárgyalására, valamint a bérleti szerződés megkötésére az eredmény kihirdetését 

követően, előre egyeztetett időpontban kerül sor. 

 

A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a 

bérleti szerződést. 

 

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 

összegű óvadék megfizetése. 

 

A meghirdetett helyiségre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a bérleti 

időszak kezdetével. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 











                          

 

 

 

   
 
 

Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. október 27-én tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és 

gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ között létrejött 

megállapodás alapján a Tankerületi Központ az Önkormányzat illetékességi területén működő 

Tankerületi Központhoz tartozó intézmények kapcsán, a 2021/2022. tanév szakmai és 

gazdálkodási feladatellátásáról a mellékelt tájékoztatót küldte meg Hivatalunk részére. 

 

A tájékoztató több részében is megjelenik a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola, többek 

között az 5. Gazdálkodás című pontban, ahol a „Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, EFOP-4.1.2-17-2017-00098 azonosító számú projekt 

rövid bemutatásra kerül. 

 

A tájékoztató jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Tiszacsege, 2022. október 21. 

 

   Szeli Zoltán  

    polgármester 

 

 

  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu  *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

.../2022. (..….) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és 

gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról szóló 

tájékoztatójának elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ által megküldött tájékoztatót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Tóth Lajos Árpádot, a 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatóját, jelen határozat megküldésével 

tájékoztatni szíveskedjen. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

  

 



























Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 3.számú melléklet Adatok Ft-ban

 Fejlesztés  
összesen 

Megnevezés Összesen Megnevezés Összesen

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Bútor beszerzés 6 485 810          Földszinti helyiség felújítása (Móricz u. ) 2 027 080           10 648 143             

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Működtetési eszközbeszerzés 320 649              Kazán felújítás ( Hortobágyi u. ) 439 062              

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Hangszer beszerzés 50 690                Tetőfelújítás  ( Hortobágyi u. ) 210 750              

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Hangtechnikai berendezés beszerzése 143 700              Tűzjelzőrendszer felújítása ( Hortobágyi u. ) 220 344              

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Informatikai eszközök beszerzése 199 000              Lamininált parkettázás ( Hortobágyi u.) 453 058              

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Szakmai eszközbeszerzés - pályázat célok szerint 98 000                
Balmazújváros Balmazújváros Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola Hangszerbeszerzés és felújítás 2 767 957          2 767 957               
Balmazújváros Balmazújváros -                            
Balmazújváros Balmazújváros -                            
Balmazújváros Balmazújváros -                            
Balmazújváros Balmazújváros -                            
Balmazújváros Balmazújváros -                            
Balmazújváros Újszentmargita Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Hanszerbeszerzés 51 280                Lapostető szigetelése 1 327 037           1 656 317               
Balmazújváros Újszentmargita Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Üzemeltetési eszközbeszerzés 100 000              Tűzjelzőrendszer felújítása 148 000              
Balmazújváros Újszentmargita Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola Szabadidős tevékenységhez eszközbeszerzés 30 000                
Balmazújváros Újszentmargita -                            
Balmazújváros Újszentmargita -                            
Balmazújváros Újszentmargita -                            
Balmazújváros Tiszacsege Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola EFOP 4.1.2 - eszközbeszerzés 126 241 092      EFOP 4.1.2. beruházásban új építés és felújítás 470 397 723      614 718 242          
Balmazújváros Tiszacsege Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Szakmai eszközbeszerzés az EFOP pályázat kv.kiegészítéseként 14 173 982        Tetőfelújítás 2 282 232           
Balmazújváros Tiszacsege Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Informatikai eszközbeszerzés 248 999              Kerítés készítés ( Temető u. ) 1 374 214           
Balmazújváros Tiszacsege -                            
Balmazújváros Tiszacsege -                            
Balmazújváros Tiszacsege -                            
Balmazújváros Hortobágy Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Bútor beszerzés ( iskola és kollégiumi bútor beszerzés ) 3 024 922          Tetőfelújítás 14 980 223        18 651 525             
Balmazújváros Hortobágy Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Mosó-és  szárítógép beszerzése 256 000              Villamoshálózat felújítása 199 000              
Balmazújváros Hortobágy Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium Sporteszköz beszerzés 191 380              
Balmazújváros Hortobágy -                            
Balmazújváros Hortobágy -                            
Balmazújváros Hortobágy -                            
Hajdúnánás Görbeháza Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola Iskolabútor beszerzés (padok, asztalok ) 2 453 640           folyamatos állagmegóvási,  karbantartási feladatok 3 964 360               
Hajdúnánás Görbeháza Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola sporszerek beszerzése 257 000              
Hajdúnánás Görbeháza Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola Iskola és irodabútor ( szekrények ) 1 202 000          
Hajdúnánás Görbeháza Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola hangszerbeszerzés 51 720                
Hajdúnánás Görbeháza -                            
Hajdúnánás Görbeháza -                            
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumHangszer beszerzés 1 159 517          Udvari homlokzatfelújítás a Kollégiumban 6 271 887           18 769 549             
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumNéptáncviselet beszerzés 394 500              Nyílászárócsere a Polgári utcai tornacsarnok épületén 6 133 472           
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumKollégiumi szabadidős tevékenység - szakmai felszerelés 600 000              Beltéri ajtólapok cseréje Polgári utcai épületben 1 393 241           
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumNagyteljesítményű mosógép beszerzése 380 000              
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumInformatikai eszközök beszerzése 1 511 932          
Hajdúnánás Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és KollégiumSzakmai eszközbeszerzés - pályázat célok szerint 925 000              
Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBútor beszerzés 2 561 626          Tanáriszoba felújítása 2 740 655           6 234 672               
Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaHangszerbeszerzés 822 391              
Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSzakmai eszközbeszerzés ( informatikai kieg.) 110 000              
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúnánás Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Hangszerek beszerzése 55 000                Padlóburkolat felújítás ( Móricz u. ) 4 510 583           41 917 624             
Hajdúnánás Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Sportszerek beszerzése 44 600                Nyílászárócsere ( Zólyom u. ) 29 890 516        
Hajdúnánás Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tetőszigetelés ( Zólyom u. ) 3 976 290           
Hajdúnánás Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tornatermi kopolitüveg cseréje ( Zólyom u. ) 2 667 738           
Hajdúnánás Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Földszinti helyiség felújítása (Móricz u. ) 772 897              
Hajdúnánás Polgár -                            
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaMűvészeti oktatás eszközbeszerzése 140 000               folyamatos állagmegóvási,  karbantartási feladatok 1 857 000               
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSporteszköz beszerzés 162 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSzabadidős tevékenység eszközbeszerzése 218 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBerendezés beszerzése 320 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaHangszerbeszerzés és felújítás 628 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaKönyvcsomag 389 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola Bútor beszerzés 2 440 399          Tornacsarnok nyílászáró csere 29 887 602        33 177 304             
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola Informatikai eszközbeszerzés és felújítás 686 400              Kazán felújítás 109 903              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola Hangszerbeszerzés 53 000                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény -                            
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény -                            
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény -                            
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium bútor, berendezés  beszerzés 2 614 503          Tornaterem padlóburkolatának felújítása 20 240 446        33 487 082             
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Informatikai eszközbeszerzés 
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Infomatikai eszközbeszerzés pályázat cél szerint 8 269 592          
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Megemlékezési tárgyi eszköz  beszerzés 793 750              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Sportszerek és eszközök beszerzése 600 833              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Szemléltető eszközök beszerzése 306 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium könyvtárfejlesztés 661 958              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Sporteszköz beszerzés 125 700              Tűz  és villámvédelmi rendszer felújítása 1 294 493           2 298 513               
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Működtetési eszközbeszerzés 148 000              Gázkazán felújítás 514 980              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szakmai szemléltetőeszközök beszerzése 114 940              Kerítésfelújításhoz anyagbeszerzés ( saját kivitelezésben ) 
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Hangszerbeszerzés 50 400                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Könyvcsomag beszerzés 50 000                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Hangszerbeszerzés és felújítás 3 044 000          3 875 000               
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Könyvcsomag - kottaállomány fejlesztés 200 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti eszköz és anyagbeszerzés 631 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, KollégiumBelső kerítés építése 1 027 467          Fűtésrekonstrukció 42 855 549        77 332 677             
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, KollégiumBútorbeszerzés 916 014              Lapostető szigetelés 30 732 608        
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, KollégiumMűködtetési eszközbeszerzés 679 765              Belső burkolatfelújítás 1 068 374           
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, KollégiumHangszerbeszerzés 52 900                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúdorog Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai Teréz Anya Tagintézménye Szakmai eszköz és hangszerbeszerzés 72 000                fűtési rendszer felújítása 913 953              2 128 328               
Hajdúböszörmény Hajdúdorog Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai Teréz Anya Tagintézménye Működtetési eszközbeszerzés 220 985              Homlokzatfelújítás 921 390              
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúdorog -                            
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Bútor, berendezés beszerzés 553 229              Homlokzatfelújítás 11 426 238        18 951 010             
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Legorobot 149 800              Térburkolás 5 998 500           
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Informatikai eszközbeszerzés 357 541              Tetőfelújítás 196 647              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Működtetési eszközbeszerzés 118 165              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Hanszerbeszerzés 51 215                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola Könyvcsomag beszerzés 99 675                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Zeleméry László Általános Iskola Bútorbeszerzés 942 000              Kazán felújítás 1 024 000           2 626 000               
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Zeleméry László Általános Iskola Fejlesztőeszközök beszerzése 302 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Zeleméry László Általános Iskola Szakmai berendezések beszerzése 293 000              
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Zeleméry László Általános Iskola Hangtechnikai berendezés beszerzése 65 000                
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény
Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBútor beszerzés 3 288 000          Kazán felújítás 1 300 000           6 655 000               
Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaMűvészeti képzés eszközbeszerzése 529 000              Tetőszerkezet felújítás 435 000              
Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaMűködtetési eszközbeszerzés 382 000              
Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaHangszerbeszerzés és felújítás 481 000              

Tájékoztató a 2021/2022. tanév során megvalósított intézményi fejlesztésekről 
Járások Település Intézmény neve

Beruházás Felújítás

1. oldal



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 3.számú melléklet Adatok Ft-ban

Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolakönyvcsomag beszerzés 186 000              
Hajdúhadház Bocskaikert Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaInformatikai eszköz beszerzés 54 000                
Hajdúhadház Hajdúhadház Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBelső elválasztó kerítés építése 2 360 425          Épületjavítási munkálatok 1 888 767           8 524 730               
Hajdúhadház Hajdúhadház Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaHangszer beszerzés és felújítás 2 402 267          Homlokzatfelújítás 550 852              
Hajdúhadház Hajdúhadház Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaBútor beszerzés 1 010 419          
Hajdúhadház Hajdúhadház Földi János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaHangtechnikai berendezés beszerzése 312 000              
Hajdúhadház Hajdúhadház
Hajdúhadház Hajdúhadház
Hajdúnánás Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Iskolabútor beszerzés 382 270              Iskolaépület felújítása a Magyar Falu Program keretében 39 428 428        39 861 698             
Hajdúnánás Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Hangszer beszerzés 51 000                
Hajdúnánás Újtikos
Hajdúnánás Újtikos
Hajdúnánás Újtikos
Hajdúnánás Újtikos
Hajdúnánás Tiszagyulaháza Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Tagintézménye Működtetési eszközbeszerzések 137 000              259 000                  
Hajdúnánás Tiszagyulaháza Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Tagintézménye Hangtechnikai berendezés beszerzése 122 000              

2. oldal



Járások Település Intézmény neve Megnevezés Pályázat kódja Pályázat megnevezése
Megvalósítási 
helyszínek Eszköz Létszám Kísérők Időszak Projekt rövid bemutatása

Balmazújvárosi Balmazújváros
Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4060 Balmazújváros, 
Kossuth tér 18 13

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Határtalanul HAT-19-01-0470
Útlevél nélkül 
Erdélyországba Románia 41 5

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.05.29-06.01. 
között.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Határtalanul HAT-KP-1-20211-001037

Kirándulás: Dél-
Erdély, Al-Duna, 
Bánság Románia 20 2

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.05.24-05.27. 
között.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Digitális kompetencia 
fejlesztése

4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 
4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23., 
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3 107

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 
4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23., 
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3 140

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084 

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23., 85

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Lázár Ervin Program

4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 
4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23., 
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3 1142

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolatej
 4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolagyümölcs
4060Balmazújváros, 
Dózsa Gy. U. 17-23., 

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolatej
4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 

kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolagyümölcs
4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása
4060Balmazújváros, 
Hortobágy u. 12., 

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Honvédelmi pályázat TÁM/1/2021/418 Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatása 
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3 361

Olyan egy vagy többnapos programok 
megvalósítása és támogatása, ahol a diákok 
a honismeret, a történelem, a hazaszeretet 
és a sport egyes elemeinek 
összekapcsolásával mind a nevelés, mind 
pedig a közösség építés tekintetében aktív 
időtöltést valósítanak meg. 

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolatej
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2021/2022. tanévi pályázatairól
2.sz.melléklet



Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola Iskolagyümölcs
4060Balmazújváros, 
Móricz Zs. U. 1-3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

2021-KAR-01-05547 

Erzsébet Karácsony

Zánkai Erzsébet-tábor 
(8251 Zánka, Külterület 
hrsz. 030/15.)

31 3

05. 
turnus: 

2021.12.2
0. – 

2021.12.2
2.

Az Erzsébet Alapítvány jelentkezést 
hirdetett a hagyományos Erzsébet-
karácsonyra, amely idén először a felújított 
„Zánkai Erzsébet-táborban” valósulhat 
meg. Az Erzsébet-karácsonyt 2021-ben 
újításként többnapos, ottalvós 
programsorozatként tartja meg az Erzsébet 
Alapítvány, így a gyermekek egy időben 
kulturális és szórakoztató előadásokkal, 
valamint szabadidős és adventi 
programokkal egyaránt találkozhat 
decemberben összesen öt alkalommal. Az 
alapítvány az utazási költséget utólagosan 
megtéríti. A

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

2021-KAR-01-05591

Erzsébet Karácsony

Zánkai Erzsébet-tábor 
(8251 Zánka, Külterület 
hrsz. 030/15.)

42 4

02. 
turnus: 

2021.12.0
8. – 

2021.12.1
0.

Az Erzsébet Alapítvány jelentkezést 
hirdetett a hagyományos Erzsébet-
karácsonyra, amely idén először a felújított 
„Zánkai Erzsébet-táborban” valósulhat 
meg. Az Erzsébet-karácsonyt 2021-ben 
újításként többnapos, ottalvós 
programsorozatként tartja meg az Erzsébet 
Alapítvány, így a gyermekek egy időben 
kulturális és szórakoztató előadásokkal, 
valamint szabadidős és adventi 
programokkal egyaránt találkozhat 
decemberben összesen öt alkalommal. Az 
alapítvány az utazási költséget utólagosan 
megtéríti. A

Balmazújvárosi Balmazújváros

Balmazújvárosi Általános Iskola
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Balmazújvárosi 
Általános Iskola 61

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola 
Bocskai István Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Balmazújvárosi 
Általános Iskola Bocskai 
István Tagintézménye 70

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Balmazújvárosi Balmazújváros Balmazújvárosi Általános Iskola 
Kalmár Zoltán Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Balmazújvárosi 
Általános Iskola Kalmár 
Zoltán Tagintézménye 98

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4241 Bocskaikert, 
Baross G. u. 19. 27

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4241 Bocskaikert, 
Baross G. u. 19. 100

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolatej

4241 Bocskaikert, 
Baross G. u. 19.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolagyümölcs

4241 Bocskaikert, 
Baross G. u. 19.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lázár Ervin Program

4241 Bocskaikert, 
Baross G. u. 19. 354

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 

Hajdúhadház Bocskaikert

Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05312 Napközi tábor Tankerületi iskoláknak

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 57

01. 
turnus: 

2022.06.2
0-

2022.06.2
4.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúhadház Bocskaikert

Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05747 Napközi tábor Tankerületi iskolák részére

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 32

02. 
turnus: 

2022.06.2
7-

2022.07.0
1.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.



Hajdúhadház Bocskaikert

Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05751 Napközi tábor Tankerületi iskoláknak

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 47

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúhadház Bocskaikert

Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05798 Napközi tábor tankerületi iskoláknak

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 28

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúhadház Bocskaikert

Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05801 Napközi tábor Tankerületi iskoláknak

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 27

06. 
turnus: 

2022.07.2
5-

2022.07.2
9.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúhadház Bocskaikert
Bocskaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskaikerti Németh 
László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 56

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Iskolatej

4075 Görbeháza, 
Széchenyi u. 9.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Iskolagyümölcs

4075 Görbeháza, 
Széchenyi u. 9.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4075 Görbeháza, 
Széchenyi u. 9. 16

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084 

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4075 Görbeháza, 
Széchenyi u. 9. 40

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Lázár Ervin Program

4075 Görbeháza, 
Széchenyi u. 9. 216

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúnánási Görbeháza

Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04265 Görbeházi kis lánglovagok

Görbeházi Széchenyi 
István Általános Iskola 38

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Görbeháza
Görbeházi Széchenyi István Általános 
Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Görbeházi Széchenyi 
István Általános Iskola 7

2022.08.2
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HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         33

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.1.6-16-2017-00036

"Amit ma a 
fogyatékos ügy 
nevében megteszünk, 
annak a holnap 
világában mindenki 
számára értelme 
lesz."

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

Az intézmény súlyos és halmozottan 
fogyatékos gyermekeket ellátó 
intézmények szakmai fejlesztése, 
Intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok 
adaptációjának támogatása, Specifikus 
tanfolyamokon való részvétel támogatása, 
Egyéb tudástámogató tevékenységek 
lebonyolítása, A szakemberek speciális 
eszközök használatára történő 
felkészítésének támogatása, A minőségi 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
eszközök biztosítása Infokommunikációs 
eszközök beszerzése és fejlesztő eszközök 
beszerzése, Szülősegítő és érzékenyítő 
programok szervezése

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Iskolakert Iskolakerti Alapozó Alprogram III. 

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 
A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda,és Általános és 
Készségfejlesztő Iskola  Kollégium
Dr. Molnár István EGYMI Autista 
Tagintézménye ( ÁLT.isk.) Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         94

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon Autista Tagozat Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon Autista Tagozat Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti u. 5.,         

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola Nemzeti Tehetség Program NTP-TFJ-20-0076 Tehetségfejlesztés játékosan a Bartók Béla Zeneiskolában

4220 
Hajdúnöszörmény, II. 
Rákóczi F. u. 31. 73 279

2020.09-
2021.12.3
1

A hazai és a határon túli művészeti 
tehetséggondozó programok támogatása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúnöszörmény, II. 
Rákóczi F. u. 31. 21

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 
1.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 
1.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 
1. 40

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4220 
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 
1. 130

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 
1. 448

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Iskolatej

4220Hajdúböszörmény, 
Káplár Miklós u 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Káplár Miklós u 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Iskolakert Iskolakerti Alapozó Alprogram III. 

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11.

A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11. 35

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11. 140

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Határtalanul HAT-20-01-0273 Székelyföld kincsei - Sóvidék csodáiRománia 36 4

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.06.13-06.17. 
között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Határtalanul HAT-KP-1-2021/1-000566 Irodalmi és történelmi hősök nyomábanRománia 50 5

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.05.01-05.05. 
között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 11. 450

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.3-17-2017-00032 Digitális környezet fejlesztése a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ négy iskolájában 

4220 
Hajdúböszörmény, 
Árpád utca 22.
Hajdúböszörmény, 
Bocskai István tér 11.
Hajdúböszörmény, 
Bocskai István tér 12.
Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanu u. 
1.

2018.02.0
1-
2022.01.3
1.

4 helyi iskola közösen, szoros 
együttműködés keretében kidolgozza a XXI. 
Sz. kihívásainak megfelelő digitális oktatás 
pedagógiai támogató környezetet, melyben 
támaszkodnak a Bocskai István Gimnázium 
általi tapasztalatokra. Ezt a tapasztalatot, 
tudást szeretnék felhasználni, bővíteni , 
átadni e program keretében. Így a program 
céljai elsősorban a problémamegoldó 
gondolkodás, a kreativitást fejlesztése.  ( a 
robotika tehetséggondozó műhely 
keretében, melyet kiegészítenek a DPMK 
által ajánlott programmal).  A másik terület 
a matematikai kompetencia fejlesztése, 
melyre a Geomatech kidolgozott anyagait 
fogják használni. A szövegértés 
fejlesztése  is a program célja, a Lego 
StoryStarter csomagokkal ill. saját 
módszerek alkalmazásával.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12. 61

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12. 147

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium

TESCO-Global Áruházak Zrt, Ön választ 
mi segítünk” Ön választ mi segítünk”

4222 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12.

Az intézmény a pályázatban társasjáték 
klub szervezésére nyert  támogatást.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-092396_2 ALL WE NEED IS A NEW SY(STEM)

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12. Nemzetközi oktatási információmegosztás

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Erasmus+ 2020-1-PL01-KA226-SCH-096232 DigitALL Schools 

4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér 12. Nemzetközi oktatási információmegosztás

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Határtalanul HAT-19-02-0191 Disputa határok nélkül Románia 24 4

Külhoni tanulók magyarországi kirándulása, 
illetve hazai tanulók határon túli 
kirándulása valósult meg. Romániába 
utaztak 2022.06.13-06.15. között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium

NTP Bonis Bona - A nemzet fiatal 
tehetségeiért -Tehetséggondozó 
szervezet NTP-KTSZT-M-20-0002

A Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium, mint tehetséggondozó 
szervezet elismerése és a hozzá járó díjazás

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 11. 54

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084 

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4220 
Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 11. 145

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
MagyarAngol Két Tanítási Nyelvu 
Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti 
Iskola Erasmus+ 2020-1-UK01-KA229-078904_2 The sySTEM of Water

4220 
Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 11. Nemzetközi oktatási információmegosztás

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
MagyarAngol Két Tanítási Nyelvu 
Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti 
Iskola Határtalanul HAT-19-01-0291 Erdély Kincsei-MezőségRománia 39 4

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.06.07-06.09. 
között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény, 
Árpád u 22, Eötvös u. 
11

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény, 
Árpád u 22, Eötvös u. 
11

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 11. 370

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Honvédelmi pályázat TÁM/1/2021/187 Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok támogatása 

4220 
Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 11. 180

Olyan egy vagy többnapos programok 
megvalósítása és támogatása, ahol a diákok 
a honismeret, a történelem, a hazaszeretet 
és a sport egyes elemeinek 
összekapcsolásával mind a nevelés, mind 
pedig a közösség építés tekintetében aktív 
időtöltést valósítanak meg. 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4220 
Hajdúböszörmény,Erdél
yu. 37 20

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4220 
Hajdúböszörmény,Erdél
yu. 37 160

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Határtalanul HAT-19-01-0862 Szent László nyomában járvaRománia 16 1

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.06.20-06.23. 
között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Határtalanul HAT-19-01-0864 Szent László királyunk nyomábanRománia 16 1

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.06.20-06.23. 
között.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Iskolatej

4220 
Hajdúböszörmény,Erdél
yu. 37

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Iskolagyümölcs

4220 
Hajdúböszörmény,Erdél
yu. 37

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Lázár Ervin Program

4220 
Hajdúböszörmény,Erdél
yu. 37 400

Lázár Ervin Program bevont tanulók részére 
megvásárlásra kerültek a színház belépők 
és egyéb jogosultságok és megvalósításhoz 
szükséges szolgáltatások. 2020. január 2-től 
kezdődött meg a programok tényleges 
megszervezése és a megvalósítás. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumából 2020. 
március 11.-én kiadott közlemény alapján 
felfüggesztésre került a Lázár Ervin Program 
is. Ezen időpontig az 1. és 5. évfolyam 
előadásai szinte 100%-ban, a 4.évfolyam 
előadásai 100%-ban, a 6. évfolyam 
előadásai kb. 50%-ban, a 8. évfolyam 
előadásai kb. 35-40%-ban valósultak meg. 
2020.március 11.-ig nem valósultak meg a 
2., 3., és 7.évfolyam előadásai. 

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-06229 Hagyományörző  napközis Erzsébet tábor

Dr. Molnár István 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény, Óvoda, 
Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium 15

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04501 2022 Napközi 1.

Hajdúböszörményi 
Bethlen Gábor 
Általános Iskola 40

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04911 2022 Napközi 2

Hajdúböszörményi 
Bethlen Gábor 
Általános Iskola 40

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04914 2022 Napközi 3

Hajdúböszörményi 
Bethlen Gábor 
Általános Iskola 40

05. 
turnus: 

2022.07.1
8-

2022.07.2
2.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04973 Bocskai4

Hajdúböszörményi 
Bocskai István Általános 
Iskola 27

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-05026 Csipet csapat

Hajdúböszörményi 
Bocskai István Általános 
Iskola 20

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04825 TáboroZoo

Hajdúböszörményi 
Eötvös József Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 24

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04867 Néptánctábor

Hajdúböszörményi 
Eötvös József Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 34

05. 
turnus: 

2022.07.1
8-

2022.07.2
2.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04526 03. turnus: 2022.07.04-2022.07.08.

Középkerti Magyar-
Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 48

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04811 04. turnus: 2022.07.11-2022.07.15.

Középkerti Magyar-
Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 49

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Dr. Molnár István 
EGYMI Kalkuttai Teréz 
Anya Tagintézménye 15

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Dr. Molnár István Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Dr. Molnár István 
Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény, Óvoda, 
Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, 
Kollégium 36

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Bethlen Gábor 
Általános Iskola 52

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Krúdy Gyula Utca 11-
15. sz. Alatti Telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Bethlen Gábor 
Általános Iskola Krúdy 
Gyula Utca 11-15. sz. 
Alatti Telephelye 4

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Bocskai István Általános 
Iskola 35

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Bocskai István 
Általános Iskola Káplár Miklós utcai 
telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Bocskai István Általános 
Iskola Káplár Miklós 
utcai telephelye 18

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Eötvös József Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 62

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Eötvös József 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Eötvös u. 10. telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúböszörményi 
Eötvös József Magyar-
Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola Eötvös u. 10. 
telephelye 34

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása



Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Hajdúdorogi Móra 
Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 134

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény
Középkerti Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Középkerti Magyar-
Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 73

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény Zeleméry László Általános Iskola
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Zeleméry László 
Általános Iskola 68

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Iskolatej

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Iskolagyümölcs

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43.

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43. 18

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43. 40

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúböszörményi Hajdúböszörmény-Bodaszőlő Zeleméry László Általános Iskola Lázár Ervin Program

4224 Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Vákáncsos 
utca 43. 131

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolatej

4087 Hajdúdorog, Móra 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolagyümölcs

4087 Hajdúdorog, Móra 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4087 Hajdúdorog, Móra 
tér 11. 38

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4087 Hajdúdorog, Móra 
tér 11. 150

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lázár Ervin Program

4087 Hajdúdorog, Móra 
tér 11. 326

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.



Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye Iskolatej

4071 Hajdúdorog, Teréz 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye Iskolagyümölcs

4071 Hajdúdorog, Teréz 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

4087 Hajdúdorog, Teréz 
tér 11.

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4087 Hajdúdorog, Teréz 
tér 11. 5

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog
Dr. Molnár István EGYMI Kalkuttai 
Teréz Anya Tagintézménye Lázár Ervin Program

4087 Hajdúdorog, Teréz 
tér 11. 16

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúböszörményi Hajdúdorog

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04344 XVIII. Kismatekos, kisfizikus tábor

Hajdúdorogi Móra 
Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 31

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4242 Hajdúhadház, 
Szilágyi D. u. 2-4. 52

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4242 Hajdhadház, 
Bocskai tér 14. 460

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolatej

4242 Hajdúhadház, 
Szilágyi D. u. 2-4.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolagyümölcs

4242 Hajdúhadház, 
Szilágyi D. u. 2-4.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 10. Polgár, 
Móricz Zsigmond u. 3.

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Lázár Ervin Program

4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 10. Polgár, 
Móricz Zsigmond u. 3. 1008

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.



Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolatej

4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 10. Polgár, 
Móricz Zsigmond u. 3.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Iskolagyümölcs

4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 10. Polgár, 
Móricz Zsigmond u. 3.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 10. Polgár, 
Móricz Zsigmond u. 3.

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Földi János Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola 508

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúhadházi Hajdúhadház

Földi János Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Szilágyi Dániel Úti 
Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Földi János Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola Szilágyi Dániel Úti 
Tagintézménye 482

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Határtalanul HAT-19-01-0046 Székelyföld kincsei - Sóvidék csodáiRománia 35 4

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.08.26-08.30. 
között.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Határtalanul HAT-20-01-0299 Legendák földjén egy csipetnyi sóvalRománia 40 5

Tanulók határon túli kirándulása valósult 
meg. Romániába utaztak 2022.07.25-07.30. 
között.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolatej

4080 Hajdúnánás, 
Iskola u. 3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolagyümölcs

4080 Hajdúnánás, 
Iskola u. 3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolatej

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolatej

4080 Hajdúnánás, 
Baross u. 11/A

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.



Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolatej

4080 Hajdúnánás, 
Magyar u. 104.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolatej

4080 Hajdúnánás, 
Iskola u. 3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolagyümölcs

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolagyümölcs

4080 Hajdúnánás, 
Baross u. 11/A

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolagyümölcs

4080 Hajdúnánás, 
Magyar u. 104.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolagyümölcs

4080 Hajdúnánás, 
Iskola u. 3

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Iskolakert Iskolakerti Alapozó Alprogram III. 

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10.

A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 
A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Lázár Ervin Program

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. 1144

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.



Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Nemzeti Tehetség Program NTP-TFJ-20-0077 Segíts, hogy óriás legyek!

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. 120

2020.09.0
7-
2021.12.3
1.

A hazai és a határon túli művészeti 
tehetséggondozó programok támogatása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Nemzeti Tehetség Program NTP-INNOV-21-0200 DiTerMa

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10.

Innovatív tanulási környezet kialakítása és 
komplex tehetségsegítő programok 
megvalósítása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Erasmus+ 2020-1-HU01-KA229-078780_1Act like a pro, preserve H2O!

4080 Hajdúnánás, 
Iskola u. 3

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084 

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. 310

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. 69

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04394 Szupercsapat

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium 21

01. 
turnus: 

2022.06.2
0-

2022.06.2
4.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Magyar utcai Telephelye Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04351 Sziporka

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Magyar utcai 
Telephelye 30

03. 
turnus: 

2022.07.0
4-

2022.07.0
8.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai Telephelye Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-03810 Fonák vagy tenyeres?

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai 
Telephelye 45

04. 
turnus: 

2022.07.1
1-

2022.07.1
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai Telephelye Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04110 Táborozzunk retro hangulatban!

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai 
Telephelye 44

05. 
turnus: 

2022.07.1
8-

2022.07.2
2.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai Telephelye Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04111 Labdák tengerében

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai 
Telephelye 38

07. 
turnus: 

2022.08.0
1-

2022.08.0
5.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai Telephelye Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány2022-NAP-01-04112 Nagyi! Egy hét pihenő!

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai 
Telephelye 39

08. 
turnus: 

2022.08.0
8-

2022.08.1
2.

A Napközi Erzsébet-táborok a nyári 
szünetben, a gyerekek lakóhelyén 
valósulnak meg.A napközi táborozás 
jelképes (napi 100 Ft összegű) részvételi 
biztosíték befizetésével valósul meg 
turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 és 
16.00 között, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a 
hagyományőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel.

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai Általános Iskola Makláry Lajos 
Alapfokú Művészeti Tagintézménye

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány

2021-KAR-01-05581

Erzsébet Karácsony

Zánkai Erzsébet-tábor 
(8251 Zánka, Külterület 
hrsz. 030/15.)

16 4

03. 
turnus: 

2021.12.1
3. – 

2021.12.1
5.

Az Erzsébet Alapítvány jelentkezést 
hirdetett a hagyományos Erzsébet-
karácsonyra, amely idén először a felújított 
„Zánkai Erzsébet-táborban” valósulhat 
meg. Az Erzsébet-karácsonyt 2021-ben 
újításként többnapos, ottalvós 
programsorozatként tartja meg az Erzsébet 
Alapítvány, így a gyermekek egy időben 
kulturális és szórakoztató előadásokkal, 
valamint szabadidős és adventi 
programokkal egyaránt találkozhat 
decemberben összesen öt alkalommal. Az 
alapítvány az utazási költséget utólagosan 
megtéríti. A

Hajdúnánási Hajdúnánás
Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma 
Sándor Kollégiuma.

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskai Általános Iskola 
Kőrösi Csoma Sándor 
Kollégiuma. 5

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Hajdúnánás
Bocskai Általános Iskola Makláry Lajos 
Alapfokú Művészeti Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskai Általános Iskola 
Makláry Lajos Alapfokú 
Művészeti 
Tagintézménye 17

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium 21

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Magyar utcai Telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Magyar utcai 
Telephelye 25

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Hajdúnánás

Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai Telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és 
Kollégium Polgári utcai 
Telephelye 24

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A. 19

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.



Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A. 40

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium Lázár Ervin Program

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A. 129

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium  (ISKOLA) Iskolatej

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium  (ISKOLA) Iskolakert Iskolakerti Alapozó Alprogram III. 

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A.

A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 
A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium  (ISKOLA) Iskolagyümölcs

4071 Hortobágy, József 
Attila utca 1/A.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Hortobágy
Hortobágyi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és Kollégium

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

4071 Hortobágy, József 
A. u. 1/A

79
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HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése
4090 Polgár, Vásárhelyi 
tér 11. 33

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúnánási Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4090 Polgár, Vásárhelyi 
tér 11. 160

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúnánási Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Lázár Ervin Program
4090 Polgár, Vásárhelyi 
tér 11. 449

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúnánási Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Iskolatej
4090 Polgár, Vásárhelyi 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Polgár Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Iskolatej
4090 Polgár, Vásárhelyi 
tér 11.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Hajdúnánási Polgár

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola 98

2022.08.2
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folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Polgár
Polgári Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola,Móricz Zsigmond utcai 
telephelye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Polgári Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola,Móricz 
Zsigmond utcai 
telephelye 128

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása



Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-4.1.2-17-2017-00098 Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95.

A projekt eredményeként önálló épületként 
felépítésre kerül egy „A” tipusú tornatermi 
épület. A bővítéssel érintett meglévő 
oktatási épület homlokzati hőszigetelést 
kap, illetve a homlokzati elavult nyílászárók 
kicserélésre kerülnek. A épület két szintjén 
történő bővítése által kialakításra kerül 4 új 
tanterem, 2 új vizesblokk, illetve 2 új 
akadálymentes mosdó. Felújítási 
munkálatok folynak majd a "B" és 
"Műhelyépület"-ben. Az intézmény udvara 
is megújul, új kerítés, térburkolat, rekortán 
futópálya építésével. A pályázat része 
eszközök beszerzése is, melyek között 
szerepelnek bútorok, szemléltető eszközök, 
sportszerek. 

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95. 33

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95. 160

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Lázár Ervin Program

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95. 437

Lázár Ervin Program bevont tanulók részére 
megvásárlásra kerültek a színház belépők 
és egyéb jogosultságok és megvalósításhoz 
szükséges szolgáltatások. 2020. január 2-től 
kezdődött meg a programok tényleges 
megszervezése és a megvalósítás. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumából 2020. 
március 11.-én kiadott közlemény alapján 
felfüggesztésre került a Lázár Ervin Program 
is. Ezen időpontig az 1. és 5. évfolyam 
előadásai szinte 100%-ban, a 4.évfolyam 
előadásai 100%-ban, a 6. évfolyam 
előadásai kb. 50%-ban, a 8. évfolyam 
előadásai kb. 35-40%-ban valósultak meg. 
2020.március 11.-ig nem valósultak meg a 
2., 3., és 7.évfolyam előadásai. 

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Iskolatej

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Iskolagyümölcs

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Tiszacsege
Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola Iskolakert Iskolakerti Alapozó Alprogram III. 

4066 Tiszacsege, Fő 
utca 95.

A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 
A tanulók szemléltető, konyhakerti és 
ökológiai térben, a házi kerti 
zöldségnövények, gyümölcsök és 
dísznövények termesztési, gondozási 
munkáiban személyesen részt vehetnek.
Ez által új pedagógiai módszerekkel 
fejleszthetőek a tervszerű cselekvést segítő, 
önálló problémamegoldó, logikus 
gondolkodási, kooperációs és 
kommunikációs képességeik. 

Balmazújvárosi Tiszacsege Tiszacsegei Fekete István Általános 
Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Tiszacsegei Fekete 
István Általános Iskola 226

2022.08.2
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HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Tiszagyulaháza
Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola 
Tagintézménye Iskolatej

4097 Tiszagyulaháza, 
Kossuth u. 34.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.



Hajdúnánási Tiszagyulaháza
Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola 
Tagintézménye Iskolagyümölcs

4097 Tiszagyulaháza, 
Kossuth u. 34.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Tiszagyulaháza
Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola 
Tagintézménye

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Újtikos-Tiszagyulaháza 
Általános Iskola 
Tagintézménye 10
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HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Oktatási Hivatal EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5.

A projekt keretében 300 köznevelési 
intézményi feladatellátási hely részesül 
komplex differenciált 
intézményfejlesztésben. Az Oktatási Hivatal 
és a Tankerületi Központok középirányító 
szerve, a Klebelsberg Központ 2017. május 
08. napján együttműködési megállapodást 
kötött, a Projekt sikeres lebonylítása 
érdekében.

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5. 14

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

CSODASZARVAS – A 
tanulók alap –és 
kulcskompetenciáina
k fejlesztést célzó 
közösségi programok 
megvalósítása

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5. 40

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Lázár Ervin Program

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5. 201

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Iskolatej

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Iskolagyümölcs

4065 Újszentmargita 
Hunyadi utca 5.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Balmazújvárosi Újszentmargita
Újszentmargitai Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Újszentmargitai 
Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 67

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése
4096 Újtikos, Újtikos 
Széchenyi tér 2. 13

Acer TMP215-52 notebook 15.6" tanulói 
notebook, Lenovo V35S számítógép, 
Lenovo S22e monitor az intézménynek 
átadásra kerültek. Pedagógus 
továbbképzések folyamatban vannak.

Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Európai Uniós pályázat EFOP-3.3.5-19-2020-00084

CSODASZARVAS 
program – az egész 
életen át tartó 
tanulás megalapozása 
a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 
intézményeiben

4096 Újtikos, Újtikos 
Széchenyi tér 2. 40

2022. év 25.-26. hetében napközi és 
bentlakásos táborokban, illetve 

kirándulásokon , informális és nem formális 
képzéseken vettek részt a tanulók

Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Iskolatej
4096 Újtikos, Újtikos 
Széchenyi tér 2.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2004 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolatej program, melynek 
célja egyrészt, hogy eljuttassa a 
tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt másrészt, 
hogy népszerűsítse a tejtermékek 
fogyasztását a gyermekek körében, ezzel is 
hozzájárulva az egészséges táplálkozási 
szokások kialakulásához.



Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Iskolagyümölcs
4096 Újtikos, Újtikos 
Széchenyi tér 2.

A nevelési-oktatási intézményeknek 
kiemelten fontos szerepük van abban, hogy 
a gyermekek hozzájuthassanak a 
fejlődésükhöz szükséges ásványi 
anyagokhoz és vitaminokhoz. 
Magyarországon 2010 óta működik az 
Európai Unió és a Magyar Állam által 
finanszírozott iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség-program, melynek célja a 
hazai gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
növelésének elősegítése és az ifjúság 
táplálkozási szokásainak javítása érdekében 
a köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekek friss zöldséggel, gyümölccsel 
vagy 100%-os zöldség- és gyümölcslével 
történő ellátása, a tanulók gyümölcs és 
zöldségfogyasztással, az egészséges 
étkezéssel kapcsolatos ismereteinek 
kiszélesítése, elmélyítése.

Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola Lázár Ervin Program
4096 Újtikos, Újtikos 
Széchenyi tér 2. 240

A Magyarország Kormánya által életre 
hívott Lázár Ervin Program keretében a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
szerződések megkötésével és jegyek 
megvásárlásával biztosította - a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, múzeumok és őshonos 
állatok bemutatóhelyeinek 
meglátogatásának lehetőségét.

Hajdúnánási Újtikos Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola
Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001

Újtikos-Tiszagyulaháza 
Általános Iskola 9

2022.08.2
6-
folyamatb
an

HH/HHH-s és gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
részére tanszercsomagok biztosítása

Hajdúnánási Újtikos

Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola, Újtikosi Tagintézmény

Magyar Falu Program MFP-ITF/2022 3347479577

4096 Újtikos, Széchenyi 
tér 2.

Vizesblokkok felújítása. Tanulói leány és fiú 
WC blokk felújítása. Szerelvények bontása. 
Padlóburkolat bontása. Új szennyvíz 
elvezető alapvezeték fektetése. Új 
padlóburkolat készítése. Új szerelvények 
(kézmosó, WC, piszoár) telepítése. Belső 
ajtólapok cseréje, az ajtókeret nem kerül 
kicserélésre. Utólagos vízszigetelés 
kiépítése lemez besajtolásos módszerrel. 
Folyosói burkolat felbontása, 
aljzatkiegyenlítés, felület előkészítés. Új 
padlóburkolat fektetése. Főépületben 
található 4 tanterem (1. terem, 2. terem, 3. 
terem, 4. terem) padlóburkolatainak 
felújítása. Meglévő burkolat felbontása, 
padlókiegyenlítő réteg készítése, új PVC 
burkolat fektetése, szegéllyel együtt. 
Oldalfal javítása és olajlábazattal történő 
festése 0,5 m magasságig.
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