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Bevezető 
 

0-3 éves korú gyermek gondozásának-nevelésének ideális színtere a család. Ma azonban 

azt tapasztaljuk, hogy a családok egyre fokozódó terhet vállalnak a megélhetés érdekében. Az 

anyagiakon túl a munkanélküliségtől való félelem is munkavállalásra kényszeríti a szülőket. A 

gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megvalósítani azon gyermekek 

számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket 

segítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás 

időtartama lehetőség szerint a szülő munkarendjéhez igazodik. 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@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. 

Az intézményvezető minden év február 15-ig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjéről. Nyári időszakban a felújítási, karbantartási munkák miatt a bölcsőde 

négy hétig tart zárva.  

December hónap utolsó heteiben a karácsonyi ünnepek idején a bölcsőde szintén zárva tart, a 

zárás időpontjáról a szülők tájékoztatása november 15.-ig megtörténik. 

mailto:rekasbolcsi@freemail.hu
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 21/C.§ (2) 

pontja szerint:  

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 gyermekek szünidei étkeztetését az iskola konyhája látja el, 

mivel az elmúlt időszakban csak három- négy gyermek igényelte az étkezést. 

Ebben a tanévben megkezdődnek a bölcsőde bővítési munkálatai, ami igen csak 

felborítja a megszokott rendet. Az építkezés időszakára el kell hagyni a megszokott 

környezetünket, és új helyet kell találni gyermekeink számára.  

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. Ezért ha április 21-e, vagy 

ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, 

minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap, ezen a napon is zárva tart az intézményünk 
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Bölcsőde felvételi rendje:  

A bölcsődei felvétel részletes leírását a felvételi szabályzat tartalmazza. A bölcsődei 

felvételt kérelmező szülők gyermekei rögzített szempontok alapján, az intézmény szabad 

kapacitásának függvényében vehetik igénybe az ellátást. 

Zagyvarékas Községi Bölcsődébe, Zagyvarékasra bejelentett lakó vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek vehető fel és gondozható, akinek családja életvitelszerűen 

Zagyvarékason tartózkodik.  

A bölcsődei ellátást elsősorban olyan gyermekek számára biztosítjuk, akiknek szülei 

(nevelői, gondozói) munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételük (tanulói jogviszony) vagy betegségük miatt napközbeni ellátásukról 

nem tudnak gondoskodni.  

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától harmadik életévéig, illetőleg annak az évnek 

december 31.-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. A gyermek a 

bölcsődében harmadik életév betöltéséig nevelhető-gondozható. Indokolt esetben orvosi 

javaslatra a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető-

gondozható az Intézményben.   

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.  

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- 

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. 
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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 csak 26 bölcsődés korú gyermeket tudunk fogadni! A gyermekek 

bölcsődei felvétele minden év szeptemberében, illetve a feltöltődésig folyamatosan történik. 

Bölcsődei ellátásra nagyon nagy túljelentkezés tapasztalható, ezért több gyermek várólistára 

került, sok szülőt el kellett utasítani férőhely hiány miatt. Sok estben a szülők a hivatalhoz 

fordulnak, tőlük várva a segítséget, hogy gyermekük felvételt nyerjen az intézménybe.  

Jelen pillanatban 27 gyermek van bölcsődei létszámban, egy kislány tartósan távol van 

az intézménytől, így az ő helyén időszakos gyermek felügyeletet biztosítunk egy gyermek 

számára.    

Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerbe rögzítésre kerülnek, és az 

intézménynek napi jelentési kötelezettsége van az ellátottakról. 

A 191/2008. (VII.30.) Kormány rendelet szerinti igénybevevői nyilvántartásba történő 

adatszolgáltatási kötelezettség azokra a szolgáltatókra terjed ki, akik normatív állami 

hozzájárulásban részesülnek, mint a gyermekjóléti és szociális ágazatban szolgáltatást nyújtó 

intézmények, így a bölcsődék is. Az adatszolgáltatás az igénybevevők adatainak rögzítéséből 

és a napi jelentésből áll. Ennek értelmében a ténylegesen jelenlévő gyerekekről naponta 

jelentést kell küldenünk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a Kenyszi internetes 

felületen. Ez az ellátott gyermek neve és TAJ száma alapján történik. A jelentés elmaradása 

büntetést vonhat maga után. A jelentést az intézményvezető látja el, hiányzása esetén a helyettes 

vagy a vezető által megbízott személy feladata. Ez az előírás minden munkanapra vonatkozik, 

kivétel a bölcsőde zárva tartása alatti időszak (pl. nyári szünet…), de ezt a tényt is jeleznünk és 

rögzítenünk kell. A mindenkori költségvetési törvény értelmében a bölcsődék állami 

finanszírozása a beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. A támogatás 

szempontjából figyelembe vehető az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon az a 

gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott. 
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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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Férőhelyek kihasználtsága, statisztika 

 

2016-2017.nevelési évben bölcsődébe felvett gyermekek

27

28

55

2017. szeptemberben óvodába ment: 9

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

2

3

3

1

3

2

225

4407

2017 szept.-ig beíratott:

2018 márc.31.-ig beíratott:

összesen:

2017.szept.-ig

2018.márc.-ig

HH:

HHH:

Gondozási évben teljesített gondozási napok száma:

HH:

HHH:

NH:

NH:

Nyitvatartási napok száma 2017-ben:

 

 

Gyermekek életkori megoszlása 

19-36 hónapos korig: 18 fő     

37 hónapos: 9 fő 

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: 2fő 

 



 
           

9 
 

 

Személyi változások 

 

Egy fő kolléganő 2017.05.01. nyugdíjba vonult. A megüresedett állás helyre a pályázat kiírására 

nem került sor, ugyan is az egyik közfoglalkoztatott munkatárs került a munkakör betöltésére, 

ő 2017. márciusában a megfelelő szakképesítést megszerezte.   

 

Bölcsőde szakmai munkája 

 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Biztonságérzetet nyújtó, érzelem 

gazdag környezetet alakítunk ki, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, 

megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív 

továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat és kialakulhat az esztétikum iránti 

érzékenysége. Kiemelt célként fogalmaztuk meg a vers, a mese jelentőségét a kisgyermek 

életében. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre kevesebbszer mondanak mesét a szülők 

otthon gyermekeiknek, inkább az internet és tv adta lehetőségeket használják ki, miközben sérül 

a gyermekkel kialakítható bensőséges kapcsolatuk.  

A gyermek életében jelentős helyet foglalnak el a művészeti alkotások, mint a dalok, képek, 

versek, mesék… Ezek az alkotások a gyermeknek örömet szereznek, általuk megfigyelheti az 

őt körülvevő jelenségeket. Vágyai kifejezői is lehetnek, segítenek önmaga és mások 

megismerésében. A gyerekek a kevésbé értékes alkotásokat is befogadják, ezért a mi 

feladatunk, hogy jó irányba tereljük ízlésvilágukat.  

A beszédkészségen kívül fejlődik a gyermek gondolkodása, képzelete, emlékezete. A gyermek 

olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, melynek megszerzésére más helyzetekben nincs 

lehetősége. A vers, mese segíti az önálló véleményalkotás kialakulását. Olyan értékeket 

közvetítenek, melyből a gyermek megismerheti saját kultúrájának értékeit.  

Célunk, hogy a fentiekben ismertetett irodalmi és egyben anyanyelvi nevelés lehetőségeit 

kiaknázva, a gyermekek korát, fejlettségi szintjét figyelembe véve, a mindennapokban minél 

többször lehetőséget teremtsünk a vers, mese megismertetésére, megtanulására, szeretetére, 

mely egyben jókedvet, vidámságot nyújt a gyerekek életében. Tiszta kiejtéssel, szép beszéddel 

jó példát adunk a beszélni tanuló gyermekeknek. Beszédre ösztönözzük őket. 

Figyelemmel fordulunk minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni 

szükségleteik megismerésére. A bölcsődénkben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, 

mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. 

Sikerélményekhez juttatjuk, megerősítjük, elismerjük, dicsérjük őket. Arra törekszünk, hogy a 

gondjainkra bízott gyermekek a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni 

tudó felnőttekké váljanak. 
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Tárgyi feltételek 

 

A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Céljaink 

eléréséhez, mindennapjaink jó komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság. 

Célkitűzésünk megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer. A 

bölcsődénk külső képe, udvara, és belső helyiségei a „Jó itt lenni „érzését biztosítják. 

A bölcsőde minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény eszközeiért, védik, pótolják 

azokat. 

Törekszünk az esztétikus bölcsődei környezeti kialakítására. A négy évszaknak, az ünnepeknek 

megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket.  

A gyermekek által készített alkotásokat a gyerekek számára jól látható, megérinthető 

magasságba tesszük.  

 

Az intézmény kettő csoportszobával rendelkezik, amelyek elősegítik a gyermekek nevelését 

gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak. A 

csoportszobák természetes megvilágításúak, falai világosak, meleg színűek, sok helyen vidám 

falfestmények díszítik, amely a kisgyermeknevelők keze munkáját dicséri.  
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A csoportszobákat gyermekek változó méretének megfelelő, szép bútorokkal és eszközökkel 

rendezzük be. A szoba burkolata mosható, fertőtleníthető, meleg padló. A csoportszobákban a 

játékokat és a gyermeki tevékenységek eszközeit a gyerekek számára elérhető magasságban 

helyezzük el. Bölcsődénkben a csoportokat a gyerekekhez közelálló, kedves névvel látjuk el, 

mely a csoporthoz tartozás érzését, érzelmi kötődését erősíti. A csoportoknak jelképtáblájuk 

van, amelyen a csoportba járó gyermekek nevei fel vannak tüntetve. 

 

Az udvart úgy alakítjuk ki, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen, és maximálisan 

kielégítse a nagymozgásos tevékenységeket. Burkolt és füvesített felületek alkotják a 

gyermekek környezetét. A növényzet árnyékos és napos lehetőséget is ad a gyermekek számára. 

A játszókertben minden évszakban biztosítjuk a szabadban való játékhoz, mozgáshoz megfelelő 

mennyiségű és minőségű játékkészletet, a rögzített és mobil játékokat (mászókák, labdák, 

motorok, autók, stb.), megfelelő homokozót. Az udvart a gyermekek játékának és sokoldalú 

mozgásigényének, a balesetveszély megelőzésének megfelelően folyamatosan karbantartjuk és 

fejlesztjük. 

Kapcsolattartás a szülőkkel  

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Nevelőmunkánk a szülők hatékony együttműködése nélkül nem lehet teljes. Nevelésünk, 

gondozásunk megvalósítása során támaszkodunk a szülők elmondásaira, hiszen ők ismerik 

legjobban gyermeküket. Figyelemmel vagyunk a gyermekek szokásaira, igényeire, 

szükségleteire, és ennek megfelelően alakítjuk ki differenciált, egyéni bánásmódunkat. Kellő 

tapintattal és körültekintéssel tájékoztatjuk mi is a szülőket, így segítjük, hogy szülői 

feladatukat minél eredményesebben, sikeresebben oldják meg. A kialakított kapcsolat segít 

bennünket a szociális háttér megismerésében és a szükséges segítségadás módjának 

meghatározásában. A hatékony együttnevelés érdekében fontosnak tartjuk a családokhoz való 

közeledést, melyben kezdeményező szerepet vállalunk. Partneri együttműködésünk feltétele a 

kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvétel, a szülők és gyermekek 

személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 

megosztása. 

Méhecske 

csoport 

Csiperke 

csoport 
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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 a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes körű hatósági 

ellenőrzést végzett az intézményben. A hatóság az ellenőrzés során kisebb hiányosságokra 

mutatott rá, a hiánypótlásáról hitelt érdemlően tájékoztattuk a hatóságot. 

 

Továbbképzések 

A kreditpontos továbbképzések kötelező jellegűek a 41/2012.(XI.28.) EMMI rendelettel 

módosított 9/2000. (VIII.04.) rendelet alapján. Minden év január hóban továbbképzési 

tervezetet készítünk.  

Minden szakalkalmazott igyekszik az előírt pontok megszerzését elérni. Általában a Megyei 

Módszertani Bölcsőde képzésein veszünk részt, mert szakmailag az ő általuk szervezett 

témakörök állnak hozzánk legközelebb. 
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Ünnepeink 

Az ünnepek rendívül fontosak minden ember életében, a kisgyermekek életében különös 

jelentőségük van. A bölcsődében nagyon fontosnak tartjuk a különböző ünnepek megtartását, 

különösen fontos számunkra a gyermekek születésnapjáról való megemlékezés.  

Az egyéb ünnepeinkről is megemlékezünk, így megünnepeljük a Mikulás érkezését, 

Karácsonyt, Farsangot, Húsvétot, Anyák napját, Gyermeknapot, Ballagást. Minden egyes 

ünnepekre kis műsorral készülünk, amire a gyermekek nagyon készülnek. Nyílt nap keretei 

között ünnepeljük az anyák napját, a ballagást, és a gyermeknapot. Minden ünnepünkről videó 

felvétel is készül, amit a szülők igényesen elkészítve megkapnak, így valamilyen szinten ők is 

részesei lehetnek ezeknek az eseményeknek.   

 

 

 

Összegzés 

Ez a hivatás a családok segítéséről, a gyermekekről való gondoskodásról, elfogadásról, 

türelemről, toleranciáról szól 

Valljuk a gyermek a családé és a legjobb helye a családban van. Mi olyan pluszt tudunk adni a 

családnak és a gyermekeknek a képzett gondozónőinkkel, az alkalmazott nevelési 

módszereinkkel, amely a gyermek fejlődését, közösségi szocializációját e periódusban, a 0-3 

éves korban a legintenzívebb módon fejleszti, és a kreativitást növeli. Olyan családbarát 

bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükségletével, 

megfelel a szülők igényeinek. A kellemes bölcsődei légkör, a gyermek centrikus bánásmód, a 

változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.  

A fenti minőségi célokat és azok megvalósulását csak egy különösen motivált és jól felkészült 

bölcsődevezetés és gondozónői gárda képes megvalósítani. Kisgyermeknevelők munkájukat  
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hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal fejlesztik a 

gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A természethez közelítve spontán ismereteket 

nyújtanak. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, egyéni, csoportos 

megbeszéléseket. Különös gondot fordítunk a gyermekek jogainak sérthetetlenségére. 

 Munkánkkal arra törekszünk, hogy a szülőkkel együttműködve egy jó hangulatú, családias 

légkörű, otthonos, a szakmai elvárásoknak megfelelő gyermekcsoportokat működtessünk, ahol 

biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése. Célunk nevelői magatartásunkkal, szakmai 

tudásunkkal megfelelő biztonságos környezet kialakításával megteremteni az egészséges 

életvitelt, a gyermekek szocializációját, a képességek fejlesztését, érzelmi világuk gazdagítását, 

a szép iránti vonzalmak kialakítását, nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, tevékeny 

gyermekek nevelése. 

Nagy hangsúlyt fordítunk bölcsődénk nyitottságára, a szabad betekintésre ezzel is lehetőséget 

adva a szülőknek, hogy megismerjék munkánkat, törekvéseinket, eredményeinket. Érezhessék, 

hogy gyermekeiknek jót akarunk, megértéssel közelítünk feléjük, szeretett teljes légkört 

biztosítunk számukra. Hiszen ha a gyermekek folyamatosan érzik a kisgyermeknevelő 

szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítőkészségét, akkor ők is figyelmesek, és 

segítőkészek lesznek. 

 

 

 

Zagyvarékas, 2018. 04. 13.    

 ph. Karkusné Balázs Éva 

  intézményvezető 

 

















































Beszámoló a Zagyvarékasi Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről.  
 

Tisztelt Képviselő testület!  
 
 
 

A zagyvarékasi Polgárőrség 2017 februárjában töltötte be a 25. évét. 
Taglétszámunk 57 fő lett a tavalyi 66 fő létszámhoz képest. Ezek közül voltak olyanok,akik nem 
jelentek meg semmilyen gyűlésen,és még szolgálatot sem adtak. 
A 2017-es évben nem volt halálozás,így a létszám nem csökkent. 
2017 májusában Ballai Dóra vette át az irodai feladatokat. 
 
 
 
Tavaly szeptemberében Zagyvarékas Községi Polgárőrség 25.éves évfordulójára lett szervezve 
családi nap, ahová Újszász és Szászberek polgárőrei illetve családtagjai is hivatalosak voltak. 
Újszászról Konka Csaba elnök megtisztelt bennünket,de sajnos a létszám nem annyi volt amire 
számítottunk,viszont ezek ellenére sikerült egy hangulatos családi napot összehozni a mi 
polgárőreinkkel. Külön köszönjük az Önkormányzatnak a sok felajánlást erre a napra,és a 
polgárőrök családtagjainak is. Reméljük legközelebb is lesz ilyen szervezésekre lehetőség.  
 
 
 
Szolgálatadás területén maradtak a tavalyi változások,mert így sokkal több az adott szolgálat. 
Minden hónapra készítve van szolgálatvezénylés,ez azt takarja,hogy kijelölt napon az adott személy 
egy másik személlyel kijelölve lenne esedékes a szolgálat. Ezt házhoz kiküldjük,ha az időpont nem 
megfelelő az illetőknek szolgálat előtt legkésőbb 3 nappal vissza kell jelezie,hogy a kijelölt dátum 
nem megfelelő,ilyenkor felajánlanak egy másikat. Sok útzár és rendezvénybiztosítás volt biztosítva 
a falunak,a polgárőrség illetve a rendőrség részéről.  
 
 
 
Nyertünk 2 pályázatot melynek összege átutalásra került. Az elszámolásban segít  Törökszentmik-
lósban lévő polgárőr könyvelési iroda,ez nagyon megkönnyíti a pályázattal kapcsolatos ügyintézést.  
Az összeg a működési feltételek megvalósítására használta fel. Így ennek köszönhetően sosincs 
hiánya a polgárőrségnek mind irodaieszközökben,mind takarítószerekben...stb. 
A kamerarendszer nem változott,jelenleg is 14 kamerarendszerről lehet figyelni az eseményeket. 
Sajnos akadtak gondok a kamerákkal,amit jeleztünk is az önkormányzta felé,azóta változás 
nemtörtént.A rendszernek köszönhetően az évben is volt a polgárőrség részéről falopásokat 
jelenteni a rendőrőrs felé,akik egyből cselekedtek. 
 
A zagyvarékasi pogárőrség statisztikai adatai számokban:  
 
Taglétszám: 57  fő 
Szolgálatban töltött órák összesen: 540 óra 
Rendőrséggel: 20 óra 
Tettenérés: nem volt 
Elfogás: nem volt 
 
 
 
 



Feladataink 2018.évre: 
 
A jövőre nézve továbbra is feladatunknak tartom a szolgálatok növelését, a nappali szolgálat 
megvalósítását,továbbá a közös szolgálatot,valamint a szolgálatok egyeztetését. Minden szolgálatot 
adó polgárőrnek szeretnénk biztosítani egyéni-saját ruházatot,ezért is lesz mindenkinek külön 
kartonja,saját adatokkal,amiből tudni fogjuk,hogy kinek milyen méretű ruhák lesznek a 
megfelelőek.A kamerarendszer segítségével még több jelentést tudunk adni a rendőrség felé,ezáltal 
még szorosabb lett az együttműködés. 
Bízzunk benne,hogy ez továbbra is így marad.  
 
Zagyvarékas,2018.04.16.  
 
 
 
                                                                                      Polónyi László 







 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A tájékoztatót készítette:  
Szilvási Nagy Katalin vezető-tanácsos 

 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 
 a Képviselő-testület 2018. április 23-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) pontja 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 vagyonnyilatkozatok 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 2018. 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. 
 
……/2018. (IV.23.) 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, 2018. április 19. 

 
 

                    Rédei Róbert 
                      jegyző 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

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 
 

Előterjesztés a Zagyva-híd felső szerkezeti részének felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtására és a fejlesztéshez szükséges önkormányzati önerő biztosítására. 

 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és 

c) pontjai alapján 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A pályázat célja: 
 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.  
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulása.  
 
Pályázati alcélok:  
 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 
intézményfejlesztés)  
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása  
 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  
 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  
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A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 
 
- intézményfejlesztés esetén  
a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve  
b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, 
amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.  
 
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés 
által igénybe vett utak felújítására irányulnak. 
 
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében  
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,  
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.  
 
A támogatás formája:                vissza nem térítendő 
A pályázat beadási határideje: 2018. május 02. 
A támogatási intenzitás:            85%  
 
A maximálisan igényelhető támogatás összege:  
 

 sportfejlesztés esetén:    20 millió Ft (önerő:15%) 
 intézményfejlesztés esetén:    30 millió Ft (önerő:   5 %) 
 belterületi utak, járdák, hidak esetében:  15 millió Ft (önerő:  15%) 

 
A benyújtandó pályázat a Zagyva-híd felső szerkezeti részének felújítását tűzi ki célul. 
 
A szükséges önerő (15%) 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, 2018. április 20. 
             Jánosi József 
             polgármester 
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                            TERVEZET 
……/2018. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 
a Zagyva-híd felső szerkezeti részének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról  
és a fejlesztéshez szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 
 
I. Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy az  
 
A Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet 
II.2. pont a), b), c) pontja alapján támogatást igényel: 
 

 
Zagyva-híd felső szerkezeti 

részének felújítása 
A beruházás teljes 
bekerülési költsége 

17.560.925.-Ft 

Igényelt támogatás 14.926.786.-Ft 
Saját forrás 2.634.139.-Ft 

 
          
II. A Képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: 
 
1. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2018. 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 Önkormányzata
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 250 000
A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány - Margaréta Néptánc 
Ifjúsági Csoport 400 000

Margaréta Egyesület 535 000
Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport 320 000 Nincs cégbírósági bejegyzés
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub 85 000 Nincs cégbírósági bejegyzés

3. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 60 000 Nincs cégbírósági bejegyzés
4. Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság Zagyvarékasi Tagozata 40 000 Nincs cégbírósági bejegyzés
5. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 100 000
6. Rákóczi Szövetség 20 000
7. Rékasi Diáksport Egyesület 750 000
8. Zagyvaparti Egyesület 100 000
9. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 130 000
10. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 885 000

Zagyvarékasi KSE Futball szakosztály 2 500 000

Íjász szakosztály 200 000
Mazsorett szakosztály 200 000
Tollaslabda szakosztály 200 000
Lovas szakosztály 200 000
Összesen: 6 975 000

A 2018. évi költségvetésben tervezett keretösszeg: 3.000.000,-Ft

A benyújtott pályázatok közül 4 nem felel meg a pályázati kiírásoknak, mert a szervezet nincs a Cégbíróságon bejegyezve.
A többi benyújtott pályázat a formai követelményeknek megfelel, a 2017.évi
támogatással minden pályázó elszámolt.

A helyi civil szervezetek közül a Köztisztviselők, Közalkalmazottak Szakszervezete megszűnt.
Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség és az Életjel Mentőcsoport nem nyújtott be pályázatot.

Zagyvarékas, 2018. április 16.

Rédei Róbert
     jegyző

Megjegyzés

2.

11.

2018. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2018. évben 
igényeltSsz.: Szervezet neve

1.



A benyújtott pályázatok közül 4 nem felel meg a pályázati kiírásoknak, mert a szervezet nincs a Cégbíróságon bejegyezve.
















































































































































