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Bevezető 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának 

egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől - 3 éves korú – gyermekek 
szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.  

A bölcsődei gondozás-nevelés alapvető feladata a napközbeni ellátást igénybe vevő 
egészséges gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése valamint a legoptimálisabb 
fejlődés elősegítése. Emellett a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak és azok 
következményeinek csökkentése. A bölcsődei nevelésnek minden esetben a családi neveléssel 
összhangban szükséges megvalósulnia. 

 

Az intézmény neve, székhelye: 
 Név: Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

 Cím: 5051 Zagyvarékas Szabadság tér 10. 

 Tel. szám: 06/56 540-014 

 Email cím: rekasbolcsi@freemail.hu 

   bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 

 Intézményvezető: Karkusné Balázs Éva 

Fenntartó neve, székhelye: 
 Név: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Cím: 5051 Zagyvarékas Rákóczi út 56. 

 Tel. szám: 06/56 540-020 

 

Bölcsőde nyitvatartási rendje: 
 

 A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde napos bölcsőde, napi munkarend 
szerint üzemel (hétfőtől- péntekig). 
A bölcsőde 06 – 17:30 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel 
működik. 
Nyári időszakban a felújítási, karbantartási munkák miatt a bölcsőde négy hétig zárva 
tart. Az intézményvezető minden év február 15-ig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde 
nyári nyitvatartási rendjéről. December hónap utolsó heteiben a karácsonyi ünnepek 
idején a bölcsőde szintén zárva tart. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 21/C.§ 
(2) pontja szerint:  
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A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti esetben 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 
gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 
adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

Ennek a törvénynek tükrében a bölcsőde konyhája részlegesen üzemel a szünetek idején. 

 

 

Bölcsőde felvételi rendje:  
 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, aki legalább 20 heteskorú és 3. 
életévét az adott év december 31-ig. tölti be, illetve akinek szülei, nevelői, gondozói 
valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást.  

A GYED- extra bevezetése lehetővé teszi a GYED-en lévő szülő gyermekének 
bölcsődei felvételét, amennyiben a szülő keresőtevékenységet folytat. 
A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, miszerint 
előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy 
egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.  

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik –munkavégzésük, 
betegségük-munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt 
gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 
 Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani bölcsődei ellátást, akit egyedülálló 
vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban három vagy több gyermeket 
nevelnek. 
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

A felvétel feltétele továbbá, hogy a szülő, illetve a törvényes képviselő Zagyvarékason 
bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával 
igazolni tudja. Illetve, hogy a szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor 
alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a 
munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a szülő alkalmazásban áll, vagy egy- 
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másfél hónapon belül alkalmazni fogja.  
A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye. A gyermek felvételét 
az erre rendszeresített szülő által kitöltött felvételi  jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni. 
A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti a gyermek szülője vagy más törvényes 
képviselője, illetve a szülő vagy más törvényes képviselője hozzájárulásával:  

 - a körzeti védőnő,  
- a házi gyermekorvos vagy háziorvos, 
- a szociális, ill. családgondozó, 
- a gyermekjóléti szolgálat, 
- a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A bölcsődében 26 bölcsődés korú gyermeket tudunk fogadni. A gyermekek bölcsődei 
felvétele minden év szeptemberében, illetve a megüresedett helyekre folyamatosan történik. 
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerbe rögzítésre kerülnek, és az 
intézménynek napi jelentési kötelezettsége van az ellátottakról. 

 

 

Bölcsődei ellátás megszűnésének módjai: 
 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

• határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével,  
• jogosultsági feltételek, okok megszűnésével  

- Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 
megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek 
alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés 
időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik 
meg. 

- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási- nevelési év 
végéhez ért,  

- ha gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható 
a bölcsődében  

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 
megszüntetheti: 

• ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai 
már nem állnak fenn, illetve térítési díj meg nem fizetése esetén (fenntartó 
felszólításait követően).  

• ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 
héten túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem 
jelezte írásban a szüneteltetést. 
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Bölcsődék napja 
 A bölcsődék napja megünnepléséről szóló 7/2010.(II.19.)SZMM utasítás, április 21.-ét a 
Bölcsődék Napjává nyilvánította, ezzel elismerve a szakemberek áldozatos munkáját, akik 
hivatásukkal a családok és felnövekvő generációkat szolgálták és szolgálják. 
A bölcsődében dolgozó szakemberek számára méltó elismerés, hogy április 21.-ét a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény 2013 évtől 
immáron hivatalosan is nevelés, gondozás nélküli munkanappá nyilvánította. 

 

Férőhelyek kihasználtsága, statisztika 
 

2016-2017.nevelési évben bölcsődébe felvett gyermekek

27

26

53

2016. szeptemberben óvodába ment: 11

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

2

4

3

3

3

3

225

4174

2016 szept.-ig beíratott:

2017 márc.-ig beíratott:

összesen:

2016.szept.-ig

2017.márc.-ig

HH:

HHH:

Gondozási évben teljesített gondozási napok száma:

HH:

HHH:

NH:

NH:

Nyitvatartási napok száma 2016-ben:

 

 

Gyermekek életkori megoszlása 
 19-36 hónapos korig: 20fő   
 37 hónapos: 6fő 
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Az intézmény személyi feltételei: 
 

 Intézményvezető:  1fő 

 Szakdolgozói létszám:  4fő 

 Technikai dolgozói létszám (takarító, mosónő): 1fő 

 Élelmezésvezető, szakács:  1fő 

 Az intézmény összes dolgozói létszáma státusz szerint: 7fő 

 Közfoglalkoztatatási program keretein belül: 3fő 

 

 

Személyi változások 
 

Egy fő kolléganő 2017.05.01. nyugdíjba vonul. A megüresedett állás helyre a pályázat 
kiírására nem került sor, ugyan is előre láthatólag az egyik közfoglalkoztatott munkatárs kerül 
a munkakör betöltésére, ő vállalta, hogy a közeljövőben a megfelelő szakképesítést 
megszerzi.   
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Bölcsőde szakmai munkája 
 

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a 
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára 
ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően 
ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget 
kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi 
szükségletek kielégítése) és a játék, a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, 
melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 
erősítése. Arra törekszünk, hogy a bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és 
kielégítő, jórészt tapasztalatszerzési lehetőségekre épülő tanulási élményeket, biztosító, társas 
közegben zajló. A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek 
megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetekben, tevékenységek előkészítésében, 
kiválasztásában, alakításában. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani 
alapja a gyermek pozitív önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, 
nyelvi, nemi valamint fizikai és mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének 
kialakítása. 

A jó kisgyermeknevelő legfőbb munkaeszköze a személyisége. Alapvető tulajdonsága a 
türelem, az elfogadás, és a feltétel nélküli szeretet. Képes érzelmi biztonságot nyújtó 
kapcsolat kialakítására minden kisgyermekkel. Jól ismeri a gyermekek életkori sajátosságait, 
egyéniségét, támogatja a személyiség kibontakozását, az aktivitást, az önállósodást. A 
gyermekek ellátását elhivatottsággal, igényesen végzi. 
Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni.  

Az intézményünkben dolgozó kisgyermeknevelők, tudatosan, szakszerűen és magas 
színvonalon látják el munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki 
személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidejükön túl, sokat 
áldoznak szabadidejükből is arra, hogy a bölcsőde a szakmai szabályoknak megfelelően 
működhessen, ezáltal a gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen. 
 

 

 

Tárgyi feltételek 

 
A gyermekek nevelését, gondozását megfelelő tárgyi feltételek mellett, esztétikus, 
lehetőségeinkhez mérten inger gazdag környezetben valósítjuk meg. 

 A bölcsőde minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény eszközeiért, védik, 
pótolják azokat. Kisgyermeknevelőink kreativitását és ügyességét dicsérik a szépen dekorált 
csoportszobák, folyosók, és egyéb helyiségek. Igyekszünk saját magunk elkészíteni azokat az 
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eszközöket, amelyet nevelő munkánk során használunk, ezzel is költségmegtakarítást érünk 
el. 

Az intézmény kettő csoportszobával rendelkezik, amelyek elősegítik a gyermekek nevelését 
gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. 

A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok a gyermekek számára megfelelő 
magasságban vannak elhelyezve.  

Játékkészletünket a gyermekek fejlettségi szintjének, életkori sajátosságainak figyelembe 
vételével állítjuk össze, így biztosítjuk aktivitásuk, készségeik, képességeik fejlődését, szabad 
játéktevékenységük feltételeit. Játékkészletünket 2016.-ban is sikerült bővíteni, több száz ezer 
forint összegben tudtuk tovább növelni a játékeszközeinket. A hangulatos játszó udvar 
fejlesztése is sikeres volt a 2016.-os évben. Nagy értékű, nagymozgást fejlesztő fa vonattal és 
mászókával sikerült az udvart még gyermekközpontúvá varázsolni. A játékeszközök 
elhelyezéséhez sajnos saját erőnket kellett igénybe venni, és igaz nem a legszakszerűbb 
módon történt az ütéscsillapító gumilapok elhelyezése, de legalább a gyermekek birtokba 
vehették a játékokat. Remélem a közeljövőben a játék eszközök szakszerű elrendezésére is sor 
kerül a ZAKESZ dolgozói jóvoltából. 
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Az intézmény tárgyi eszközei is megújultak, így sor került az ágyak cseréjére, a gyermekek 
átadására szolgáló helység teljesen átalakult, megszépült modern szekrények váltották fel a 
régi elavult öltöző szekrényeket. A falakat vidám falfestmények díszítik az átadóban és a 
csoportszobában egyaránt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kapcsolattartás szülőkkel 
 

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 
fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a 
kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a 
gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni 
tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a 
gyermek ismeretén alapuló egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő pedig, mint 
szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében. A 
szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 
fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás 
kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. A korrekt partneri 
együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a személyes 
hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi 
jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ megosztása. A 
kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, 
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 - egyéni kapcsolattartási formák: 

• beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor,  
• üzenő füzet,  
• családlátogatás; 

 - csoportos kapcsolattartási formák:  

• szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések,  
• hirdetőtábla,  
• nyílt napok,  
• írásos tájékoztatók,  

 

Kapcsolattartás más intézményekkel 
A vidéki bölcsődékkel való kapcsolattartást, szakmai konzultációkat fontos feladatunknak 
tartjuk.  

Szakmai kapcsolatot tartunk: 

• Újszászi bölcsődével 
• Jászberényi bölcsődével 
• Szolnoki Jósika úti bölcsődével. 

A társintézményekkel való kapcsolattartást is fontosnak tartjuk, így ápoljuk a kapcsolatot: 

• Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal 
• Óvodával 
• Védőnői szolgálattal 
• Gyámhivatallal 

 

 Ellenőrzések 

 

A tavalyi évben semmi nemű ellenőrzésre nem került sor. 

 

Továbbképzések 
 

 Szakmai továbbképzésekre továbbképzési ütemterv szerint járunk, amelyekből sok új 
szakmai tudást meríthetünk, ezzel is segíthetjük a gyermekek testi lelki fejlődését, és 
maximális ellátásban részesüljenek a reánk bízott gyermekek. 
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Ünnepeink  
 

A bölcsődében nagyon fontosnak tartjuk a különböző ünnepek megtartását, különösen fontos 
számunkra a gyermekek születésnapjáról való megemlékezés. Születésnap alkalmából minden 
gyermeket felköszöntünk vidám énekszóval. Ezekről az eseményekről videó felvétel is 
készül, amelyet a gyermekek ajándékba kapnak tőlünk. 

Az egyéb ünnepeinkről is megemlékezünk, így megünnepeljük a Mikulás érkezését, 
Karácsonyt, Farsangot, Húsvétot, Anyák napját, Gyermeknapot, Ballagást. Minden egyes 
ünnepekre kis műsorral készülünk, amit a gyermekek nagy lelkesedéssel mutatnak be. 

Nyílt nap keretei között ünnepeljük az anyák napját, a ballagást, és ettől az évtől a 
gyermeknapot is így szeretnénk megünnepelni. Minden ünnepünkről videó felvétel is készül, 
amit a szülők igényesen elkészítve megkapnak, így valamilyen szinten ők is részesei lehetnek 
ezeknek az eseményeknek.   
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Összegzés 
 

A gyermekekről több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakképzett kisgyermeknevelők 
gondoskodnak. A kisgyermeknevelők jól ismerik a 0-3 éves korú gyermekek fejlődésének 
jellemzőit, igényeit. Fontos számunkra a gyermekek önállósodására, a helyes higiénés 
szokások, a készségek, és a képességek fejlesztése. A bölcsődei nevelés-gondozás segíti a 
hátrányos helyzetű gyermekeket a társadalomba való jobb beilleszkedésben, nagyobb 
esélyegyenlőség elérésében. 
Célunk olyan biztonságérzetet adó érzelmekben gazdag közösség kialakítása, ahol a gyermek, 
kisgyermek lehet és a legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük. Sokoldalú 
tevékenységek biztosításával, élmények nyújtásával, szeretettel és türelemmel végezzük 
munkánkat.  Törekszünk a családokkal aktívan együtt működni, őket támogatva részt venni a 
gyermekek személyiségének formálásában. Ugyanakkor szem előtt kívánjuk tartani a 
családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtését, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az 
őket körül vevő felnőttek is jól érzik magukat munkahelyükön. 

 

 

 

Zagyvarékas 2017. 04. 18.  

 Karkusné Balázs Éva 
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 ph. Intézményvezető  



Hónap Nap Program Helyszín Megvalósító
Január 7. Tűzoltó Közgyűlés Művelődési Ház Önkéntes Tűzoltók

8. Zenés Áhítat Katolikus templom Művelődési Ház
8. Pótszilveszter Művelődési Ház Őszirózsa

19. Munkaügyi Központ 
jelentkeztetése Művelődési Ház Munkaügyi Központ

Február 4 Retró Bál Művelődési Ház Civil szerveződés
10. Iskolai farsang Művelődési Ház Iskola

11. Zagyvaparti Farsang Közösségi Ház Zagyvaparti 
Egyesület

18. Óvodai farsang Művelődési Ház Óvoda
26. Nőnap Művelődési Ház Őszirózsa

Március 4. Alapítványi Bál Művelődési Ház Iskola

5. Keringő bemutató a 
szülőknek Művelődési Ház Iskola

9. Községi Nőnap Művelődési Ház Művelődési Ház

11 Nőnap Közösségi Ház Zagyvaparti 
Egyesület

12. Nőnap Művelődési Ház Margaréta
14 Kiállítás Művelődési Ház Művelődési Ház

14-16 
Testvértelepülési 

találkozó, 1848-as 
ünnepség

Iskola, Templomkert, 
Művelődési Ház Művelődési Ház

Április 2. Közgyűlés, 
tavaszköszöntés Művelődési Ház Őszirózsa

4. Tápióbicskei csata Tápióbicske Művelődési Ház
7-8 Utazás kiállítás ANKK Művelődési Ház

13. Munkaügyi Központ 
jelentkeztetése Művelődési Ház Munkaügyi Központ

13-20 Húsvéti játszóház Művelődési Ház Művelődési Ház
21. Kézimunka kiállítás Művelődési Ház Művelődési Ház

Május 6 Anyák napja, Közgyűlés Közösségi Ház Zagyvaparti 
7. Anyák napja Művelődési Ház Őszirózsa
11 Gyerekelőadás Művelődési Ház Művelődési Ház
14 Anyák napja Művelődési Ház Margaréta

27. Dalos találkozó Művelődési Ház Művelődési Ház, 
Kékibolya

28. Gyereknap Művelődési Ház Művelődési Ház

2017. évi tervezett programok



Június 4. Községi Trinanoni 
megemlékeézs Szabadság tér Művelődési Ház

4. 20 éves Őszirózsa 
ünneplése Művelődési Ház Őszirózsa

SZÜNIDEI 
PROGRAMOK Művelődési Ház Művelődési Ház

Július LELTÁR Művelődési Ház Művelődési Ház

Augusztus 4-5. Rékas Fesztivál Szabadság tér, 
Kisszög Művelődési Ház

20. Szent István napi 
ünnepség

Szabadság tér, 
Községháza Művelődési Ház

Szeptember 18. Móricz találkozó Művelődési Ház Móricz Társaság, 
Művelődési Ház

18. Kiállítás Művelődési Ház Művelődési Ház

23. 
"Csak tiszta forrásból" - 

Országos Népzenei 
Elődöntő

Művelődési Ház Művelődési Ház, 
Kékibolya

29. Meseolvasó verseny Művelődési Ház Művelődési Ház
30. Faluház napja Faluház Művelődési Ház

Mindenki névnapja Művelődési Ház Őszirózsa

Október 2. Idősek napja Művelődési Ház Művelődési Ház

6. Megemlékezés az Aradi 
vértanúkról Templomkert Művelődés Ház

10 Gyerekelőadás Művelődési Ház Művelődési Ház
13 Kiállítás Művelődési Ház Művelődési Ház

14 Elszármazottak 
találkozója Művelődési Ház Művelődési Ház

23.

Megemlékezés az 1956-
os forradalom és 
szabadságharc 

tiszteletére

Művelődési Ház Művelődési Ház

24 Hármak találkozója Művelődési Ház Művelődési Ház
30. Halloween Művelődési Ház Művelődési Ház

Szüreti mulatozás Őszirózsa

November 2-3. Szünidei játszóház Művelődési Ház Művelődési Ház

4. Szünidei játszóház Közösségi Ház Zagyvaparti 
Egyesület

11. Vas Lajos Népzenei 
Találkozó Művelődési Ház Művelődési Ház, 

Kékibolya

26. Adventi gyertyagyújtás 
I. Községháza Művelődési Ház



December 3. Adventi gyertyagyújtás 
II. Községháza Művelődési Ház

3. Kiskarácsony a tagok 
műsorával Művelődési Ház Őszirózsa

5 Mikulás napi 
gyermekelőadás Művelődési Ház Művelődési Ház

10. Mikulás ünnepség Művelődési Ház Margaréta Egyesület

10. Adventi gyertyagyújtás 
III. Községháza Művelődési Ház

17. Adventi gyertyagyújtás 
IV. Községháza Művelődési Ház

19. Játszóház Művelődési Ház Iskola

21 Csillagfényes karácsony Szabadság tér Művelődési Ház

Darts záró rendezvény Művelődési Ház Bezzeg Nándor
31 Szilveszter Művelődési Ház Kékibolya
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hónap fénymásolás Internet beiratkozás terembérlet fax eszközbér 
lés belépőjegy tombola 

bevétel szinházi előadás összesen

január 2445 4200 8200 39000 0 1800 0 0 25500 81145
február 3335 3300 300 34000 600 0 0 0 0 41535
március 6955 2040 500 39000 1950 0 0 0 0 50445
április 1220 3180 1600 40000 300 21400 0 0 41600 109300
május 2150 1500 1100 26000 1400 2600 0 0 0 34750
június 3050 660 500 64000 1200 6000 0 0 0 75410
július 4300 3360 800 365000 1200 14400 0 0 0 389060

augusztus 2400 780 1000 28500 300 0 0 0 0 32980
szeptember 3040 360 500 164500 300 8400 243000 43100 0 463200

október 22620 2040 500 46000 1200 7000 0 0 0 79360
november 2075 1560 500 146000 0 0 0 150135
december 2820 1560 300 63000 1200 0 0 0 49200 118080

56410 24540 15800 1055000 9650 61600 243000 43100 116300 1625400

2016. évi bevételek



1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap

1 hétfő
2 kedd
3 szerda
4 csütörtök
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap



8 hétfő
9 kedd
10 szerda
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21 vasárnap
22 hétfő
23 kedd
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
29 hétfő

1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök

18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő



22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

1 vasárnap



2 hétfő
3 kedd
4 szerda
5 csütörtök
6 péntek
7 szombat
8 vasárnap
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő
31 kedd

1 szerda
2 csütörtök
3 péntek
4 szombat
5 vasárnap
6 hétfő
7 kedd
8 szerda
9 csütörtök
10 péntek
11 szombat
12 vasárnap
13 hétfő
14 kedd



15 szerda
16 csütörtök
17 péntek
18 szombat
19 vasárnap
20 hétfő
21 kedd
22 szerda
23 csütörtök
24 péntek
25 szombat
26 vasárnap
27 hétfő
28 kedd
29 szerda
30 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök



29 péntek
30 szombat
31 vasárnap

1 hétfő
2 kedd
3 szerda
4 csütörtök
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap
8 hétfő
9 kedd
10 szerda
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21 vasárnap
22 hétfő
23 kedd
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
29 hétfő
30 kedd
31 szerda

1 csütörtök
2 péntek
3 szombat
4 vasárnap
5 hétfő
6 kedd
7 szerda



8 csütörtök
9 péntek
10 szombat
11 vasárnap
12 hétfő
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétfő
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétfő
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek

1 szombat
2 vasárnap
3 hétfő
4 kedd
5 szerda
6 csütörtök
7 péntek
8 szombat
9 vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek



22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő

1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda



1 csütörtök
2 péntek
3 szombat
4 vasárnap
5 hétfő
6 kedd
7 szerda
8 csütörtök
9 péntek
10 szombat
11 vasárnap
12 hétfő
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétfő
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétfő
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek
31 szombat



Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
próbák, rendezvények

2016.

Január

Zenés áhítat

Halotti tor

Darts Challenge - Országos kupa

Néptánc próba
Keringő próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon Zengó, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Dream Dance Mazsorett Csoport, Dumaszínház, Darts
Néptánc próba, Holdfény Mazsorett Csoport

Néptánc próba
Keringő próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Kékibolya próba
Keringő próba, Holdfény Mazsorett Csoport, Darts
Néptánc próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Őszi Alkony pótszilveszter
Őszirózsa közgyűlés
Néptánc próba, Egészségklub
Látásvizsgálat, Keringő próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Kékibolya próba
Keringő próba, Darts
Néptánc próba, Nippon, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Református mise

Február

Néptánc próba
Keringő próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport Nippon, Kékibolya próba
Baptista gyűjtés, Keringő próba, Holdfény Mazsorett Csoport, Darts
Iskola próba, Néptánc próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Jótékonysági bál
Néptánc próba



Iskolai farsangi próba, Néptánc próba
Iskolai farsangi próba, Keringő próba, Dream Dance Mazsorett Csoport
Holdfény Mazsorett Csoport Óvodások farsangi próbája, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Iskolai farsangi próba, Keringő próba, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Iskolai farsangi próba, Néptánc próba, Iskolai farsang, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Óvodai farsang

Néptánc próba
Vegyesvásár, Keringő próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Kékibolya próba
Keringő próba, Holdfény Mazsorett Csoport, Darts
Néptánc próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Alapítványi bál
Keringő szülőkkel

Látásvizsgálat
Margaréta elnökségi ülése, Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Néptánc próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Március 15-i próba
Véradás, Március 15-i próba

Március

Vegyesvásár, Zumba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport
Március 15-i próba, Őszirózsa Egyesület Nőnapja
Március 15-i próba
Községi Nőnapi Rendezvény
Zöldségtermesztő tanfolyam, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Kékibolya próba
Zöldségtermesztő tanfolyam, Óvodai próba, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Óvodai próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Március 15-ig próba, Zagyvaparti Egyesület Nőnapja a Közösségi Házban
Március 15-i próba, Margaréta közgyűlés, Nőnap
Március 15-i próba
Március 15-i műsor
Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
1. osztály könyvtár látogatása, Néptánc próba, Őszi Alkony Nőnap, Nippon, Dream Dance Mazsorett Csoport, 
Darts

Református mise



Dream Dance Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Zöldségtermesztő tanfolyam, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Zöldségtermesztő tanfolyam, Holdfény Mazsorett Csoport, Darts

Zöldégtermesztő tanfolyam
Zöldségtermesztő tanfolyam, halotti tor, Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Fotókiállítás, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts

Április

Kend a pap próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Kend a pap előadás
Őszirózsa közgyűlés
Egészség klub
Vegyesvásár, Szemvizsgálat
Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Darts
Farkas Bertalan hivatali előadása, Darts
Kend a pap előadás Újszászon

Vegyesvásár
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Munkaügyi központ jelentkeztetés, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts

Baptista felekezet megbeszélése,  Egészség klub
Vegyesvásár, Grimm-Busz Színház gyermekelőadása
Margaréta elnökségi, Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts

Református mise

Holdfény Mazsorett Csoport, Margaréta megbeszelés, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport

Május

Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület  Anyák napi rendezvénye



Egészségklub

Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Mazsoret próba, Nippon, Darts
Zagyvaparti Egyesület Anyák napi rendezvénye a Közösségi Házban
Margaréta Egyesület Anyák napi rendezvénye

Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts

Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts

Egészségklub

Látásvizsgálat, Baptista felekezet megbeszélése, Holdfény Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Kézimunka kiállítás, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Dalos találkozó
Református mise, Gyereknap

Június

Dream Dance Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Nippon, Darts
Kend a pap próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Trianoni megemlékezés, Kend a pap előadás Budapesten, Osztálytalálkozó
AGÓRA forgatag Besenyszögön

Csibe próba
Kékibolya próba
Néptánc próba, Nippon, Darts
Csibe próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Ballagás, Osztálytalálkozó, Margaréta faluházi nyársalása
Őszirózsa közgyűlés
Egészségklub
Vegyesvásár, Mezőgazdász tanfolyam, Csibe próba



Vegyesvásár, Margaréta vezetőségi ülés, Dream Dance Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Mezőgazdász tanfolyam, Néptánc próba, Nippon, Darts
Háztáji tanfolyam, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Ping-pong verseny
Dream Dance Mazsorett Csoport
Háztáji tanfolyam, Szünidei programok
Háztáji tanfolyam, vegyesvásár, Csibe próba, Szünidei programok
Háztáji tanfolyam, Szünidei programok, Kékibolya próba
Háztáji tanfolyam, Mezőgazdász tanfolyam, Néptánc próba, Nippon, Szünidei programok, Darts
Háztáji tanfolyam, Csibe próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts

Margaréta elnökségi választás, Református Mise
Háztáji tanfolyam, Honvédségi toborzás, Szünidei programok
Háztáji tanfolyam, Vegyesvásár, Mezőgazdász tanfolyam, Csibe poróba, Szünidei programok
Háztáji tanfolyam, Vegyesvásár, Szünidei programok, Kékibolya próba
Háztáji tanfolyam, Mezőgazdász tanfolyam, Nippon, Szünidei programok, Darts

Július

Háztáji tanfolyam, Darts

Háztáji tanfolyam, Szünidei programok
Mezőgazdász tanfolyam, Szünidei programok
Háztáji tanfolyam vizsga, Szünidei programok
Mezőgazdász tanfolyam, Nippon, Szünidei programok, Darts
Darts

Szünidei programok
Szünidei programok
Vegyesvásár, Szünidei programok
Nippon, Szünidei programok, Darts
Darts

Szünidei programok
Szünidei programok
Vegyesvásár, Szünidei programok
Vegyesvásár, Nippon, Szünidei programok, Darts
Toborzás, Darts

Szünidei programok
Vegyesvásár, Szünidei programok
Szünidei programok
Vegyesvásár, Szünidei programok, Darts



Halotti tor, Darts

Augusztus

Holdfény Mazsorett Csoport, Dream Dance próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Dream Dance próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Dream Dance próba, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Dream Dance próba, Darts
Rékas Fesztivál 1. nap -  Operett előadás, Darts
Rékas Fesztivál 2. nap

Vegyesvásár, Darts
Darts
Esküvő, Őszirózsa közgyűlés

Vegyesvásár, Darts
Darts
Augusztus 20-i ünnepség

Csibe próba
Vegyesvásár
Csibe próba, Darts
Darts
Esküvő
Református mise
Halotti tor, Csibe próba
Csibe próba
Csibe próba

Szeptember

Csibe próba, Darts
Csibe próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület zenés délután
Csibe próba
Vegyesvásár, Néptánc próba
Vegyesvásár, Toborzás, Kékibolya próba



Nippon, Darts
Csibe próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Csibe próba
Csibe próba
Csibe próba
Csibe próba, Néptánc próba
Csibe főpróba, 
Vegyesvásár, Csibe 2. főpróba, Nippon, Darts
Móricz találkozó, Csibe előadás, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Margaréta Egyesület közös névnap

Néptánc próba
Margaréta Egyesület elnökségi ülés, Kékibolya próba, Termékbemutató
Vegyesvásár, Dream Dance Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Közlekedés biztonsági kiállítás megynitó, Darts
Faluház napja, Dream Dance Mazsorett Csoport
Református mise, Dream Dance Mazsorett Csoport

Néptánc próba
Vegyesvásár, Néptánc próba, Kékibolya próba
Idősek világnapja, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Október

Választás
Térköves tanfolyam
Vegyesvásár, Néptánc próba
Meseolvasó verseny, Kékibolya próba
Gyerekelőadás, Október 6-i rendezvény, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Tóth Ilona termékbemutató, Darts
Elszármazottak találkozója

Közmeghallgatás
Keringő szülői megbeszélés, Közmeghalgatás Közösségi Ház
Néptánc próba, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Munkaügyi központ jelentkeztetés, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Őszirózsa közgyűlés

Vegyesvásár, Látásvizsgálat, Csibe próba, Keringő
Csibe próba, Néptánc próba, Kékibolya próba
Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts



Liszt Ferenc Kamarazenekar Ünnepi Hangverseny
Október 23-i ünnepség

Keringő próba
Néptánc próba, Kékibolya próba
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, tökfaragás, Darts
Megemlékezés
Margaréta Idősek Napja

November

Néptánc próba, Kékibolya próba, játszóház
Vegyesvásár, Holdfény Mazsorett Csoport, Nippon,  játszóház, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport,  játszóház, Darts

Csibe próba
Oktatás, Keingő próba, Csibe próba
Vegyesvásár, Oktatás, Halotti tor, Néptánc próba, Kékibolya próba
Oktatás, Csibe próba, Darts
Oktatás, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Őszirózsa közgyűlés

Vegyesvásár, Keringő próba
Néptánc próba, Kékibolya próba
Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Keringő próba
Vegyesvásár, Néptánc próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Kékibolya próba
Nippon, Darts
Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Advent I.

Munkaügyi központ jelentkeztetés, Keringő próba
Margaréta elnökségi ülés, Néptánc próba, Kékibolya próba

December



Vegyesvásár, Darts
Osztálytalálkozó, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Advent II, Őszirózsa karácsony

Keringő próba
Vegyesvásár, Halotti tor, Néptánc próba, Kékibolya próba
Nippon, Darts
Grimm-Busz Színház, Halotti tor, Halotti tor, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts

Advent III.
Iskola próba
Vegyesvásár, Munkaügyi központ jelentkeztetés, Keringő próba
Iskola próba, Látásviszgálat, Halotti tor, Néptánc próba, Kékibolya próba
Adománygyűjtés, Nippon, Darts
Tanfolyam, Iskola próba, Dream Dance Mazsorett Csoport, Darts
Zagyvaparti Egyesület karácsony
Advent IV, Református mise
Tanfolyam, Iskolai próba, Évzáró ünnepség
Tanfolyam, Iskolai főpróba, Iskolai ünnepség, Keringő próba
Vegyesvásár, Tanfolyam, Dream Dance Mazsorett Csoport, Néptánc próba, Kékibolya próba
Csillagfényes Karácsony
Dream Dance Mazsorett Csoport

Darts Zárórendezvény

Kékibolya szilveszter







 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdése d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. 
 

INDOKLÁS 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetését 
 

453 377 eFt bevétellel 
662 146 eFt kiadással 
208 769 eFt hiánnyal  
 

az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A finanszírozási bevételek 
figyelembe vételével a tényleges hiány 38.660 eFt volt. 
 
A rendelet megalkotását követően nem tervezett bevételek folytak be, főként pályázati 
források, bérkompenzáció, konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása. 
Ezek nagy része feladattal terhelten érkezett, így a költségvetés főösszegét növelik, összegük 
beépítése indokolt mind a bevételi, mind a kiadási oldalra. 
 
Az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárral egyeztetett teljesítési 
adat alapján módosítani szükséges.  
 
A további módosítások a képviselő-testület által hozott határozatok költségvetési rendeleten 
történő átvezetése miatt szükségesek. 
 
A módosító tételek átvezetését követően az önkormányzat költségvetése az alábbiak szerint 
alakul. 
 

688 972 eFt költségvetési bevétel 
744 350 eFt költségvetési kiadás 
  55 378 eFt költségvetési hiány  
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A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását, majd a rendelet 
megalkotását. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. április 15. 
 
 
 
 
 
           Jánosi József 
           polgármester 



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet a ...../2017. (.........) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatási) 

feladatok

1 2 3 4 5 6
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 228 339 245 968 245 968
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 72 222 72 222 72 222
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 64 820 64 967 64 967
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 87 171 86 991 86 991
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 126 4 414 4 414
1.5. Működési célú központosított előirányzatok 15 049 15 049
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 325 2 325
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 148 751 187 727 187 727
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 148 751 187 727 187 727
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 0 120 903 120 903
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 112 150 112 150
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 8 753 8 753
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 61 900 64 125 64 125

4.1. Építményadó 11 000 11 000 11 000
4.2. Iparűzési adó 44 100 44 100 44 100
4.3. Talajterhelési díj 600
4.4. Gépjárműadó 5 500 6 617 6 617
4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6. Egyéb közhatalmi bevételek 700 2 408 2 408

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 47 722 61 555 61 454 101
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 250 947 947
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 22 608 27 124 27 124
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4 350 5 407 5 407
5.4. Tulajdonosi bevételek 9 257 9 331 9 331
5.5. Ellátási díjak 1 195 1 554 1 454 100
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 449 12 904 12 904
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 513 3 813 3 812 1
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Egyéb működési bevételek 100 475 475
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 0 33 33
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése 33 33
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 0 400 400
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 400 400
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 325 8 261 8 261
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 5 275 5 275 5 275
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50 2 986 2 986
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 492 037 688 972 688 871 101

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 0
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 0
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 22 827 30 569 29 240 1 329
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 827 30 569 29 240 1 329
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 147 282 217 724 217 724
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 128 8 128
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése 147 282 209 596 209 596

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 0
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 170 109 248 293 246 964 1 329

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 662 146 937 265 935 835 1 430

2016. évi eredeti 
előirányzat

Ebből:
Sor-
szám Bevételi jogcím 2016. évi módosított 

előirányzat

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet a ...../2017. (.........) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatási) 

feladatok

1 2 3 4 5 6
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 499 755 586 232 559 777 26 455
1.1. Személyi  juttatások 235 717 275 052 258 779 16 273
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 350 88 432 83 747 4 685
1.3. Dologi  kiadások 128 244 177 944 172 447 5 497
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 365 28 381 28 381
1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 079 16 423 16 423
1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 6 865 6 865
1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 500 2 240 2 240
1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.    - Kamattámogatások
1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 579 7 318 7 318
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 25 985 36 704 36 704
2.1. Beruházások 23 985 31 888 31 888
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 2 660 2 660
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 2 156 2 156
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 156 156
2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.    - Lakástámogatás
2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 000 2 000 2 000
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 128 410 121 414 121 414
3.1. Általános tartalék 10 000 10 000 10 000
3.2. Céltartalék 118 410 111 414 111 414
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 654 150 744 350 717 895 26 455
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 0
5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 0
6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 7 996 192 915 192 915
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7 996 7 996 7 996
7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése 184 919 184 919
7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 0
8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 7 996 192 915 192 915
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 662 146 937 265 910 810 26 455

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

2016. évi eredeti 
előirányzat

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2016. évi módosított 

előirányzat

Ebből:



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……./2017. (…….) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2016. (II. 17.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A R. 2. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

688 972 eFt költségvetési bevétel 
744 350 eFt költségvetési kiadás 
  55 378 eFt költségvetési hiány” 

 
2. § 

 
A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között összesen 121 414 eFt tartalékot állapít meg. 

  
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.” 

 
 

3. § 
 
A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 

A R. 9. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 
A R. 9. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 
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6. § 

 
A R. 9. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
 

7. § 
 
A R. 9. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 
 

8. § 
 
A R. 9. 5. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 
 

9. § 
 

A R. 9. 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 
 

10. § 
 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. ………… ….-i ülésén. 
 
 
 

Jánosi József            Rédei Róbert 
polgármester       jegyző 

 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2017. ….. ….-én kihirdetésre került. 
 
 
 

Rédei Róbert 
      jegyző 



Sorszám Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%-
ban)

Részesedés összege (Ft-
ban)

Működésből származó 
kötelezettségek összege 

XII. 31-én
 (Ft-ban)

1. Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 100%                     3 000 000    

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

                    3 000 000      

Zagyvarékas Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és 
részesedések alakulása 2016. évben

       ÖSSZESEN:

8. tájékoztató tábla a ......../2017. (........) önkorm
ányzati rendelethez
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
......../2017. (.........) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
619 134 E Ft Költségvetési bevétellel 
547 255 E Ft Költségvetési kiadással 

71 879 E Ft  
13 842 E Ft 

költségvetési többlettel 
maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és 
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 8.3., 
8.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016. (II. 17.) rendelet, valamint az azt módosító ……/2017. (IV. …..) rendelet 
hatályát veszti. 

 

 

6. § 

 
Ez a rendelet 2017. ………………….-án lép hatályba. 

 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. …….-i ülésén. 
 
 
 
 
  Jánosi József     Rédei Róbert 
  polgármester           jegyző 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2017. …………..-én kihirdetésre került. 
 
 
 
 
 
        Rédei Róbert 
              jegyző 



 

 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített 
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap 
utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület 
rendeletet alkot.  
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 

INDOKLÁS 
 

I.  
BEVEZETŐ 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2016. (II. 17.) rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését.  
 
Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra összességében 30.740 eFt-ot fordított. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 70.964 eFt működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
 
A működési forráshiányra az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásként 10.000 
eFt-ot kapott az év folyamán, mely a hiányt ellensúlyozta. Az önkormányzat a további 
forráshiányt a maradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
 
A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a 
fizetőképességet biztosítani. 
 
Hitelfelvétel a tárgy évben nem történt. 
 



Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. 
 
 
 

II. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban 

előírt indoklások 
 
 
Az önkormányzat költségvetési mérlege,  pénzeszközök változása  
 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 167.887 eFt volt. 
Az év folyamán a bevételek összege meghaladta a kiadásokat így a 2016. december 31-i záró 
pénzkészlet 252.253 eFt.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
Többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége 
az önkormányzatnak nincs. 
 
Az önkormányzat hitelállománnyal 2016. december 31-én nem rendelkezett, valamint 
kezességvállalása sem volt. 
 
Közvetett támogatások 
 
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla 
tartalmazza. 
 
 
Adósság állomány alakulása 
 
2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem 
volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói 
kötelezettségként a mérlegben 5.482 eFt került kimutatásra, melyből nem lejárt 3.902 eFt, 1-
90 nap közötti lejáratú 1.580 eFt.  
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 1.875.867 eFt, mely 0,8 %-kal 
(14.942 eFt-tal) nőtt az előző évhez képest. 
 
Az immateriális javak állománya 16 eFt-tal csökkent a 2015. december 31-i adathoz 
viszonyítva, mely az értékcsökkenés elszámolása miatt történt.  
 
A tárgyi eszközök állománya 942.692 eFt. 3,77 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy 
önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értékét meghaladta a tárgyévben 
elszámolt amortizáció összege. 
 
A koncesszióba adott eszközök év végi állománya 3,52 %-kal, 23.458 eFt-tal csökkent az 
értékcsökkenések elszámolása következtében. 



 

 
A pénzeszközök állománya 50,24 %-kal (84.366 eFt-tal) nőtt.  
2016. év végén az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezett. 
 
A követelések növekedésének mértéke 18,95 % az előző évhez képest.  
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -1.867 eFt, mely a fizetendő általános 
forgalmi adó összegét tartalmazza. 
 
Az egyéb aktív időbeli elhatárolások összege 366 eFt, mely az előjegyzett betéti kamatokból 
adódik. 
 
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 
vált módosításokkal együtt teljesültek.  
 
A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági 
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek, részesedések alakulása 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek összes állományát a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 



 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.  
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és 

hozza meg döntését. 

 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. április 14. 
 
 
 
 
                                            Jánosi József  
 polgármester  
  



 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
T Á J É K O Z T A T Ó 

 
a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 

 a Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési  szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26.§ 
(5) bekezdés j) ponja szerint a települési képviselő köteles vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
eleget tenni. )   A Rendelet 3. számú melléklete I. pontjának 2.) alpontja rendelkezik arról, hogy a 
polgármesteri és képviselői vagyonyilatkozatok nyilvántartása, vizsgálata, kezelése és ellenőrzése a 
Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladat és hatásköre. 
 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 39.§ (1)-(2) bekezdése 
szerint: 
az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-
jétől számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.  
 
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a 
képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.  
 
Fentiekre tekintettel a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez szükséges nyomtatványok határidőben átadásra 
kerültek a képviselők számára és azok visszajuttatását kértük 2017. január 31. napjáig.   
 
A Bizottság az SZMSZ-ben meghatározottak szerint elvégezte a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
alábbi teendőit:  
 

1) Megvizsgálta a Polgármester, Alpolgármester és a képviselők, valamint meghatározott 
hozzátartozóik, továbbá a bizottsági kültagok vagyonnyilatkozata benyújtásával kapcsolatos 
kötelezettségei teljesítését és megállapította, hogy kötelezettségének minden érintett 
határidőben és hiánytalanul – a rájuk vonatkozó külön törvényekben meghatározott eljárási 
szabályok szerint – eleget tett.  
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2) Megállapította, hogy  
 

a) a Polgármester, Alpolgármester a képviselők, bizottsági kültagok vagyonnyilatkozata, 
szabályosan kitöltve nyitott, míg a hozzátartozói vagyonnyilatkozatok zárt – a bizottság 
elnöke által aláírt és a jegyző bélyegzőjével lepecsételt, névvel ellátott – borítékban 
kerültek átvételre, 

b) az átvett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatóm tudomásul vételére és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

 
……/2017. (IV.27.) képviselő-testületi határozat  
 
A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 
ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A határozatról: 
 
1.) Jánosi József polgármester 
2.) Rédei Róbert jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. április 21. 
 

 
                    Rédei Róbert 
                      jegyző 

 

 
            

 
 
 
 
 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

2017. április 27-i Képviselő-testületi ülésére 

 

Előterjesztés 

a 7/2014. (V.30.) a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatot megilletői temetői díjtételek 2014 óta nem lettek emelve Zagyvarékason 
még infláció arányosan sem. 
 
Kezdeményezni szeretnénk, hogy a sírhely megváltásakor, újraváltásakor, illetve a 
temetkezések során temető fenntartási hozzájárulás felszámolását, a hulladékszállítási díj 
fizetésére, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak jelentős költségnek minősül egy-egy év 
folyamán a temetői hulladék elszállítása. 
 
A temető üzemeltetője által szolgáltatott adat szerint 2015. évben 44 darab, 2016. évben 47 
darab temetés volt a Zagyvarékasi Köztemetőben. Ez heti átlagban 1 temetést jelent.  
 
A temetőben hetente 2-3 konténer elszállításáról kell gondoskodni, egy konténer ürítésének 
díja bruttó 3.364 Ft. 2016.évben 128 alkalommal történt szemételszállítás, ami 430.592 Ft-ba 
került az önkormányzatnak. 
 
Nyilvánvalóan ez csak hozzávetőleges adat, nem konkrét költséget jelez. Figyelembe kell 
venni azt a tényt is, hogy egy temetés után nem telik meg egy teljes konténer, továbbá egyéb 
zöldhulladék is keletkezik a temetőben az üzemeltetés körében végzett karbantartási 
munkálatok során, különös tekintettel a nyári és őszi időszakra. 
 
A díj bevezetése a sírhely megváltás, újraváltás, illetve temetkezés alkalmával érvényesülne.  
 
Fentiek alapján indokoltnak tűnik beépíteni kettő, egyszer megfizetendő díjtételt az 
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak közé.  
 



 
 
Fentiek alapján a rendelet 2. mellékletének 1. pontja kiegészülne egy új 1/A ponttal: 
 
„az önkormányzatnak fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 
 

- sírhely megváltásakor, újraváltásakor 6000 Ft 
- temetkezés esetén 6000 Ft” 

A Pénzügyi Bizottság 2017. április 24-én megtartott ülésén az önkormányzatnak 
fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díjának meghatározására 2 indítványt tett: 
 
1.) sírhely megváltásakor, újraváltásakor 6000 Ft 
     temetkezés esetén 6000 Ft”    
 
Az első indítványra tett szavazás adatai:2 igen, 2 nem  
 
2.) sírhely megváltásakor, újraváltásakor 4000 Ft 
     temetkezés esetén 8000 Ft” 
 
A második indítványra tett szavazás adatai: 2 igen, 2 nem 
 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az utóbbi időben több lakossági kérelem, kérés 
érkezett a temetőbe autóval történő behajtásának engedélyezésének ügyében. 
 
A rendelet 1. számú mellékletének 7) pontja az alábbiakról rendelkezik: 
„ a temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni csak az üzemeltető 
írásbeli engedélyével szabad. A mozgássérülteket a parkolási engedélyük feljogosítja a 
temetőbe való behajtásra” 
 
A rendelet képviselő-testület általi módosításáig, illetve a temetőüzemeltetővel történt 
megállapodás alapján, 2017. március 18-tól, minden szombaton, 8-16 óra között gondoskodik 
arról, hogy a mozgásában akadályozott személyek a temetőbe bejuthassonak. A fenti 
dátumtól, szombati napokon a temetőüzemeltető által megbízott személy a temetőben 
tevékenykedik, hogy szükség esetén a nagykaput is kitudja nyitni a bejutás érdekében. 
 
Az esélyegyenlőség biztosítása miatt nemcsak szombati napokon kell a temetőbe gépjárművel 
történő bejutást biztosítani, hanem a hét többi napján is. A hét bármely napján érkezhet olyan 
hozzátartozó, aki mozgásában akadályozott és szeretne a temetőbe bejutni. 
 
Az engedély megadásakor figyelmeztetni kell a temetőbe behajtót, hogy csak az aszfaltozott 
úton közlekedhet, felügyelni kell a gépjármű mozgását, tekintettel a hozzátartozók 
síremlékeinek védelmére is. 
 
A rendelet 1.számú melléklete rendelkezik a temető nyitvatartási rendjéről, ami az alábbi: 
 

- április  1-től szeptember 30-ig 7 órától 20 óráig 
- október 1-től március 31-ig 8 órától 17 óráig 
- halottak napján (november 1-én) 7 órától 22 óráig. 



 
 
A temetőüzemeltetővel kötött közszolgáltatási szerződés 13. pontja arról rendelkezik, 
hogy „az üzemeltető köteles a feladatai ellátását személyesen biztosítani hivatalos 
munkaidőben, illetve szükség esetén a temető területén tartózkodni.” 
 
A rendelet módosítás hatályba lépésének dátuma: 2017. május 1. 
 
A Pénzügyi Bizottság 2017. április 24-én megtartott ülésén 3 igen, 1 nem szavazattal azt 
a javaslatot teszi a Képviselő-testületnek, hogy kerüljön szabályozásra a rendelet 1. 
számú mellékletébe az, hogy ne legyen engedélyezett senki számára a temetőbe 
gépjárművel való behajtás, tekintettel arra, hogy a temető kialakítása nem alkalmas az 
autóforgalom elviselésére. 
 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet módosítását megvitatni, illetve a temetőbe 
autóval történő behajtás kapcsán állást foglalni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. április 20. 
 

Rédei Róbert 
jegyző 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2017. április 27-i Képviselő-testületi ülésére 

 
Előterjesztés 

a 3/2015. (II.26.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015.02.26-án ülésen alkotta 
meg a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
rendelet). A rendelet 2015. március hó 1. napján lépett hatályba. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai, 
az emberek élethelyzeteinek sajátosságai indokolták a rendelet felülvizsgálatát. 

A 2017. február 23. napján írásban megkerestem a Szociális Bizottság tagjait, hogy a rendelet 
módosításával kapcsolatban 2017. március 17. napjáig javaslattal élhetnek. 

A fenti határidőig a Bizottság részéről Szabó Viktor és Osztásné Szabó Hajnalka küldött írásos 
módosító javaslatot. Herczeg Andrea, a korábbi bizottsági ülésen szóban elhangzottakat erősítette meg 
írásban. 

A beérkező módosító javaslatok alapján összeállításra került a rendelet módosítása, melyet a Szociális 
Bizottság a 2017. április 10-ei ülésén megtárgyalt. 

A Pénzügyi Bizottság 2017. április 24-én megtartott ülésén a rendelettervezet 13.§ - 14.§-ára tett 
javaslatot. 

A 13.§-ban szereplő tanévkezdési támogatás vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 nem 
szavazattal azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tanévkezdési támogatást csak a középfokú 
tanulmányokat folytató diákok kapjanak. 

A 14.§-ban szereplő tanév végi támogatás vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetben 
szereplő javaslatot teszi. 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezet megvitatni szíveskedjenek. 

Zagyvarékas, 2017.április 20. 

Rédei Róbert 
jegyző 



 
 

TERVEZET 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

….…/2017. () önkormányzati rendelete 
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ 
(2) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja. 
 

1.§ 

A R. 7.§ (1) bekezdésének d) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„rendkívüli esemény (elemi kár, váratlan haláleset, súlyos, krónikus betegség, baleset) 
bekövetkezésekor, annak enyhítésére az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot” 

2.§ 

A R. 7.§ (1) bekezdésének e) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„az a krízishelyzetben (munkahely elvesztése, nagy összegű közüzemi díjhátralék, közüzemi 
szolgáltatások kikapcsolása) lévő kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, 
egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át, azaz 85.500 Ft-ot.” 

3.§ 

 
A R. 7.§ (1) bekezdése egy új g) ponttal egészül ki: 
 
„az a három egymást követő hónapnál régebben fennálló étkezési térítési díj tartozással rendelkező 
személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot. 

4.§ 

 
A R. 7.§ egy új (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

A R. 7.§ (1) bekezdés g) pontjában foglalt esetben a támogatás összege a térítési díj tartozás 50%-a, 
évente maximum 50.000 Ft. 

 



 
 

5.§ 

 
A R. 7.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként 2000 Ft-tól 15.000 Ft-ig terjedhet, de egy 
évben maximum 30.000 Ft lehet.” 

 

6.§ 

A R. 7.§-a egy új (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„Amennyiben a család egy főre jutó jövedelme meghaladja az (1) bekezdésben foglalt 
jövedelemhatárokat, a rendkívüli települési támogatás méltányosságból is megállapítható, ha a 
kérelmező szociális körülménye, egészségi állapota vagy a családban váratlan élethelyzet vagy 
esemény következik be, amely a család anyagi helyzetére hosszú távon kihat. Ebben az esetben évi 
egy alkalommal maximum 20.000 Ft állapítható meg a kérelmező részére” 

 

7.§ 

A R. 8.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás 
állapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére”. 

8.§ 

A R. 8.(2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A támogatás összege: 20.000 Ft” 

9.§ 

 

A R.8.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

10.§ 

A R.10.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A háztartás tagjai által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatosan elismert rendszeres kiadás a 
szemétszállítás díja, a talajterhelés díja, a villanyáram költsége és a vízdíj költsége” 

 

 



 
 

11.§ 

A R.11.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem, 
egyszemélyes háztartás esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 250 %-át (71.250 Ft) és a háztartás egyikének sincs vagyona, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 10 %-át meghaladja” 

 

12.§ 

A R. kiegészül egy 11/A §.-al: 

„A támogatásra jogosult személynek 6 hónapja bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell 
rendelkezni Zagyvarékason” 

13.§ 

 

A R. 14. § (tanévkezdési támogatás) módosítására tett javaslat: 

„Tanévkezdési támogatást csak a középfokú tanulmányokat folytató diákok kapjanak” 

 

14.§ 

A R. kiegészül egy 14/A §.-al: 

Tanév végi támogatás 

Támogatásra jogosult az, a helyi általános iskola tanuló, aki az adott tanév végén kitűnő tanulmányi 
eredményt ért el. 

(1) a pénzbeli támogatás összege tanulónként 10.000.-Ft 
(2) a támogatás pénzügyi fedezetére a tárgyévi költségvetéséből maximum 300.000.-Ft áll 

rendelkezésre. 
(3) A helyi általános iskola vezetője a tárgyév június 15. napjáig köteles adatot szolgáltatni az 

adott tanévben kitűnő tanulmányi eredményt elérő diákokról a Szociális Bizottság részére. 
(4) A támogatás odaítéléséről a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

 

 

A R. kiegészül egy 15/A §.-al: 

 

15.§ 

Év végi segélyezés 



 
 
(1) Idősek év végi segélyére az a zagyvarékasi lakóhellyel rendelkező személy jogosult, aki a 70. 
életévét betöltötte. A támogatás kifizetése postai úton, készpénzben történik. 

(2) Családosak év végi segélyére jogosult, az a: 

-  a gyermekét egyedül nevelő szülő, 

- a három vagy többgyermekes család, 

- beteg gyermeket nevelő személy/család és  

- gyámolt gyermeket nevelő személy, 

akik zagyvarékasi lakóhellyel rendelkeznek. Ebben az esetben a támogatás természetbeni formában, 
Erzsébet-utalványban kerül kifizetésre a jogosultak részére. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt támogatások kifizetése Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig biztosít fedezetet. 

(4) A támogatandó személyekről és a támogatási összegről a Szociális Bizottság dönt. 

16.§. 
 

 
Ezen rendelet 2017. május 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
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Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó  
                                                             előadó 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009.(V.1.) rendelet 

módosítására 

Tisztelt Képviselő – testület! 

2016.évben az ÁFA- körből való kilépés miatt a bölcsődevezető kérte a bölcsődei térítési díj 
emelését. A képviselő-testület a 2/2016. (II.17.) rendelet módosításával a térítési díjat az 
ÁFA- körből való kilépés miatt kieső ÁFA értékével, azaz 110 Ft-tal emelte. Így a térítési díj 
515 Ft-ra változott, a korábbi 405.-Ft-ról. 

2017. januárjában a térítési díjak esetleges módosítása vonatkozásában javaslattételre kértük 
fel Karkusné Balázs Éva bölcsőde vezetőt és Kiss Andrea élelmezésvezetőt. 

A bölcsőde vezetője akkor tájékoztató levelében leírta, hogy nem látja indokoltnak a térítési 
díj emelését.  

Az élelmezésvezető tájékoztatása alapján nem kérte a 2017. évi térítési díjak emelését, 
amennyiben szükségesnek ítéli az emelést év közben jelzéssel fog élni.  

Az élelmezésvezető 2017. április 12-én megküldött levelében kéri, (látva az év eltelt első 
negyedévét) a gyermekétkeztetés díjának 10%-kal történő megemelését. 

A Pénzügyi Bizottság 2017. április 24-én megtartott ülésén 3 igen, 1 nem szavazattal  
elfogadta a gyermekétkeztetés díjainak 10%-al történő megemelését. 

Polónyi László pénzügyi bizottsági elnök módosító javaslattal élt, a tekintetben, hogy a 
lakossági külső étkezők térítési díja is 10 %-al kerüljön megemelésre, melyet a bizottság 
1 igen, 3 nem szavazattal elutasított. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a mellékelt 
rendelet tervezet elfogadására. 

 Z a g y v a r é k a s, 2017. április 18.  

        Rédei Róbert 
             jegyző 
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           „Tervezet” 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……/2017. (IV.27.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009.(V.1.) rendelet 
módosításáról 

 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. 
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Szt.), biztosított felhatalmazás 
alapján a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009.(V.1.) rendeletének 
/ a továbbiakban: R./a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

A R.1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-i ülésén. 
 
 
Jánosi József          Rédei Róbert   
polgármester            jegyző  
      
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet 2017. április ………én kihirdetésre került. 
 
                       Rédei Róbert  

     jegyző 
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           „Tervezet” 
 

1. melléklet a ……/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A gyermek étkeztetés intézményi térítési díjai 
 
 

 
Intézmény 

Térítési díj mértéke 
2017. május 1-től (Ft) 

  
1.Bölcsöde 
 
-  (napi négyszeri étkezés) 
 

 
 

                      515 
                       ÁFA nincs 

2. Óvoda 
 
- napi háromszori étkezés 
 
- csak ebéd 
 
- tízórai + uzsonna 
 

 
Régi ár:             Új ár: 
337+ÁFA       371+ÁFA 

 
205+ÁFA       226+ÁFA 

 
132+ÁFA      145+ÁFA 

3. Általános Iskola 
 
Ezen belül 
- napi háromszori étkezés 
 
- menza (csak ebéd) 
 
- tízórai + uzsonna 

 
Régi ár:               Új ár: 

 
395+ÁFA        435+ÁFA 

 
240+ÁFA        264+ÁFA 

 
155+ÁFA        171+ÁFA 

 
Felnőtt étkeztetésért fizetendő díjak     Térítési díj 
 
Lakossági külső étkezők (csak ebéd/nyersanyag költség+rezsi)         485,-+ÁFA 
 
Önkormányzati Intézmények és a Szolnoki Tankerületi Központ és a 
Szolnoki Járási Hivatal alkalmazottai                          365,-+ÁFA 
(csak ebéd/nyersanyag költség) 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

      Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                             előadó 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete részére 
 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatási igényének 
    benyújtására és saját forrás biztosítására benyújtására 

 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3. pontja 

alapján 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

1. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású óvodák 
kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszűntetése érdekében. 

Pályázati alcél: 

Önkormányzati fenntartású óvoda férőhelyeinek bővítése 

1. már működő önkormányzati tulajdonban lévő óvodaépület bővítésével 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 
feladat-ellátási helyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez 
igényelhet támogatást. A pályázat esetében feltétel, hogy a Pályázónak a beruházással érintett 
épületet a beruházás megvalósítását követően az eredeti rendeltetésének megfelelően, saját – 
ideértve a pályázó részvételével működő társulást is – fenntartásban kell működtetnie. 

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági 
engedély is szükséges, úgy a pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig érvényes 
engedéllyel kell rendelkeznie.  

2. A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

3. A támogatás mértéke 

A fejlesztési költség 95%-a, de maximum bruttó 1,5 millió Ft/ férőhely. 

    4. Pályázatok benyújtása 

 elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2017. május 9-e 16 óra, 
 papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap, de 

legkésőbb: 2017. május 10-e. 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 

 azon Pályázók, melyek esetében az igénylési létszám jelentősen növekszik 2017/2018. 
nevelési évben 2016/2017. nevelési évhez képest 

 az alacsony egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező pályázók. 
 az a pályázat, amely olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányul, amely 

során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. 

5. Miniszteri döntés ideje: 

A miniszteri döntés határideje: 2017.augusztus 17-e. 

6. Támogatás felhasználása 

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A projekt előkészítés, 
tervezés a közbeszerzési eljárások lefolytatása és a projektmenedzsment költségekre a 
támogatási összeg legfeljebb 3%-a fordítható. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31. Az e határnapig fel nem 
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

A benyújtandó pályázat a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda épületének bővítésére irányul.  
 
Önkormányzatunknak 16 férőhelyes új csoportszoba kialakítására van jogerős építési 
engedélye. 
 
 
 
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A szükséges önerő biztosítása mellett a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell továbbá arról, 
hogy a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendelétetésnek megfelelően- 
a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használni a 
Kedvezményezettnek. 
 
Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, majd pedig a határozattervezet 
elfogadására. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. április 20.  
             Jánosi József 
             polgármester 
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

……../2017. (IV.27.) képviselő-testületi határozat     
                TERVEZET 
 
Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházás támogatási igényének benyújtásáról 
 
I. Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy   
 
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 3. melléklet 
II.3. pontja  alapján támogatást igényel a fenntartásában álló  
 
 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda épületének bővítésére 
 

          
A beruházás teljes bekerülési költsége: ……………...-.Ft 
 
Igényelt támogatás (95%):   ……………....-Ft 
 
Saját forrás (5%):    ...……………..-Ft 
 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda azonosító adatai: 5051. Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. 

OM azonosító: 201946 
     hrsz:173. 
 

A fejlesztés megvalósításának tervezett üteme: 2018. június 01- 2018. augusztus 31. 
A finanszírozás tervezett ütemezése:          2018. június 01 - 2018. augusztus 31. 
 
 
II. A Képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: 
 

1. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. 

 
III. A támogatásból megvalósuló beruházást 10 (tíz) évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja. 
 
IV. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a támogatási igény 
benyújtásához szükséges  nyilatkozatok megtételére. 
 
A határozatról: 
 
1) Jánosi József polgármester 
2) Rédei Róbert jegyző 
3) Képviselő-Testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
értesülnek. 
  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

     Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                    előadó 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete részére 

 
Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastrukturális fejlesztése érdekében támogatási 

igény benyújtására és saját forrás biztosítására 
 

 VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17. kódszámú pályázati felhívásra 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

1. A pályázat célja: 
 
Magyarország Kormánya támogatási felhívást tett közzé a vidéki térségekben található helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztésének érdekében. 
 
A célok elérése érdekében az alábbi célterület mentén lehetséges a fejlesztések 
megvalósítása:  
 
1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális 
fejlesztése. 
 
1. célterület esetében maximum 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítik 

a pályázatot benyújtó szervezetet.  
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy 
tevékenység kötelezően választandó):  
 
a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;  
b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;  
c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár stb.) felújítása, 
kialakítása.  
 

A benyújtandó pályázat egy Fedett Piac építésére irányul.  
 
2. Benyújtás: 

 
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van 
lehetőség.  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
3. Intenzitás 

 
A támogatás intenzitása 75%, tekintettel arra, hogy Zagyvarékas a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 29/2014.(XI.26.) számú Korm. rendeletben nincs besorolva. 
 
4. Előleg 

 
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. 
 
5. Megvalósítási időtartam: 

 
A Támogatási Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 
 
 
6. Önerő 

 
A megvalósításhoz szükséges 25%  önkormányzati önerő. 
 
A pályázat benyújtásához elegendő a képviselő-testületi határozat, mely tartalmazza a 
fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát. 
 
A szükséges önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a 
támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés 
benyújtásakor az Általános Útmutató 8. pont 5.) alpontjában meghatározott módon és 
formában kell igazolnia.  
 
Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. április 20. 
             Jánosi József 
             polgármester 
 
 
 





TERVEZET 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2017.(IV……) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 

szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 19. § (2) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 19/2013. 
(XI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következő rendeletet 
alkotja. 

1. § 
 

A R. 1. §-a egy új  ae) és af) ponttal egészül ki:  

„ 4. § (2) Ezen rendelet az alábbi ellátásokra terjed ki: 

a) Pénzbeli és természetbeni ellátások 

ae) tanév végi támogatás 
af) év végi segélyezés 

 

tekintetében a hatáskörét az önkormányzat Szociális Bizottságára ruházza át.  

2.§ 

(1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 2.§ hatályát veszti. 

(2)  Ezen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 

Kelt Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-i soros ülésén. 

 

  Jánosi József            Rédei Róbert 
polgármester     jegyző  

Záradék: 

Ezen rendelet 2017.……………..kihirdetésre került.  

             Rédei Róbert 

                  jegyző 

 




