
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2018. november 26-án (hétfőn)  

a 16.00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülést követően 
 
soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 

 
Napirendi javaslat: 
 
1.Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2.Gál Gyula kérelme a 1675 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megvásárlására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
3.Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata 2019.évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
 
4.Előterjesztés a szociális tűzifa juttatásáról szóló 9/2014.(X.2.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
 
5.Előterjesztés a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 
3/2015.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2018. november 23. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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TERVEZET 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. ÉVI  
MUNKATERVE 

 
2019. február 14. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Beszámoló a temetőüzemeltető 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
3. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározására  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
4. Beszámoló a 2018.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 
 
5. Beszámoló a 2018.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
6. Helyi esélyegyenlőségi program megtárgyalása 
Előadó: Földi Melinda esélyegyenlőségi referens 
 
7. Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
8. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
9.  Beszámoló a pályázatfigyelő 2018. II. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
10. Javaslat Jánosi József polgármester 2019. évi szabadságolási tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester  
 
11.  Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2018. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  
Előadó: Kovács Boglárka előadó 
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12. Javaslat a társadalmi szervezetek 2019.évi pályázati kiírásának 
közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
13. Előterjesztés a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
14. Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
15. Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2019. évi térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
2019. március 28. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Beszámoló az Égszínkék Óvoda 2018.évi tevékenységéről 
Előadó:  Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
3.Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018.évi munkájáról 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5. Javaslat a társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának 
elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6. Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2018.évi tűzvédelmi 
tevékenységéről  
Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 

 
7. Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2018.évi munkájáról 
Előadó: Cinka István bizottsági elnök 
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2019. április 25. 16 óra 
 
1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2018. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési 
munkákról 
Előadó:  Péter Tamás őrsparancsnok 
 
8. Beszámoló a Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Polónyi László polgárőrség parancsnoka 
 
4.Tájékoztatás a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 
2019/2020.tanévére beiratkozott tanulók létszámáról 
Előadó: Polónyi László igazgató 
 
5.Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6.Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2018.évi tevékenységéről  
Előadó: Karkusné Balázs Éva bölcsődevezető 
 
7.Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
8. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
9. Tájékoztató a RékasSzolg Kft. 2018. évi közszolgáltatási tevékenységének 
ellátásáról  
Előadó: Szilvási Ferenc ügyvezető igazgató 

 
2019. május 30. 16 óra 

 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2018. évi ellátásáról 
Előadó: Földi Melinda előadó 
 
3.Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált 
Központ 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Kiss Erika igazgató 
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4. Javaslat a 2019.évi közmeghallgatás témájának és időpontjának 
megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5. Javaslat a 2019.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem 
adományozásának előkészítésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2018. évi 
működéséről 
Előadók: Kézér Zoltán „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” 
Alapítványi Tanács elnöke,  
Faragó Ernőné „Rékasi Egészségház” Közalapítvány 
Kuratóriumi elnöke 
 
7.Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019.évi nyári- és téli igazgatási szünet 
időpontjának meghatározására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
8. Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 

 
2019. június 27. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Herczeg Andrea védőnő 
 
3. Javaslat a 2019.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem 
adományozására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
4. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb 
vezető beosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
2019. július – augusztus SZÜNET!!! 
 
 
2019. szeptember 26. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 



 5

 
2. Javaslat a 2019. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásra 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3. Beszámoló a pályázatfigyelő 2019. I. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
 
2019. október    ALAKULÓ ÜLÉS 
 
2019. november 28. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi munkatervének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3.Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata 2020.évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
 
 
Zagyvarékas, 2018. november 21. 
 
           Jánosi József 
           polgármester 
 



Határozat tervezet 
 
………/2018. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Zagyvarékas, 1675. hrsz-ú kivett beépítetlen terület eladásáról 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zagyvarékasi 1675 hrsz-ú 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 58 m2 nagyságú területet eladja Gál Gyula 
Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla u.30. szám alatti lakos részére.  
 
 
A beépítetlen terület vételára 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint, melyet a vevő az 
önkormányzat részére fizet meg banki átutalással az önkormányzat főszámlájára a szerződés 
aláírását követő 3 napon belül.  
 
 
A beépítetlen területet az önkormányzat per-, teher- és igénymentesen adja át, a terület 
birtokba adására legkésőbb a szerződés aláírását követő 3 napon belül kerül sor. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terület eladásával kapcsolatos teendők 
intézésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Jánosi József polgármester  
 
 
A határozatról: 
 

1. Gál Gyula 5051 Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla u.30. szám vevő 
2. Jánosi József polgármester 
3. Rédei Róbert jegyző 
4. Dr. Kókai Gábor ügyvéd-elektronikusan 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja 
6. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

értesülnek. 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
 

Előterjesztés 
a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 szóló 9/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 9/2014. (X. 2.) önkormányzati rendeletet az 

alábbiak szerint módosítani szükséges: 

 

A rendelet 3.§-a kiegészül egy új (4) és (5) bekezdéssel, melyben szabályozásra kerül a tűzifa 

beszerzése önerejének, szállítási költségének(önkormányzathoz illetve házhoz) és tűzifa 

feldarabolási költségének elszámolása, melyet az önkormányzat a települési önkormányzatok 

szociális feladatainak egyéb támogatásából biztosít.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, 
illetve az alábbi rendeletmódosítás elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2018. november 22. 

 

 

 

Rédei Róbert  
               jegyző 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

RENDELETMÓDOSÍTÁS-TERVEZETE 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….…/2018. () önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 
 szóló 9/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

1.§. 
 
 

A R. 3.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„az önkormányzat vállalja a tüzelőanyag házhoz szállítását illetve a tűzifa feldarabolását a 
jogosultak részére.” 
 
 

2.§. 
 
A R. 3.§ az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 
„(4) bekezdésben foglalt feladatokon túl az önkormányzat az erdőgazdálkodótól való tűzifa 
beszerzésének önerejét, az önkormányzathoz történő szállítás költségét a települési 
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából biztosítja. 
 
 

3.§ 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Jánosi József        Rédei Róbert  
polgármester             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 
2018. november 26-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 és az egyéb szociális ellátásokról 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 

és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzési indokolják jelen pillanatban a rendelet 

felülvizsgálatát, módosítását. 

 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet tervezet megvitatni szíveskedjenek. 
 
 
Zagyvarékas, 2018.november 22. 
 
 
 
 

Rédei Róbert 
jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

TERVEZET 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

….…/2018. () 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.14/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1)  a pénzbeli támogatás összege tanulónként 10.000 Ft, mely természetbeni vagy pénzbeli 
formában kerül kifizetésre. 

 
2.§  

 
A R.15/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(2) Családosok év végi segélyére jogosult, az a  

- gyermekét egyedül nevelő szülő, 
- a három vagy többgyermekes család,  
- beteg gyermeket nevelő személy/család és 
- gyámolt gyermeket nevelő személy 
akik zagyvarékasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A támogatás 
természetbeni formában (Mikulás csomag, ajándékcsomag, Erzsébet utalvány) kerül 
megállapításra. 
 
 

3.§. 
 
Ezen rendelet 2018. december 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően keletkezett ügyekben kell alkalm 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre 
vonatkozóan: 

- Társadalmi hatás: Nincs. Mindenki számára megismerhető és nyilvános. 
- Gazdasági hatás: a rendelet módosítása kihatással nincs 
- Költségvetési hatás: az önkormányzat 2018.évi költségvetési kerete lehetőséget 

biztosít a támogatás kifizetésére 
- A rendelet módosításának közvetlen környezeti és egészségi következménye: Nincs 
- A tervezetnek adminisztratív terhet befolyásoló hatása: a rendelet módosításának 

adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terhet eredményező hatása nincs. 
- A rendelet módosításának szükségessége: a költségvetési keret ésszerű 

felhasználását illetően elengedhetetlen. 
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: betervezett költségvetési 

keret ésszerű elosztása 
- A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: a rendeletmódosítás a jelenlegi feltételeken felül többletterhet 
nem von maga után. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
 

           TERVEZET 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2018. () számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

1. Általános indoklás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta, a települési 
támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendeletet. A rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a bizottság 
megállapította, hogy az emberek élethelyzeteinek sajátosságai és az állami támogatások 
felhasználásának ellenőrzése kapcsán indokolt a rendelet felülvizsgálata, módosítása, 
 

2. Részletes indoklás 
 

 
1.§ 

 
A R. 14/A§ (1) bekezdésében szereplő támogatás (10.000 Ft) kifizetése kerül pontosításra, 
úgy hogy az természetbeni vagy pénzbeli formában is történhet. 
 

2.§ 
A R. 15/A§ (2) bekezdésében szerepelő családosok év végi segélyezése kerül pontosításra. A 
támogatás természetbeni formáinak meghatározásával. 
 
 

3.§ 
A rendelet hatályba lépésének időpontját állapítja meg. 
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Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzat 2019.évi belső ellenőrzési 
tervére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése – mely kiterjed az államháztartás valamennyi 
alrendszerére – külső pénzügyi ellenőrzés és államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés 
keretében történik. 

A belső ellenőrzés egységes gyakorlatának kialakítása céljából született meg a 
költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet. A rendelet részletesen szabályozza a belső ellenőrzési 
tevékenység szabályait. 

A rendelet előírja, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet meg kell tervezni. Az éves 
ellenőrzési tervben szükséges rögzíteni a tervet megalapozó elemzéseket, az 
ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit, ütemezését, az ellenőrzendő időszakot, 
az ellenőrzési kapacitást és az ellenőrzött szervet. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) 
bekezdése szerint, a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 
Képviselő-testület hagyja jóvá előző év december 31-ig.  

2016.évtől a belső ellenőrzési tevékenységet a Vincent Auditor Kft. látja el. 

Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1.számú melléklet 
szerinti belső ellenőrzési tervet 2019.évre fogadja el. 

Zagyvarékas, 2018. november 21. 

Rédei Róbert 
jegyző 
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Határozat tervezet 

 

………./2018. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2019.évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2019. 
évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

 
Zagyvarékasi 
Égszínkék Óvoda 
 
Zagyvarékas Községi 
Bölcsőde  
 
 
„irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
gyermekétkezési térítési díjak megállapítása, 
beszedése, nyilvántartása, elszámolása a 
jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásoknak megfelelően, szabályosan 
történik-e, az igénybe vett kedvezmények 
megalapozottak-e, jogszerűek-e, bizonylatokkal 
megfelelően alátámasztottak-e 
 
Tárgya: gyermekétkezési (iskolai, óvodai, 
bölcsődei) térítési díjak beszedése, étkezés 
nyilvántartása 
 
Időszak: 2018. IV. negyedév 

- Vonatkozó jogszabályi 
előírások be nem 
tartásában rejlő kockázatok 
 
- Szabálytalan 
elszámolásokból eredő 
kockázatok 
 
- A kedvezmények nem 
teljes körű 
alátámasztottságából eredő 
kockázatok  

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 
mintavételes, 

esetenként tételes 
ellenőrzése 

 
 

 
2019. február 

 
Jelentés: 

2019. március 
31. 

 
4 belső ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2018. november 7. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda Rédei Róbert 
                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző 




