
 

 

 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 
 

2019. február 14-én (csütörtökön)  
a 16.00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülést követően 

 
kezdettel soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
  
2.Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3.Beszámoló a temetőüzemeltető 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
4. Beszámoló a 2018.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 
 
5. Helyi esélyegyenlőségi program megtárgyalása 
Előadó: Földi Melinda esélyegyenlőségi referens 
 
6.Beszámoló a 2018. II. félévben végzett pályázati tevékenységéről 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
7.Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározására  
Előadó: Rédei Róbert jegyző, Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
8.Javaslat Jánosi József polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester  
 
9.Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2018. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
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10.Előterjesztés a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
11.Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
12.Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2019. évi térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
13. Javaslat az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú, Közösségépítési, 
felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című projektben a képzési és 
rendezvényi beszerzési eljárás lebonyolítójának kijelölésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. február 12. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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E L Ő T E R J ES Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül 
előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell 
megállapítani.  

Az 1. melléklet szerint az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettsége jelenleg nincs. 

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

……/2019. (II. ..…) képviselő-testületi határozat az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) 
változatlan formában jóváhagyja.  

A határozatról értesülnek: 

1.) Jánosi József polgármester 
2.) Rédei Róbert jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

Zagyvarékas, 2019. február 8. 

Jánosi József 
polgármester 



1. sz. melléklet

Forintban

2019. 2020. 2021. 2022.

A B C D E F G

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 55 111 000 55 111 000 55 111 000 55 111 000 165 333 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó
bevétel

02 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 9 200 000 9 200 000 9 200 000 9 200 000 27 600 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000 17 400 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 0

Saját bevételek (01+… .+06) 07 70 111 000 70 111 000 70 111 000 70 111 000 210 333 000

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08 35 055 500 35 055 500 35 055 500 35 055 500 105 166 500

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása

09 0

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 
esetén annak vételára

10 0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11 0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12 0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve 
az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

13 0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték

14 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege

15 0

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 
(08-16) 17 35 055 500 35 055 500 35 055 500 35 055 500 105 166 500

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS Sor-
szám

ÖSSZESEN
G=(C+D+E+F

)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettség összegei
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) 
bekezdés a) 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. 
 
A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
5. Tudatos település-üzemeltetés és fejlesztés. 
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
 
 

Indoklás a rendelet-tervezethez 
 
 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzat alatt működő védőnői szolgálatra, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint a költségvetési szervekre: Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtárra, Zagyvarékas Községi Bölcsődére, valamint a Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvodára terjed ki.  
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Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzatai: 
 

   
Forintban 

2019. évi Költségvetési Finanszírozási Összesen 

Bevétel 535 004 002 530 142 279 1 065 146 281 
Kiadás 1 081 856 809 10 939 472 1 092 796 281 
Hiány (-) / Többlet (+) -546 852 807 519 202 807 -27 650 000 
Ebből: 

    - működési -46 821 152 -10 939 472 -57 760 624 
 - felhalmozási -500 031 655 530 142 279 30 110 624 
  -546 852 807 519 202 807 -27 650 000 
 
1.) BEVÉTELEK 
 
A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 535.004.002 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletekből származó bevétel 530.142.279 Ft-tal egészít ki (490.558.687 Ft 
költségvetési maradvány és 39.583.592 fejlesztési hitel felvétel).  
A költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőségének biztosítása érdekében tervezésre 
került 27.650.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás a hiány finanszírozására, így ebben 
az évben összesen 1.092.796.281 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 14,18 %-kal 
(180.574.175 Ft-tal) kevesebb az előző évi eredeti előirányzattól.  
 
A 2019-ben – feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható.  
 
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.  
 
Az önkormányzat a kötelező feladatai körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván 
nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. 
 
A tervezett bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat működési támogatásai bevételi 
jogcím képviseli, ami az előző évekhez képest növekedést mutat (30.076.956 Ft) (lásd. 1. 
számú tájékoztató tábla.) 
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Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk: 
 

 Forintban 

Jogcím 2019. évi támogatás összesen 

A B 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA 98 897 138 
     I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 46 395 400 
     I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 22 194 867 
         I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 732 060 

         I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 9 664 000 

         I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 985 337 

         I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5 813 470 

     I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 10 014 300 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 51 000 
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 19 269 171 
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása 972 400 

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 72 050 399 
     II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 60 315 733 

     II.2. Óvodaműködtetési támogatás 10 941 266 

     II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 793 400 

    

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI 
ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 122 521 561 
     III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 56 604 364 

     III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   

             III.7. a) Bértámogatás 16 162 200 

             III.7. b) Üzemeltetési támogatás 7 425 000 

     III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   

             III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 14 288 000 

             III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 24 734 857 

             III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 307 140 

IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatokhoz 4 487 890 

    

Összesen: 297 956 988 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ez a jogcím tartalmazza a védőnői 
szolgálat és iskolaegészségügy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 
finanszírozását, a közfoglalkoztatásra a Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatást, a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyújtandó Erzsébet utalványok forrását, 
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyvamenti Integrált Központja részére 
végzett gazdasági feladatok ellátásáért kapott működési célú támogatást. Itt szerepel a 
költségvetési hiány finanszírozására tervezett 27.650.000 Ft, melyet ha más forrásból nem 
sikerül kigazdálkodni, az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében 
pályázatot kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős 
miniszterhez rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Közhatalmi bevételek: helyi adók, bírságok, pótlékok, gépjárműadó, talajterhelési díj, 
helyszíni- és szabálysértési bírságok. 
 
Működési bevételek: áru- és készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi 
ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevétel, kamatbevételek. 
 
Finanszírozási bevételek: A költségvetési hiányt finanszírozó előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele, valamint a konyhaépítés hiányzó forrásának fejlesztési 
hitelfelvétellel történő biztosítása. 
 
 
2.) KIADÁSOK 
 
A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.081.856.809 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletek kiadásai 10.939.472 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 
1.092.796.281 Ft kiadással számoltunk. 
 
A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A kiadások között a legnagyobb arányt a működési költségvetés kiadásai jelentik. 
 
Működési költségvetés kiadásai: 
 
Személyi juttatások: Alapilletményeket, illetménypótlékokat, foglalkoztatottak sajátos 
juttatásait, személyhez kapcsolódó juttatásokat, soros illetménynövekedéseket, jubileumi 
jutalmat foglalja magában. 
 
Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 45 fő. 
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetében 98 fővel számoltunk.  
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A Kvtv. és a Kttv. szerinti köztisztviselői illetményalap 2019. évben is 38.650,- Ft. 
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében – 
az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában a Kttv-ben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az 
illetményalapot.  
A 2019. évi költségvetési törvény egy kiegyenlítő bérrendezési alapot tartalmaz a 38.000 Ft 
egy főre eső adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatoknál a bérrendezésre. 
Esetünkben ez a hivatali létszám alapján 8.104.000 Ft-ot jelent, mely összeg fedezetet biztosít 
a béremelésre. Az igénylés feltételeként az önkormányzat vállalja, hogy az illetményalapot 
2019. évre (2019. január 1-től kezdődően) 46.380,- Ft-ban állapítja meg. A magasabb összegű 
kiadásokat a képviselő-testület költségvetési rendeletében a működési kiadások között a 
személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímen eredeti előirányzatként 
biztosítja. 
A minimálbér 138.000,- Ft-ról 149.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 180.800,- Ft-ról 
195.000,- Ft-ra növekedett.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások vonzataként jelentkező kiadás, 
melynek mértéke 19,5 %. 
 
Dologi kiadások: A dologi kiadások között az intézmények működéséhez szükséges 
közüzemi díjak dominálnak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított 
szociális kiadások. 
 
Egyéb működési kiadások: ez a jogcím tartalmazza a működési célú pénzeszközátadásokat 
(civil szervezetek részére nyújtott sport és kulturális támogatása, Busra Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj). Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban 
továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 5.741.035 Ft összegben tervez hozzájárulni. Itt 
került megtervezésre a RékasSzolg Kft részére a közszolgáltatási szerződés alapján a 
településüzemeltetési feladatokhoz átadandó működési célú támogatás (24.000.000,- Ft). 
 
Felhalmozási költségvetés kiadásai: Ezen a jogcímen a beruházások és felújítások kerültek 
tervezésre, mely tartalmazza a koncessziós díjból megvalósítandó vízhálózat rekonstrukciós 
és egyéb munkálatokat, a közbeszerzésen nyertes szociális konyha építését, a polgármesteri 
hivatal és az idősek nappali otthona energetikai korszerűsítését, valamint az informatikai és 
egyéb tárgyi eszközök vásárlását az intézményekbe. 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Tartalékok: Itt került tervezésre az általános tartalék, a polgármester céltartalék-kerete, a 
pályázatokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerők, valamint az önkormányzat TOP-os 
projektjeinek támogatási előlege, melyeknek felhasználási területe a pályázatok szerint kötött. 
 
Finanszírozási kiadások: Ezen a jogcímen a 2018. év decemberében kiutalt 2019. évi állami 
támogatás előlegének visszavonása szerepel. 
 
 
3. Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, 
ami tartalmazza 

 az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, 
kiadást), 

 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve,  

 a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 
kimutatást.  

 előirányzat felhasználási tervét,  
 az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három 

év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 
tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 
 

4. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására 490.558.687 Ft előző év költségvetési 
maradványának igénybevételével, valamint a szociális konyha építéséhez szükséges forrás 
biztosítása céljából 39.583.592 Ft fejlesztési hitel felvételével számoltunk. A kiadási és 
bevételi főösszeg egyezőségének biztosítása érdekében, a maradék hiány finanszírozására 
27.650.000 Ft összegű a helyi önkormányzat működőképessége megőrzéséhez adható 
rendkívüli önkormányzati támogatás került tervezésre, de a hiány az év közben keletkező 
többletbevételekkel is finanszírozható. 
 
 
5. Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:  
 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 
Programjában foglaltakat, a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, 
a foglalkoztatás növelését. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 
költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A költségvetési 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 költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet 
tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában. 
 
 
Zagyvarékas, 2019. február 12. 
 
 
 
  Jánosi József 
  polgármester 



 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......./2019. (II. ......) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

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 a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

a) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 
b) Zagyvarékas Községi Bölcsőde, 
c) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

 terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

   562.654.002 Ft Költségvetési bevétellel 
1.081.856.809 Ft Költségvetési kiadással 
519.202.807 Ft 
   19.171.152  Ft 

     500.031.655  Ft 

Költségvetési hiánnyal 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

  
állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 490.558.687 Ft összegben, 
a további hiány finanszírozásáról a képviselő-testület a későbbiekben dönt. 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 
hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből történik. 



  

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves 
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.5., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 331.522.449 Ft tartalékot állapít meg, melyből 
a) Általános tartalék:     28.496.657 Ft, 
b) Céltartalék:    303.025.792 Ft, ebből 
 ba) Működési célú céltartalék:  1 265 000 Ft 
        baa) Polgármesteri céltartalék:    1 000 000 Ft 
  bab) Faluház céltartaléka    265 000 Ft 
 bb) Fejlesztési célú céltartalék:    301 760 792 Ft 
  bba) Fejlesztések céltartaléka   10 569 903 Ft 
  bbb) Pályázatok támogatási előlege  291 190 889 Ft 

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület az a) és a bba) pont 
tekintetében fenntartja magának. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek 



 

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

 (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1. – 10.4. mellékletében foglalt 
adatlapon kötelesek a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 
adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 

 (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 



6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Amennyiben a képviselő-testület a 2020. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról 
rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető 
bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének megállapításáig. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének 2019. február ……–i 
ülésén. 
 

  Jánosi József     Rédei Róbert 
  polgármester           jegyző 
 

Záradék: 
Ezen rendelet 2019. február …….-án kihirdetésre került. 
 

Rédei Róbert 
                                                                                               jegyző 



Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 2019. év Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állam-
igazgatási 
feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A B C D E F

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 297 956 988 297 956 988
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 897 138 98 897 138
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 72 050 399 72 050 399
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 122 521 561 122 521 561
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 487 890 4 487 890
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 142 858 400 142 858 400
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 142 858 400 142 858 400
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 3 709 724 3 709 724
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
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 3 709 724 3 709 724
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+…..+4.7.) 60 911 000 60 911 000
4.1. Építményadó 3 500 000 3 500 000
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 44 600 000 44 600 000
4.4. Gépjárműadó 7 000 000 7 000 000
4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6. Egyéb közhatalmi bevételek 5 811 000 5 811 000
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 22 899 856 22 899 856

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 1 550 000 1 550 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5 488 640 5 488 640
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 500 000 2 500 000
5.4. Tulajdonosi bevételek 9 200 000 9 200 000
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 011 216 4 011 216
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 150 000 150 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
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.) 6 150 000 6 150 000
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 6 150 000 6 150 000
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 534 485 968 534 485 968
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 39 583 592 39 583 592

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele 39 583 592 39 583 592
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
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.) 488 006 936 488 006 936
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 488 006 936 488 006 936
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    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. Váltóbevételek
   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 527 590 528 527 590 528
   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 062 076 496 1 062 076 496

9.1. melléklet az ……../2019. (II…...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Ebből:

Előirányzat

Bevételek
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Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 2019. év Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állam-
igazgatási 
feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A B C D E F

9.1. melléklet az ……../2019. (II…...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Ebből:

Előirányzat

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 573 760 372 573 760 372
1.1. Személyi  juttatások 106 833 916 106 833 916
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 913 198 20 913 198
1.3. Dologi  kiadások 46 797 369 46 797 369
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 832 000 31 832 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások 35 861 440 35 861 440
1.6. Tartalékok 331 522 449 331 522 449

1.6.1.  az 1.6-ból: - Általános tartalék 28 496 657 28 496 657

1.6.2.      - Céltartalék 11 834 903 11 834 903

1.6.3.      - Céltartalék EU-s projekt megvalósítására 291 190 889 291 190 889

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 233 154 524 233 154 524
2.1. Beruházások 233 154 524 233 154 524
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 205 827 656 205 827 656
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 806 914 896 806 914 896
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 255 161 600 255 161 600

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 939 472 10 939 472
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 244 222 128 244 222 128
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 255 161 600 255 161 600

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 062 076 496 1 062 076 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 98

Kiadások









 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Beszámoló a 2018. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 

 

A beszámoló elkészítésében részt vett:  

 Szilvásiné Nagy Katalin főtanácsos és Kővári Judit főmunkatárs 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én elfogadott 

13/2018. (II.15.) határozata alapján, a jegyzőnek 2019. február hónapban tájékoztatnia kell a 

Képviselő-testületet a 2018.évi adóztatási feladatokról és az adóellenőrzés tapasztalatairól. 

A hivatkozott határozat rendelkezésének megfelelve az alábbi tájékoztató az önkormányzat 

2018.évi feladatellátását biztosító közhatalmi bevételekről és az adóhatóság ellenőrzési, 

hátralékkezelési tevékenységének bemutatásáról szól. 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata feladatellátását az állami támogatáson kívül az alábbi 

bevételek biztosítják: 

 saját bevételek ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek:  

-vagyoni típusú adók: építményadó, 

- állandó jellegű helyi iparűzési adó, 

- ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, 

-díjak: talajterhelési díj, bírság, végrehajtási költség, pótlék 

 átengedett központi adók  

-belföldi rendszámú gépjárművek adója,  

-ideiglenes rendszámú gépjárművek adója,  

-termőföld bérbeadásából származó jövedelem.  
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VAGYONI TIPUSÚ ADÓK: ÉPÍTMÉNYADÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.1.) önkormányzati 

rendelete szól az építményadóról (a továbbiakban: rendelet). 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, melynek mértéke 2018. 

évben 450 Ft/m2. Az önkormányzati adóhatóság az építményadót kivetéssel állapítja meg 

fizetésre kötelezett adóbevallása alapján. Amennyiben az adózást érintő változás történik, úgy 

az adózó köteles 15 napon belül bejelenteni azt a helyi adóhatóságnál. A 2018. április 1. 

napjától került bevezetésre településünkön a reklámadó, melynek alapja a reklámfelület m2, 

ennek mértéke: 0,-Ft/m2. 

 

Építményadó összesített adatai    

    

 2017. évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 60 55 

jogi személyek (fő) 17 18 

magánszemélyek (fő) 43 37 

Előírt adó (eFt) 12.024 12.033 

jogi személyek (eFt) 11.024 10.998 

magánszemélyek (eFt) 1.016 1.035 

Bevétel (eFt)    3.274,- 3.934,- 

Hátralék (eFt)    8.753,- 8.099,- 
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Az adóbevételt nagymértékben befolyásolja az adózók száma, valamint az adózók összetétele. 
Ebben az esetben az adózók száma ugyan alig változott, de az összetétel átrendeződött, jogi 
személyek (gazdasági vállalkozások) 17-ről 18-ra emelkedett, az egyéni vállalkozók, valamint 
az őstermelők száma 43- ról 37-re csökkent. Egy Kft. Bt. tevékenységét nagyobb alapterületű 
épületben végzi, ami után evidens a magasabb adókötelezettség, ezzel szemben a teljesített 
adó csökkent. Mivel az adókötelezettségnek nem tettek eleget ezért végrehajtási eljárást 
kezdeményeztünk, inkasszót foganatosítottunk 13 vállalkozó esetében, sajnos nem sok sikerrel. 
Ezért a 2019-es évben ismét végrehajtás útján szeretnénk a kintlévőséget beszedni, és csak 
utolsó lépésként szeretnénk a NAV bevonásával a végrehajtási eljárást lefolytatni, mert akkor 
fizetnünk kell. (végrehajtási költségátalány) 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

Helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző jogi- illetve magánszemélyeket 

terheli.  

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik független attól, hogy tevékenységét 

részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%. 

 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 

ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, 

illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 

megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 
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nem éri el a 181 napot. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

mértéke naptári naponként 3.000,-Ft. 

Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 

napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg, amit az adózó 

záró adóbevallással jelez hivatalunk felé. 

A helyi iparűzési adó esetében az adózó maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az 

adót. 

 

Helyi iparűzési adó összesített adatai    

 2017. évben 2018. évben 

Adófizetők száma (fő) 274 283 

jogi személyek adótárgya (db) 122 127 

magánszemélyek adótárgya (db) 152 156 

Előírt adó (eFt) 47.374,- 53.515,- 

jogi személyek (eFt) 28.671 35.183 

magánszemélyek (eFt) 18.703 18.332 

Bevétel (eFt) 40.949 44.593,- 

Hátralék   12.247,-  14.246,- 

 

Az adófizetők száma a 2018. évben 274-ről 283-ra növekedett, ami a bevételekben is 
meglátszik. Az előírt HIPA összege 2017-hez képest növekedő tendenciát mutat, 40.949,- eFt-
ról 44.593,- eFt-ra nőtt. Az adót bevallás alapján tudjuk előírni, azonban a bevallási 
hajlandóság még mindig alacsony. Ezen javítani szükséges, 2019. évtől erre külön gondot kell 
fordítani. 2018. évben  
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felhívással értesítettük az őstermelőket, hogy az iparűzési adó bevallása és megfizetése 
számukra is kötelező. A NAV adatszolgáltatása alapján az adóbevallásokat felülvizsgáljuk.   
A 2019. évben a hátralék csökkentése és az eredményes végrehajtási cselekményeknek, illetve 
a visszatartási jog gyakorlás kezdeményezésének a NAV felé havi szinten szeretnénk átadni.. 
Ez azt jelenti, hogy havonta átadásra kerülnek a hátralékosok és visszaigényelt adójukból 
rendezésre kerül a hátralék, valamint nem kaphatnak nullás adóigazolást, míg 
adótartozásukat nem rendezik, ide értve az önkormányzati adót is. 
  
GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjármű megállapítása év elején a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság által szolgáltatott adatai alapján történik Év közben a 

változásokat havi rendszerességgel, kapjuk meg a küldő hatóságtól elektronikusan, ami 

alapján módosítjuk az adózók gépjárműadófizetési kötelezettségét. A változásokról minden 

esetben határozatban értesítjük az adózókat. A gépjárműadóban érintett járművek A 

gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Gjt.) alapján kerülnek 

adóztatásra. A Gjt. szerinti belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 

beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést, míg a fennmaradó 40% az 

önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó bevétel 60%-át havonta, a tárgyhónapot követő 

hónap 10. napjáig kell átutalni a Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára. 

Az állam általi 60%-os bevétel elvonással nem járt a feladatok elvonásával is. Továbbra 

is az adóügyintéző bonyolítja le az adókivetéseket, havonta a változások feldolgozását, 

határozatok kiadását és a hátralékok behajtását. 
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Gépjárműadó összesített adatai 

 

   

 2017. évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő.) 945 978 

jogi személyek (fő) 32 34 

magánszemélyek (fő) 913 944 

Előírt adó (eFt) 16.124 17.481 

jogi személyek (eFt) 1.809 1.381 

magánszemélyek (eFt) 14.315 16.100 

Bevétel összesen (eFt) 16.696,- 17.884,- 

-Ebből saját költségvetésnek utalás (eFt) 40%    6.736,-    7.103,- 

Hátralék a 2014-2015-2016-2017-2018. évre 2.629,- 2.126,- 

 

A gépjárműadó annak ellenére mutat ilyen arányú hátralékot, hogy a behajtáshoz az adóügyi 
munkatársaknak hatékony eszközök állnak rendelkezésre. Az egy éven túli tartozást 
meghaladó adóhátralék esetében az Adócsoport minden alkalommal kezdeményezi a jármű 
forgalomból történő kivonatását. A további lépéseket ez esetben az okmányiroda teszi meg, 
ám sokszor annak hatósági intézkedései sem késztetik az adózót a hátraléka megfizetésére.  
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelete szól a talajterhelési díj helyi szabályairól. 

A környezetterhelési díjról szóló a 2003. évi LXXXIX törvény szabályozza a levegő, a víz és 

a talaj terhelését. Talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a kiépített és 

műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj alapja 
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a szolgáltatott víz mennyisége. Alapesetben a kibocsátó az önadózás szabályai szerint, a 

tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, és fizeti meg a vízfogyasztás alapján 

kiszámolt díj összegét. A díjfizetők a bevallás évében mindig az előző évi vízfogyasztás 

alapján vallják be és fizetik meg a talajterhelési díjat. A 2017. évi vízfogyasztás alapján 2018. 

évben fizetendő talajterhelési díj mértéke a területi érzékenységi szorzó és a rendeletben 

meghatározott díjmérték alapján 1.200,-Ft/m3. 

Talajterhelés összesített adatai     

 2017. évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 116 116 

jogi személyek (fő) 1 1 

magánszemélyek (fő) 115 115 

Előírt adó (eFt) 770 828 

Bevétel (eFt) 1.674,- 4.397,- 

Hátralék a 2014-2015-2016-2017-2018. évre 11.962 7.749 

 

A talajterhelési díj teljes mértékben saját bevétele az önkormányzatnak, ezért erre is 
kiemelkedő figyelmet fordítunk a díj beszedése során. Az adófizetők száma csökken mivel 
egyre többen kötöttek rá a csatornahálózatra így a talajterhelési díjfizetési kötelezettségük is 
megszűnik. A talajterhelési díjról a bevallást a fizetési kötelezettnek kell benyújtania, sajnos 
ennek a kötelezettségnek nagyon nehezen tesznek eleget a lakosok, mivel elég magas a 
meghatározott díj mértéke és azokat sújtja, akiknek amúgy sincsen pénzük a 
csatornahálózatra való rákötésre. A végrehajtásnak köszönhetően a bevétel nőtt, így a korábbi 
évek hátraléka is csökkent. 
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TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

Adó fizetésre kötelezett az az adózó, aki Zagyvarékas Község Önkormányzata illetékességi 

területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, 

vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki. A termőföld bérbeadásból 

származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg, jelen pillanatban 15%. A 

termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás 

határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Nem kell 

adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó 

jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld 

bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól. Ha a termőföld bérbeadásából 

származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be 

és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.  

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem összesített adatai: 

 2017.évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 3 2 

jogi személyek (fő) 1 1 

magánszemélyek (fő) 2 1 

Előírt adó (eFt) 327,- 15.033,- 

Bevétel (eFt) 467,- 15.362,- 

Hátralék (eFt) 2018-évre 0 0 

Jelenleg 2 adózót tartunk nyilván, akik kötelezettek termőföld bérbeadásából származó adót 
fizetni. Az előírt adót megfizették ezért a számlán túlfizetés mutatkozik. 
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PÓTLÉK 

Az adózók többsége az adózással kapcsolatos köteezettségeinek önként, határidőben eleget 

tesz. A nem, vagy késedelmesen teljesítő adózók esetében a mulasztást, illetve a késedelmet 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) bizonyos 

szankciókkal sújtja, elősegítve ezzel a jogszabályi előírások érvényesülését, érvényesíthető-

ségét. Az adóhatóság által alkalmazott ilyen szankció például a bevallási kötelezettség 

elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bírság, illetve a fizetési kötelezettség nem 

határidőben történő teljesítése esetén felszámított késedelmi pótlék is. Az adózóknak a 

törvényben meghatározottak alapján az előírt időpontban (esedékesség) kell megfizetniük. 

Amennyiben az adót az adóhatóság állapítja meg, úgy a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül kell rendezni a fizetési kötelezettséget. Ha az adózó az 

esedékességig nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor a törvény a késedelmi pótlék 

szankció alkalmazását írja elő.  

Pótlék összesített adatai: 

 2017.évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 737 964 

jogi személyek (fő) 88 105 

magánszemélyek (fő) 649 859 

Előírt adó (eFt) 737 737 

Bevétel (eFt) 432 432 

Múlt évi hátralék (eFt) 1.954 1.954 

Hátralék (eFt) 2018-évre 305 305 
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A pótlékösszesítő adatai alapján a bevétel elmarad az előíráshoz képest, a 2017-es hátralék 
nem jelentős, de a befizetés folyamatos. 

BÍRSÁG, VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉG 

A végrehajtási eljárás során felmerült költségek mind az adóvégrehajtásban, mind pedig a 

bírósági végrehajtásban az adóst terhelik. Az adó-végrehajtási eljárás során végrehajtási 

költségként költségátalány állapítható meg. A végrehajtási költséget az adóhatóság írja elő az 

adózó, az adó megfizetésére, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére 

kötelezett terhére, mely ellen végrehajtási kifogásnak van helye. A 49/2012. (XII.28) NGM 

rendelet szerint az adó-végrehajtási eljárásban a költségminimum összege 5.000 Ft. 

Költségátalány az adóhatóságot a végrehajtási eljárás megindítására tekintettel végrehajtási 

ügyenként egy alkalommal a fent említett NGM rendelet szerint 5.000 Ft költségátalány is 

megilleti. 

Bírság, végrehajtási költség összesített adatai: 

 2017.évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 80 30 

jogi személyek (fő) 10 10 

magánszemélyek (fő) 70 20 

Előírt adó (eFt) 507 132 

Bevétel (eFt) 507 125 

Múlt évi hátralék (eFt) 0 258,- 
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A végrehajtási eljárás során előírt költség, valamint a mulasztási bírságok tartalmazzák a 
bevételt. Ez az Önkormányzat saját bevétele az előírt bírság teljes mértékbe beszedésre került. 

 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK 

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját 

ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési 

kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás 

keretében (pl. közigazgatási bírság). Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes 

önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében. A 

kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati 

adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. 

2018. évtől a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére került átadásra a közigazgatási bírság, 

ami az adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében teljes körűen az illetékes állami 

adóhatóság jár el. Ez alapján a korábban kimutatásra került és még fennálló tartozások 

átadásra kerültek. 

Eddig az önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 

köztartozások esetében (pl. érdekeltségi hozzájárulás, szabálysértési, helyszíni bírságok,) 

fizetési felhívásban tájékoztattuk a kötelezettet a kimutatás megérkezéséről és egyben 

felhívtuk az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a 

végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 

benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. 
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Egyéb bevételek és Idegen bevétel 

Egyéb bevételek, valamint az idegenbevételi beszedési számlán tartjuk nyilván más 

szabálysértési hatóság, különösen a rendőrség által kiszabott és adók módjára átadott 

szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok összegét. A kiszabott és végrehajtott 

szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési 

számlájára beérkezett bevétel 100%-a. Ezen a számlán kell kimutatni a különböző hatósági 

megkeresések alapján adók módjára behajtandó bírságokat, díjakat. A települési 

önkormányzatot illeti a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül. 

Egyéb bevételek és Idegen bevétel összesített adatai: 

 2017.évben 2018. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 259 156 

jogi személyek (fő) 0 0 

magánszemélyek (fő) 259 156 

Előírt adó (eFt) 414 765,- 

Bevétel (eFt) 1398 64,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 316 728 

Tárgy évi hátralék (eFt) 0 710 
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Az idegen bevétel lényegesen magasabb, mint az előírás, de ennek a bevételnek közel 80%-a 
nem marad az Önkormányzatnál, tovább utalásra kerül a behajtást kérőhöz. 2018-as évtől 
már nem az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 
köztartozások esetében (pl. szabálysértési, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok) a 
korábban kimutatásra került és még fennálló tartozások átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal részére. 

Méltányossági kérelmek: 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adómérséklésre, fizetési könnyítésekre irányuló 

kérelmek elbírálása. Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési 

kérelemmel élnek. Az adó részletekben történő megfizetése mellett tudják csak adófizetési 

kötelezettségeiket teljesíteni. A fizetési könnyítések nem érintik az adókötelezettség mértékét. 

A részletfizetés kérelemre induló eljárás esetében az adóalanynak beadvánnyal kell fordulnia 

az adóhatósághoz. A kérelmet számszaki adatokkal kell alátámasztani, valamint igazolni, 

hogy a fizetési nehézség kialakulása nem róható fel, valamint átmeneti jellegű és a 

későbbiekben az adót meg tudja fizetni. 2018. évben 6 adózó nyújtott be fizetési 

könnyítésre irányuló kérelmet. Az adóhatóság minden esetben engedélyezte mind a 

részletfizetést, elősegítve ez által a kérelmezők megélhetési, likviditási gondjainak enyhítését. 

A részletfizetés engedélyezése során az adózók terhei mellett azt is figyelembe vettük, hogy a 

költségvetésbe betervezett bevételek biztosítva legyenek, így minden esetben a kért könnyítés 

úgy került engedélyezésre, hogy a kötelezettség még adóévben kiegyenlítésre kerüljön. 

Amennyiben az adózói kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem 

teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt, egy összegben 

válik esedékessé. 
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2018. ÉVI EGYÉB ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

2018. évben adóügyekben Zagyvarékason összesen 488 határozatot adott ki az adócsoport, 

fellebbezés nem volt.  

Emellett 126 esetben adtunk ki adó-, és értékbizonyítványt. 49 alkalommal készült nemleges 

adóigazolás, amelyet az adózók elsősorban pályázatok, illetve hitelügyintézés céljára kértek. 

Év elején nagy feladatot jelent a zárási munkák és a Magyar Államkincstár felé való 

adatszolgáltatások elvégzése. Az évváltás után megkezdődött a terhelések, az évközi 

változások felvitele. Az adóigazgatási feladatok jelentős részét a változások bejelentése során 

hozott egyedi határozatok meghozatala teszi ki. Az adóhatóság pénzforgalmának 

számítógépes könyvelése, előírások, törlések vezetése, negyedévenkénti zárási eredményekről 

készült összesítő megküldésével adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár részére. 

Gépjárműadó adóztatás keretében gondoskodunk az adókivetések határidőre történő 

elkészítésről és az adózó részére az adókötelezettség határozattal történő megállapításáról. A 

gépjárműadó bevétel megosztásának pontos, határidőre történő utalás mellett, 

negyedévenkénti, részletes és szigorú elszámolási rendszerben adatot szolgáltatunk a Magyar 

Államkincstárnak. Adóhátralékok tekintetében végrehajtási eljárás megindításának keretében 

törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lépünk fel az önkéntesen nem teljesítőkkel 

szemben. A terhelést követő február végén Hatóságunk valamennyi adózó részére megküldte 

a 2018. I. félévi kötelezettségről és az esetleges tartozásról a számlaegyenleget, valamint a 

befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő március 15. Aki nem teljesítette az 

adófizetési kötelezettségét annak 2018 április hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 78 hátralékost (2017. évben 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

46 hátralékos) végrehajtási eljárását kezdeményeztük. A fizetési felszólítást minden 

esetben tértivevénnyel postáztuk a hátralékosak részére, hogy a későbbiekben bizonyítani 

tudjuk, hogy az adóst értesítettük a hátralék összegéről.  

2018. II. félévi kötelezettségéről és az esetleges tartozásokról a számlaegyenleget, valamint a 

befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő március 15. Aki nem teljesítette az 

adófizetési kötelezettségét annak 2018 október hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 91 hátralékost végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük.  

A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adótartozások behajtása. Adótartozásnak 

minősül a határidőben meg nem fizetett adó. Az Art. 150.§ (1) bekezdése alapján az 

adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt 

felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. 

Inkasszó 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerint az adóhatóság 

az adóst megillető járandóságot (kifizetést), a hitelintézetnél kezelt összeget, illetőleg 

követelést vonja végrehajtás alá, és a munkáltató, kifizető, hitelintézet, valamint más személy 

az adóhatóság felhívása ellenére a levonást, átutalást, megfizetést elmulasztja, vagy nem a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az adóhatóság határozattal kötelezi a levonni, 

átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére. Vállalkozók, 

illetve magán személyek bankszámláját is végrehajtás alá vettük, magán személy esetében 14 

illetve vállalkozók esetében 25 alkalommal. A bankszámlák felkutatása jelentős terhet ró az 

ügyintézőkre ezért a 2018.01.01. hatályba lépő adótörvény alapján a NAV nyilvántartásából 

kérhetünk adatokat, mivel ha egy gazdasági társaság bankszámlát nyit azt a bank köteles 

megküldeni a NAV részére. Ez a gyakorlatban nem valósul meg. 
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Gépjármű kivonás 

 A gépjárműadó hátralék csökkentése érdekében az egy éven túli, az egy évet meghaladó 

mértékű gépjárműadó tartozás esetén az okmányirodánál kezdeményeztük a gépjármű 

forgalomból történő kivonását. 2018. december 31. napjáig 36 adózót (2017.évben 20 

adózó) értesítettünk az eljárás megindításáról, 20 hátralékos (2017.évben 11 hátralékos) 

még a kivonás előtt rendezte tartozását, 16 hátralékost (2017.évben 6 hátralékos) 

küldtünk meg az illetékes okmányirodának. Nekik a tartozás rendezése esetén tudunk 

intézkedni a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése felől. 

Végrehajtási eljárás munkabérre, illetve nyugdíjra 

Magánszemélyek esetében elsősorban munkabérből, illetve nyugdíjból történő letiltást 

kezdeményeztünk. Az adózók munkáltatójára vonatkozó szükséges adatokat folyamatosan 

megkérjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztálytól. A munkahely nevének és címének ismeretében 137 

esetben küldtük el a munkabérből, illetve nyugdíj ellátásból történő letiltásra vonatkozó 

letiltási rendelvényünket. Az esetek 83%-ban sikerült akaratunkat érvényesíteni, de a 

maradék 17%-ban nem lehetett a letiltást végrehajtani, mivel a jövedelemét már letiltás 

terhelte, vagy az adós megszűnt vagy megszüntette jogviszonyát. A letiltás hosszabb időre 

elhúzódó végrehajtási cselekmény, hiszen az adós munkabérének, nyugdíjának maximum 

33%-a vonható le, ezért a 2018-ban foganatosított letiltások átnyúlnak a 2019-es évre is. 

 Egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, melyről hivatalunkat az esetek 

nagy részében nem értesítik időben.  A felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok 

tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy az eljárás hosszú éveken keresztül is 

elhúzódhat, hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészben meg nem térülő 

hátralékok, a felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem nyer kielégítést. Az 

adóhatóság köteles nyilvántartani a tartozásokat, növelve ezzel a hátralékállományt.  
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Összegzés 

Bár az önkormányzati adóhatóság igyekszik sokat tenni az adótartozások behajtása érdekében, 

az eljárás sikeressége nagyrészt nem az adóhatóságon múlik. Ahogy az adózói kör anyagi 

helyzete és fizetőképessége észrevehetően romlott az utóbbi időszakban, úgy válik egyre 

nehezebbé az adótartozás behajtása. Történik mindez annak ellenére, hogy egyre több időt és 

energiát kellett belefektetni a végrehajtási tevékenységbe. A fizetési morál településünkön  

továbbra is rossznak mondható, bár valószínűsíthető, hogy az „adó nem fizetést” inkább a 

fizetésképtelenség vagy nehéz anyagi helyzet okozza.  

Az anyagi nehézségek ugyanúgy érintenek magánszemélyeket, mint társas vállalkozásokat.  

Ez utóbbiak jellemzően magasabb adófizetési kötelezettsége miatt az e részről eredő kiesések 

is érzékenyebben érintik a település költségvetését.  

Sajnos a kényszer-végelszámolás és felszámolási eljárás alá kerülő társaságok száma is 

megugrott az utóbbi egy-két évben, a hátralékok ezen cégek adósságait is tartalmazzák.  

Behajtási cselekményre ilyen esetekben nincs mód, a felszámoló felé bejelentett követeléseink 

megtérülésére pedig igen kicsi az esély.  

A felszámolás alatt lévőkön túl vannak adózók, akik a tapasztalatok alapján tartósan 

fizetésképtelenek, sem önként nem fizetnek, sem a végrehajtások nem vezetnek eredményre. 

Ide tartoznak azok az adózók is, akik címükön, székhelyükön elérhetetlenek, ismeretlen 

helyre (vagy magánszemélyek esetében külföldre) költöztek. Vannak vállalkozások, amelyek 

nem szűntek meg ugyan, de inaktív a vállalkozásuk, semmilyen tevékenységük, bevételük 

nincs, számláikon pénzmozgás nincs. Adóalanyiságuk és adókötelezettségük ettől függetlenül 

folyamatos, hátralékaik is fennállnak.  
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2018-ben évközben 1 főállású kolléga munkahelyet váltott, 2018. szeptember 1. 

napjától újra kettő fő állású adóügyes kolléga dolgozik ezen a területen. Reményeink 

szerint a munkájukat sokkal hatékonyabban tudják ellátni ez által. 

 

 

Az adóhatósági apparátusra háruló feladatot napról-napra határidőben, naprakészen 

megoldani igen nehéz, a szerteágazó és a változó jogszabályi háttérrel, a gazdasági válság 

hatására kialakult gazdasági környezetben. Mindezeket a jogszabályok által körbezárt 

előírások és lehetőségek figyelembe vételével, az Önkormányzat Képviselő-testületének, a 

hivatalvezetésnek, valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a 

közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt 

tartásával végezzük. 

A beszámoló a 2018.december 31-ai zárási adatok felhasználásával készült.  

 

Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóellenőrzéseket az 

adó elkerülés megelőzése érdekében, a adóhátralékok behajtását, a kintlévőségek minél 

alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, az átmeneti fizetési nehézségbe 

került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok feltárását. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2019. február 07. 
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Rédei Róbert 
jegyző 

 

 

Határozat-tervezet 

………./2019. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2018.évi helyi adókról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi helyi adókról 

szóló beszámolót elfogadja. 

2. Az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében rendszeres és folyamatos tájékoztatást 

kell adni a helyi újságban az adókról és az adózásról, folytatni kell az informatika 

nyújtotta lehetőségek kihasználását az adózási feladatok megkönnyítése érdekében. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

3. Az adóellenőrzési tevékenységet tervszerűen és folyamatosan kell végezni, 

hasonlóképpen a behajtási tevékenységet is. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

4. A helyi adókkal kapcsolatos 2019.évi adóztatási feladatokról és az adóellenőrzés 

tapasztalatairól tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

Határidő: 2020. február hó 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 
 
BEVEZETÉS 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Zagyvarékas Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Esélyegyenlőségen értjük, hogy mindenki elérhesse az általa kitűzött célt, hogyha annak 
érdekében lehetőségének megfelelően mindent megtesz. Az állampolgárok törekednek az 
egyenlőségre, hivatkoznak az esélyegyenlőségre, azonban minden erőfeszítés ellenére a 
valódi egyenlőség napjainkban elérhetetlen. A helyi társadalmon belül is egyre inkább 
problémává vált az esélyegyenlőség kérdése. Érzékelhetően nő a társadalom rétegei, 
csoportjai közötti távolság, egyre távolabb kerül az egyenlő esély. Fontos a helyzet 
megismerése, a problémák feltárása, feladatok megjelölése az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése 
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét. 
 
A HEP elkészítése az önkormányzati jogalkotás számára kettős feladatot jelent: egyrészt a 
helyi rendeletekben tartózkodni kell a diszkriminatív rendelkezések alkalmazásától, másrészt 
különböző esélyegyenlőség biztosítását célzó rendelkezéseket be kell építeni a 
szabályozásokba. 
A HEP tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott 
feladatokkal kapcsolatos célokat. 
 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
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A település bemutatása 
 
Zagyvarékas község a megyeszékhelytől, Szolnoktól 14 km-re a 32-es számú főút mellett 
fekszik. A legnagyobb környékbeli város Szolnok, melynek vonzáskörzetébe a település is 
beletartozik. A közlekedés az utóbbi években nem javult. A település marginalizált helyzete, a 
környékbeli városok hasonló adottságai miatt nem jellemző a városi lakosság községünkbe 
települése. Jelenleg 3440 fő (2016.01.01-e adat) a falu lakossága. A településen jelentős 
számú roma népesség él, akik asszimilálódtak a település lakói közé, lakóhely szerint sem 
különülnek el a településen belül. A település lakóinak egyharmada súlyos szociális 
problémákkal küzd (magas az oktatási intézményben az SNI, HH és HHH tanulók aránya – 
ami a munkanélküliség miatt beállt szocializációs problémák (alkoholizmus, magatartási 
devianciák, anyagi elszegényedés, alulképzettség) következménye.  A településen jellemző a 
magas munkanélküliség, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A községben ipari 
termelés nincs, vállalkozások vannak, azonban nem tudják biztosítani a kellő foglalkoztatást, 
többnyire önfoglalkoztatást biztosítanak. 
 
Zagyvarékas demográfiai adatai 
 
Zagyvarékas lakosainak száma jelenleg 3441 fő. A népesség alakulását az elmúlt hat évben a 
mellékelt 1. számú táblázata szemlélteti. A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a 
község népessége az országos tendenciával megegyezően évről-évre fogy, bár az utolsó két 
évben minimális javulást mutat. 
 

1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén 
   
 

 Fő Változás 

 2012 3441  
 2013 3427 -1% 
 2014 3384 -2% 
 2015 3422 +0,1% 
 2016 3440 +0,05% 
 2017 na. na. 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
2. számú táblázat - Állandó népesség      

 fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 
 1904 1763 3667 51,92% 48,08% 
0-2 évesek   149 összesen 4,06% 
0-14 éves 355 316 671 9,68% 8,62% 
15-17 éves 59 67 126 1,61% 1,83% 
18-59 éves 1056 1072 2128 28,80% 29,23% 
60-64 éves 116 111 227 3,16% 3,03% 
65 év feletti 318 197 515 8,67% 5,37% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR       

2012 2013 2014 2015 2016 2017
3350
3360
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3390
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A melléklet 2. számú táblázatából kiderül, hogy a településen az állandó népesség számot 
figyelembe véve a nemek aránya közel azonos: a népesség 51,92 %-a nő, 48,08 %-a férfi. 
Korcsoportonkénti bontásban ugyanez az arány jellemző. A 65 év feletti korcsoportnál a nők 
száma 61 %-al több, mint a férfiak száma. Az adat a férfiak korábbi halálozására figyelmeztet, 
ami az orvostudomány szerint inkább az életmódnak (a nőknél többet dohányoznak, 

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása szerint

0-14 éves 15-17 éves 18-59 éves 60-64 éves 65 év feletti

Állandó népesség - nők életkori megoszlása szerint

0-14 éves 15-17 éves 18-59 éves 60-64 éves 65 év feletti
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gyakrabban fogyasztanak alkoholt, egészségtelenebbül táplálkoznak, több stressznek vannak 
kitéve), nem pedig a genetikai és hormonális különbségeknek az eredője. 
 

Korcsoport Fő Változás 

 2001 2011 Fő 

16 éves gyermekek száma 50 37 -13 

17 éves gyermekek száma 49 41 -8 

Összesen 99 78 21 
 
 
 
3. számú táblázat - Öregedési index 

 

 65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 
száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2012 524 621 84,30% 
2013 502 605 82,90% 
2014 500 617 81,03% 
2015 512 645 79,37% 
2016 515 671 76,75% 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Magyarországon a népesség öregedése az 1980-as évektől kezdett felgyorsulni, és azóta is 
emelkedő tendenciát mutat. Az öregedési folyamatot jelző mutatószám az öregedési index, 
mely a 65 éven feletti lakosságot a 14 évnél fiatalabb gyermekek létszámának százalékában 
adja meg. Az országos értékekhez hasonlóan Zagyvarékason is magas ez a mutató, ami a 
község lakosságának öregedését jelenti. A népességen belül az idősek számának emelkedése a 
születéskor várható élettartam növekedésével, a gyermekek létszámának csökkenése pedig az 
apadó gyermekvállalási kedvvel magyarázható, ami feltételezhetően a bizonytalan gazdasági 
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helyzet hozadéka. Településünkön az utóbbi években megfigyelhető, hogy az öregedési index 
lassan javulásnak indult. Köszönhető ez annak is, hogy a javuló gazdasági helyzet és az állami 
juttatások, valamint kedvező lakásvásárlási helyzet miatt a fiataloknál megnőtt a 
gyermekvállalási hajlandóság. Az öregedő népesség egyre súlyosbodó társadalmi és 
gazdasági problémákat vetít előre, amit a gazdasági stabilitás és a gyermekvállalásra 
ösztönzés oldhat meg. Szerencsére településünkön ez is javuló tendenciát mutat. 
 
 
 
 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2012 86 110 -24 
2013 116 150 -34 
2014 138 156 -18 
2015 165 149 +16 
2016 149 123 +26 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Az adatok azt mutatják, hogy a település vonzereje évről-évre csökkent. A fiatalok és a 
képzettebbek a közelben lévő Szolnokot, Jászberényt preferálják és sokan külföldön is 
dolgoznak. 2014 fordulópontot jelentett, hiszen a vándorlások már pozitív irányba kezdtek el 
mozdulni. Ennek oka, hogy megnőtt a gyermekvállalási hajlandóság és Budapest 
vonzáskörzetéből is nagyon sokan telepedtek le községünkben.  A település szolgáltatásainak 
a szintje még mindig nem tud versenyezni a közeli Szolnok vonzásával, így keresnünk és 
megtalálnunk kell azt a kitörési pontot, amivel a településünket még vonzóbbá tehetjük. 
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A KSH definíciója szerint a természetes szaporodás az élve születések és a halálozások 
különbözete, azt mutatja meg, hogy adott évben, adott területen nőtt vagy csökkent a lakosság 
száma.  
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás   

 élve születések száma halálozások száma természetes 
szaporodás (fő) 

2012 39 57 -18 
2013 39 50 -11 
2014 41 57 -16 
2015 49 37 +12 
2016 51 54 -3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Azt mutatják az adatok, hogy a településen a természetes szaporodás kis mértékben negatív 
volt 2012 és 2014. évben, így ebben az időszakban demográfiai szempontból nem fejlődött a 
község.  Ellenben 2013 és 2015 évben kis mértékű javulás mutatkozott. 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan horizontális elvárást, 
amelyet minden pályázat tervezése során figyelembe kell venni: az egyik az esélyegyenlőség 
a másik pedig a fenntartható fejlődés. 
 
Az Európai Bizottság javaslatára és a sajátos magyar adottságok és problémák figyelembe 
vételével a különböző területek kerültek kijelölésre, melyek hozzájárulhatnak az 
esélyegyenlőségi célcsoportok hazai helyzetének javulásához. A települési esélyegyenlőségi 
helyzetelemzés és program kidolgozásakor az 5 célcsoport esélyegyenlőségi helyzetét 
vizsgáljuk meg a települési ellátórendszerhez történő hozzáférés tükrében. 
 
Az 5 fő esélyegyenlőségi célcsoport: 
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1. A mélyszegénységben élők és romák, 
 

2. A gyermekek, 
 

3. A nők, 
 

4. Az idősek, 
 

5. A fogyatékkal élők. 
 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 
érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú 
érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a 
karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges 
vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség.  
Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell 
irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat 
célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken 
jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 
Alapvető követelmény az esélyteremtő tevékenység, valamint ennek tervszerű dokumentálása 
a helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásával és megvalósításával. Mindig a helyzet 
megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges 
faktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. Az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a 
probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki. 
 
E program célja, hogy a község minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, 
biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű – főleg roma – polgárok 
esélyegyenlőségét az élet minden területén. 
 
A települési esélyegyenlőségi program alapos helyzetelemzésen alapul, az intézmények és az 
érintett szakemberek bevonásával készült. 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Zagyvarékas település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

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

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
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érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel).  

 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 
problémákat. 
 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 
az HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 
rendeletei,  
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  
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 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia, „Legyen 
jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia 

 
Az EU 2020 stratégia 

 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, 2000. évben 
megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 
gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedési terv. Célja nem csupán a válság 
leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az 
intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az 
esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020. évre az EU egészének 
teljesíteni kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arány 10% alá kell 
csökkenteni, mely a munkavállalás esélyegyenlőségének egyik sarokköve is. A szegénység/ 
társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztésben élnek, illetve 
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 
Nemzeti Reform Program 

 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a 
nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti célokat rögzítik a 
nemzeti reformprogramok az uniós kiemelt célok alapján, melyek sarokkövei a nemzeti 
céloknak, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni illetve a 
növekedést akadályozó tényezőket kikapcsolni. A dokumentumok ezek mellett azt is 
meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd és ezeknek milyen 
költségvonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok 
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helyzetének javítása szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 
intézkedéseket tett. 

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS) Az Európai Bizottság által 2011. 
évben jóváhagyott „ A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” 
című dokumentumban megfogalmazottakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni 
fellépés érdekében megfogalmazott felzárkóztatás politikát helyezi a középpontba, emellett 
hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
megakadályozása, felszámolása. A stratégia alapvető célja, hogy a szegénység szempontjából 
meghatározott problématerületek, úgymint: gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos 
helyzetű térségek- hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi, társadalmi 
felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és 
gazdaságpolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 
elképzelésekre.  

 
„Legyen jobb a  gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 

 
A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, 
hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 
esélyeit. A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek 
kell prioritást élvezniük, akiknek az érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözés és a 
mélyszegénység a legmarkánsabban csökkenti esélyeiket. A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakítása, a gyermek és a társadalom közös távlati érdeke.  

 
Roma Integráció Évtizede Program 

 
Az Országgyűlés 2007. június 25. napján fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervről szóló 69/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi 
ki, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, két éves időszakokra szóló 
intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 
lakhatás, egészségügy) az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a 
kultúra, a média, és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó 
konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá ma feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül óhajtja 
megvalósítani.  

 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

 
Az Országgyűlés 2009. évben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült 
dokumentumot (88/2009. (X. 29. ) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal 
kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009- 2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi 
az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken 
horizontális és specifikus célokat, valamint az ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A 
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Stratégia megvalósítása két éves cselekvési tervek mentén történik, a 2012- 2013. évi 
cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) korm. határozat rendelkezik. 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
A törvényi előírásokon túl az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendeletek célja, hogy 
Zagyvarékason olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára 
preventív, valamint a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. 
 
A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll. A szegénység elmélyülése 
miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a különböző 
élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak, gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi 
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeleteket az eredményesség és 
hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján felülvizsgáljuk. 
 
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi 
szempontokat is figyelembe veszi. 
 
 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő önkormányzati rendeletek:  

7/1999.(VI.18.)  A személyi tulajdonú lakóépületekben az ár- és belvíz által okozott 

   károk enyhítéséhez nyújtható támogatásokról. 

16/2003. (XI. 26.)  A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. 

23/2004. (X. 1.)  Zagyvarékas Települési Hulladékgazdálkodási Tervéről  

14/2008. (VI. 27.)  A település köztisztaságáról 

12/2009. (V. 1.)  A Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

   ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési  

   díjakról 

27/2009. (IX. 11.)  A közművelődésről. 

10/2011. (V.27.)  A vásárokról és piacokról 

11/2011. (V.27.) A közterület használatáról 
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22/2011. (XII.16.)  A közüzemi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról.  

23/2011. (XII.16.)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.   

26/2012. (XI.30.) A talajterhelési díj helyi szabályairól 

1/2013. (II.20.) Az alapellátási területi ellátási kötelezettségről 

5/2017. (V.1.) A köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.  

10/2017. (VII.1.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 

valamint a fizetendő díjak mértékéről 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati 
dokumentumokkal,koncepciókkal, programokkal 

 Zagyvarékas Község Költségvetési Koncepciója 
 Zagyvarékas Község Gazdasági Programja 
 Zagyvarékas Község Önkormányzatának közép- és hosszú-távú 

vagyongazdálkodási terve 
 Zagyvarékas Község Bűnmegelőzési koncepciója 
 Bölcsőde, Óvoda, iskola éves szakmai beszámolói 

(2010,2011,2012) 
 Zagyvarékas Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves 

beszámolói 
 Civil szervezetek beszámolói 

2015-ben megalkotásra és elfogadásra került az önkormányzat 5 éves gazdasági programja, 
valamint a 10 éves község és közösség építő stratégiai dokumentuma „Lépjünk együtt előre 
Zagyvarékasért” címmel. 
 
Az Önkormányzat alapvető koncepciója, hogy a szociális ellátás mellett a munkába történő 
visszavezetés megvalósuljon, ezért részt vesz a START munkaprogramban. A bölcsődei, 
óvodai és általános iskolai ellátás biztosított, háziorvosi és fogorvosi ellátás is zavartalan. Az 
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz. A közintézmények egy része 
akadálymentes, de még mindig van olyan épületünk, ahol ez nem megoldott. Az időskorúak 
gondozása is megoldott, működik az Idősek Klubja.  

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Szolnoki Munkaügyi Központtal. A családsegítést, a 
gyermekjóléti szolgálat feladatait, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, az étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, az időskorúak nappali ellátását (Idősek Klubja) és a jelzőrendszeres házi 
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segítségnyújtást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 
látja el.  
 
2015. októberében járási szintű esélyteremtő program került megalkotásra, melyben 
Zagyvarékas is részt vett. 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítéséhez a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A 
helyzetelemzés alapjául szolgáló statisztikai adatokat a TEIR és a KSH adatbázisaiból, 
valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttem össze. Felhasználtam az interneten elérhető 
információkat, az egyes szakterületek beszámolóinak megállapításait, segítségemre voltak a 
szakemberek tájékoztatásai és tapasztalatai. Több területre vonatkozóan sajnos nem állnak 
rendelkezésre vagy hiányosak a 2016. évi adatok. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Manapság széles körben elterjedt és egyre súlyosabb tartalommal megtelő fogalom a 
mélyszegénység. Ez a fogalom azt takarja, hogy az e körbe tartozók tartósan a létminimum 
alatt élnek, életminőségük rossz és sorozatos gazdasági és társadalmi hátrányoknak vannak 
kitéve. Ez egy összetett jelenség, amely nem csak az anyagiakban való szűkölködésre utal, de 
magával vonja az alacsony iskolai végzettséget, a munkaerő piaci helyzet alacsony voltát, az 
elégtelen, illetve egészségtelen táplálkozást és az érdekérvényesítési képesség alacsony voltát. 
A mélyszegénységet kizárólag anyagiakkal nem lehet kompenzálni, hiszen a folyamatos 
támogatástól nem lesz műveltebb, nem tudja, miképp táplálkozzon egészségesen, illetve 
gyakran társul az alacsony iskolázottság funkcionális analfabétizmussal, így az ügyintézés 
terén is komoly hátrány éri.  Ennek a kialakulását a rendszerváltás idejére teszik, mikor is a 
kevésbé képzett réteget bocsátották el először. Igen sokan még a mai napig sem tudtak 
elhelyezkedni. Ez természetesen együtt jár a szegregációval és a társadalom negatív 
megítélésével a mélyszegénységben élőkkel szemben. Ma Magyarországon minden harmadik 
ember kb. 3 millió, a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénység szempontjából meghatározó tényező a családok gyermekszáma. A szegények 
mintegy 30%-a 0-17 éves korú, így a mélyszegénység és a szegregáltság halmozottan 
újratermeli magát.  
 
Zagyvarékason a regisztrált munkanélküliek száma soha nem haladta meg a 16%-ot, de ez a 
mutató nem fest reális képet. A munkanélküli ellátásból kiesőket csak a szociális ellátások 
igénylésekor becsülhetjük meg. A kétszázat meghaladó lakhatáshoz nyújtott rendszeres 
kiadások viseléséhez nyújtott települési  támogatások száma és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás kétszáz feletti nagyságrendje olyan beszédes adat, amely a valós munkanélküliségi 
rátát inkább a 30% fölé becsüli. Az idősek foglalkoztatása igen alacsony, amely betudható 
annak, hogy valamilyen nyugellátásban minden idős lakos részesül, részben pedig a 
megromlott egészségi állapotuk miatt a szakellátást csak Szolnokon kaphatják meg és ez 
időigényes. A fiatalok körében az alacsony középiskolai továbbtanulás, mint probléma jelenik 
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meg. Magasabban kvalifikált munkák már érettségihez kötöttek, így a mélyszegénységből 
való kitörésnek ez is akadálya. Sajnos ezeknek a problémáknak a többsége épp a romákat 
sújtja.  
 
Zagyvarékason a munkanélküliek száma jelenleg az aktív korú lakosság körében az 5,7 
%-ot éri el. (2017.01.01.adat) 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció  

 
A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 
foglalkoztatási feladatainak ellátása során 
 
a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 
törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
 
A HEP táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az Flt. és a Mötv-ben 
foglalt feladatai alapján a településre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánja elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2014. óta éves értékteremtő közmunkaprogramok 
biztosításával törekszik a minél szélesebb körű munkanélküliek foglalkoztatásra. 
 
 foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
Az Önkormányzati közfoglalkoztatásnak köszönhetően a településen a munkanélküliek száma 
csökkent. 

 
Napjainkban a legégetőbb szociális, sőt ennél tágabb értelemben vett társadalmi kérdés a tartós 
munkanélküliség. Ma már talán nincs olyan család Zagyvarékason, amelyet közvetve vagy 
közvetlen formában ne érintett volna meg a munkanélküliség problémája. A munkanélküliség 
és ezzel összefüggésben a szegénység kérdése szinte állandó napirenden van a mai magyar 
szociális-, foglalkoztatási-, de gazdaságpolitikai intézkedései területén is. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott adatok alapján az utóbbi években 
Zagyvarékason is nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, amelynek arányait, számait a 
következő táblázatok is mutatják: 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 

Év 15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)  
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nő férfi összesen nő férfi összesen 
 

fő fő fő fő % fő % fő %  
2012 1258 1285 2543 166 13,20% 159 12,35% 325 12,78%  
2013 1262 1287 2549 160 12,68% 143 11,13% 303 11,90%  
2014 1237 1265 2502 128 10,35% 121 9,57% 249 9,95%  
2015 1231 1260 2491 119 9,65% 122 9,68% 241 9,67%  
2016 1231 1250 2481 107 8,69% 114 9,08% 221 8,90%  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a 15-64 év közötti lakónépességhez képest milyen 
arányú a nyilvántartott álláskeresők száma. 2013-ban egy 11,9%-os munkanélküliségi ráta 
után 2014-ben 995 %-ra csökkent ez az adat. Utána is folyamatos csökkenés mutatkozott az 
előző évekhez képest. Megfigyelhető, hogy 2012 és 2014 közötti időszakban több álláskereső 
nő volt, mint férfi.  
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A fenti adatokból jól látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2012-2013. között az 
aktív korú népességi arányokat tekintve megnőtt, de a következő években már az álláskeresők 
aránya csökkenő tendenciát mutat, viszont az aktív korú népességhez viszonyítva még mindig 
magas. A diagramban látható 2014 évtől bekövetkezett csökkenés a bevezetett 
közfoglalkoztatási mintaprogram eredménye lehet. 
  
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
nyilvántartott 
álláskeresők száma fő 297 265 191 242 221 258 
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összesen 

20 éves és fiatalabb fő 13 7 11 18 14 13 
% 4,4% 2,6% 5,8% 7,4% 6,3% 5,0% 

21-25 év  fő 45 44 29 27 28 33 
% 15,2% 16,6% 15,1% 11,1% 12,6% 12,8% 

26-30 év fő 29 38 30 27 28 32 
% 9,8% 14,3% 15,7% 11,1% 12,6% 12,4% 

31-35 év fő 40 33 26 27 30 20 
% 13,5% 12,5% 13,6% 11,1% 13,5% 7,8% 

36-40 év fő 39 22 26 25 17 29 
% 13,1% 8,3% 13,6% 10,3% 7,6% 11,2% 

41-45 év 
fő 43 29 25 34 23 35 

% 14,5% 10,90
% 13,1% 14,0% 10,4% 13,6% 

46-50 év fő 28 23 20 25 21 25 
% 9,4% 8,7% 10,5% 10,3% 9,5% 9,7% 

51-55 év fő 31 34 22 16 23 23 
% 10,40% 12,8% 11,5% 6,6% 10,4% 8,9% 

56-60 év fő 25 30 22 26 17 28 
% 8,4% 11,3% 11,5% 10,7% 7,6% 10,9% 

61 év felett fő 4 5 8 17 20 20 
% 1,3% 0,2% 0,4% 7,0% 9,0% 7,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal      

 

 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat, 
hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik. A regisztrált 
munkanélküliek többsége a 21-25 éves korosztályból kerül ki. Őket követi a 26-30 éves 
korosztály, míg a harmadik helyen a 31-35 évesek helyezkednek el. 

 
A tábla adatai alapján az 56 év fölötti munkanélküliek száma emelkedett, melynek magyarázata 
lehet többek között, az utóbbi években a szociális és egészségügyi rendszerben bekövetkezett 
változás. 2008-tól a társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség hangsúlyozottabbá vált, 
valamint megváltozott a rokkantsági ellátások rendszere is. Sokan a rokkantsági nyugdíj 
elvesztése miatt kezdik meg a munkaügyi központtal való kapcsolattartást. 
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma 
és aránya 

 

 

év 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

 

 
fő fő % 

 

 nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen  
 2012 166 159 325 42 40 82 13,02% 12,35% 29,02%  
 2013 160 143 265 34 9 43 12,68% 11,13% 32,98%  
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 2014 128 121 191 20 18 38 10,35% 9,57% 21,38%  
 2015 119 122 242 23 23 46 9,65% 9,68% 20,56%  
 2016 107 114 221 19 20 39 8,69% 9,08% 34,60%  
 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A táblázatban szereplő adatok azonban nem pontos mutatói a munkanélküliek számának, 
hiszen azok csak az egy adott év során nyilvántartásba kerülő, illetve szereplő személyek 
számát mutatják. A szociális területen dolgozók tapasztalatai szerint még mindig és nem 
kevés számban, vannak olyanok, akik tartósan munkanélküliek, de a nyilvántartásokban nem 
jelennek meg. 
 
A mutatók és a szakemberek véleménye alapján az utóbbi években megnőtt a fiatal 
munkanélküliek száma is, amelynek oka lehet egyrészről a tanköteleskor változása, illetve 
megnőtt az iskolát elhagyó és nyilvántartásba kerülő, munkát kereső fiatal. Másik magyarázat 
lehet, hogy a 25 éven aluli, egy éves munkaviszonnyal nem rendelkezők a pályakezdők 
nyilvántartásába kerülnek. Az aktív korúak ellátására való jogosultság, egyik alapfeltétele, a 
munkaügyi központtal való egy éves együttműködés, amely miatt munkaviszony hiányában 
ez a korosztály bekerül a nyilvántartásba. 
 
A rendszeres munkavégzési és tanulással kapcsolatos minták hiánya a szocializáció során, a 
kortársak túlzott befolyása az életvezetés tekintetében a felnőttekkel szemben, a média hatása, 
a devianciák, vagy a megfelelő oktatási intézmények hiánya egyes térségekben mind olyan 
tényezők, amelyek megnehezítik vagy akár megakadályozzák a munkaerőpiacra való 
beilleszkedést.  
 
Az elmúlt időszak eltolódott képzési stratégiája mára új körülményeket teremtett. A 
szakképzettek aránya csökkent, míg a főiskolai, egyetemi diplomával rendelkezők száma 
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jelentősen megnőtt, ugyanakkor a szakmunkások körében munkaerő, illetve szakember hiány, 
míg a felsőfokú képzettséggel rendelkezők esetében országos szinten túlkínálat alakult ki és 
mindez eredményezhette, hogy az elmúlt évtizedben megjelentek a diplomás munkanélküliek 
Zagyvarékason is. 

 
A pályakezdő álláskeresők számában 20015 évben volt egy kiugróan magas érték. A 2016. 
évi adat is megközelítette a 2015. évi értéket. Ekkor még ugyanannyi férfi és női álláskereső 
volt. Évről-évre megfigyelhető, hogy több női pályakezdő álláskereső van, mint férfi.  
 
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők viszonylag kis számban vannak jelen településünkön. 
Ez a kis arány, talán betudható annak, hogy a főiskolát, egyetemet végzett fiatalok már nem 
igen költöznek vissza községünkbe, akik tehetik, inkább nagyobb városokban keresnek 
megfelelő munkahelyet, ahol akár a bérszínvonal is magasabb, vagy a külföldi 
munkavállalásban keresik a boldogulást. Végzettségüknél fogva nagyobb esélyük is van az 
elhelyezkedésre. 

 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma  

év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma  

nő férfi összesen nő Férfi összesen 
 

fő fő fő fő % fő % fő %  
2012 360 378 738 17 4,70% 13 3,40% 30 4,0%  
2013 355 369 724 19 5,30% 7 1,80% 26 3,50%  
2014 349 363 712 9 2,57% 11 3,03% 20 2,80%  
2015 349 359 708 18 5,15% 18 5,01% 36 5,08%  
2016 352 357 709 18 5,11% 14 3,90% 32 4,50%  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Az utóbbi években a hátrányos helyzetű személyek (25 év alatti fiatalok, idősebbek, nők, 
romák, stb.) foglalkoztathatóságának, munkaerő-piaci részvételének javítására, a fiatalok 
munkanélküliségének megelőzésére több pályázatot hirdettek meg, melyek mindegyike, ha 
rövid időszakra is, de a munkalehetőségek bővítését szolgálták, és ezek a vizsgált számokban 
is megmutatkoznak. 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Helyi szinten az egyik 
„legnagyobb közfoglalkoztató” és a munkát koordináló szerv, az önkormányzat és a vízügy, a 
munkavégzés helyét pedig az önkormányzat és intézményei biztosítják. 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

Az iskolai végzettség, szakképzettség fontos szempontja a foglalkoztatásnak, mely a szegénység 
vizsgálatánál, a jövedelmi és a vagyoni helyzet elemzésénél is kiemelésre kerül. 
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a 
megfelelő korúak százalékában 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkező 15 éves és idősebb népesség, 
a megfelelő korúak számában 

nő férfi Összesen 

 % % fő 
2001 79,7 86,6 na. 
2011 91,7 95,4 38 
Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás          

 

 
A népszámlálási adatok alapján az aktív korú lakosság arányában igen magas az általános 
iskolai végzettséggel sem rendelkezők aránya. Sajnos a 2011. évi népszámlálási adatok és a 
tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy a fenti arányszámok az elmúlt 10 év 
viszonylatában sem csökkentek. Az alacsony iskolai végzettség, iskolázatlanság a 
mélyszegénységben élők és a roma lakosság körében igen jellemző, elsősorban a családi 
minta átörökítése, a támogatottság hiánya miatt. Az adatok alapján az általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkező férfiak aránya közel 3 %-al magasabb a nőkéhez képest. Jól 
tükröződik, hogy a célcsoport női tagjai ebben az életkorban valószínűleg gyermekvállalás 
miatt kikerülnek az iskolából, s később sem szerzik meg az alapvégzettséget.  
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 8 általános 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség 

 

Fő fő % fő % fő %  
2012 325 33 10,15% 163 50,15% 129 39,69%  
2013 303 22 7,26% 152 50,16% 129 42,57%  
2014 242 14 5,78% 128 52,89% 107 44,21%  
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2015 241 17 7,05% 134 55,60% 90 37,34%  
2016 238 17 7,14% 113 47,47% 91 38,23%  
2017 238 27 11,34% 126 52,94% 85 35,71%  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

A táblázatból látható, hogy a 8 általánost el nem végzettek aránya az álláskeresők 
között alacsony. Míg 2012. évben ez az arány 10,15% volt, addig 2013. évre 7,26% 
lett. Ez egy lassú csökkenést mutat, ami visszavezethető arra is, hogy egyre többen 
rendelkeznek általános iskolai végzettséggel. Munkaerő-piaci szempontból a 
rendszerváltás piacgazdasági átalakulásának legnagyobb vesztese a roma népesség, a 
munkahelyek, az ingázási és a munkásszállás lehetőségek beszűkülése miatt. Nehezíti 
helyzetüket, hogy az aktív keresők között alapkövetelmény a befejezett általános 
iskolai végzettség megléte, mely a célcsoport tagjainál jelentős számban hiányzik. 
 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 

 

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma 

fő Fő % 

2012 0 0 0 
2013 0 0 0 
2014 0 0 0 
2015 0 0 0 
2016 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 

 

 
Zagyvarékas községben már nincs általános iskolai felnőtt oktatás. Mindenképpen célszerű az 
ilyen irányú igényeket felmérni és a megfelelő partnerek bevonásával ezt megszervezni, 
ismerve az általános iskola nyolc osztályát el nem végzettek elhelyezkedési esélytelenségét. 

 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában  

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 
résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2012 0 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási     
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Információs Szolgálat  
 

Zagyvarékas községben nincs középiskola. A jelen gazdasági körülmények között nem is 
várható, hogy ez változni fog. Az önkormányzatnak és a civil szervezeteknek hasznos lenne 
egy felmérést végezni, milyen igény lenne erre az oktatási formára és az önkormányzat 
bevonásával ennek a megszervezését koordinálni lenne szükséges. 

 
c) közfoglalkoztatás 

 
A bevezetett helyi értékteremtő programok által (növény és állattenyésztés, térkő –
gyártás) minél szélesebb körben biztosított a munkanélküli személyek foglalkoztatása. 
 
A közfoglalkoztatás új rendszerének 2010. évi bevezetése és folyamatos átalakítása, 
finomítása lehetőséget nyújt az önkormányzat számára a település közterületeinek 
karbantartására és a belvízelvezetés munkálataira. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülőknek törvényi előírásként egy év alatt 30 nap munkaviszony kell 
teljesíteniük, az ellátásra való jogosultságért. A közfoglalkoztatás erre jó lehetőséget jelent 
számukra. A községi közfoglalkoztatásnak nagy lehetőséget jelentett a 2011. évben pályázati 
forrásból bevezetett „Start mintaprogram”, melynek keretében belterületi csapadékvíz-
elvezetők, járdák térkövezése, belterületi közúthálózat rendbetétele (kátyúzás, útszél 
rendezése), gallyazás, cserjeirtás, térkőgyártás, fa apríték előállítása stb. munkák keretében 
106 fő foglalkoztatására került sor.  
 

 

 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 
(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálját vizsgálva megállapítható, hogy 
a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma stagnálást mutat, ugyanakkor 2015-től 
kezdve nőtt a vállalkozások száma. Ez utóbbi oka lehet, hogy a munkaerőpiacról való 
kiszorulás miatt kényszer vállalkozások jöttek létre,melyeket a munkaügyi központ is 
támogat. A mélyszegénységben élők körében a vállalkozási lehetőségek csak kis mértékben 
kihasználtak, jellemzően időszakosan a mezőgazdasági idénymunkák idejére korlátozódnak. 
A célcsoportnál hangsúlyosabban van jelen a szürke-fekete gazdaságban végzett munka, 
melyet a táblázat nem jelöl. A helyi vállalkozások az aktív korú népesség csak elenyésző 
részét képesek foglalkoztatni, ezért a munkahelykeresés és munkavállalás során fontos a 
vonzáskörzetekben lévő munkahelyek elérhetősége. 

 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A térségi Munkaügyi Központ az önkormányzattal szoros együttműködésben igyekszik 
a településen, valamint a megyeszékhelyen (Szolnokon) a pályakezdők részére 
képzéseket biztosítani. 
 
A településen élő fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei is hasonló helyzetben van, mint az 
aktív korú lakosságé. Jellemző, hogy elköltöznek a településről vagy nagyobb városokban 
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próbálnak munkalehetőséghez jutni. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; a 
képzésekhez vagy továbbképzésekhez a való hozzáférésüket a munkaügyi központok segítik, 
más lehetőség nincs a településen.  
Reintegrációjukat csoportmunka is segíti, melynek alappillére és mozgatórugója a 
csoportkohézió, a közös sors érzése. A mentesítési lehetőségek elsősorban a családi, 
egészségügyi, mentális körülmények figyelembevételére terjed ki.   

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
 
Az utóbbi években településünk jelentős eredményeket ért el a tartós munkanélküliek 
foglalkoztatása területén és jelentős számú tartós munkanélküli időleges foglalkoztatását 
szervezte meg, hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében, különböző önkormányzati 
intézményeknél. Önerőből a településen felnőttképzési programokban való részvételek 
elenyészőek. Foglalkoztatási programok formáit és lehetőséget is a munkaügyi központok 
által szervezett átképzések biztosítják, melyeken új szakmákat szerezhetnek a résztvevők.  

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 
 
Az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a közfoglalkoztatási programokon keresztül 
valósul meg. Az önkormányzat és intézményei bonyolítják le a közfoglalkoztatás jelentős 
részét, amelynek keretében aktív korúak ellátásában részesülők foglalkoztatása történik. 
Közfoglalkoztatási program keretében napi 6, illetve 8 órában foglalkoztatjuk a lakosságot. A 
Vízügyi Igazgatóság is évről-évre próbál több zagyvarékasi lakost foglalkoztatatni napi 8 
órában.  

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Ezidáig senki nem tett panaszt, hogy származása, életkora, neme, vagy egyéb kritérium 
alapján nem alkalmazták volna, illetve elbocsátották volna a munkahelyéről. Ez nem a 
diszkrimináció nem létezését mutatja, hanem inkább annak rejtett voltát, és arra mutat rá, igen 
nehéz és körülményes kimutatni. A legtöbb esetben az iskolai végzettség, szakma megléte, 
esetleges tapasztalat a döntő az egyes munkahelyek betöltése esetén. 

 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma  

Év 15-64 év közötti 
állandó népesség 

száma 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (%) 

2012 2543 2 0,00% 

2013 2549 4,25 16,00% 

2014 2502 6 2,39% 

2015 2491 7 2,81% 
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2016 2481 8,75 3,52% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

 
A 3.3.1. tábla az álláskeresési támogatásban részesülők számáról ad információt, mely 
adatokból kiderül, hogy a nyilvántartott álláskeresők hány százaléka részesül segélyben. 
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma  
 

 
Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Álláskeresési járadékra jogosultak 

fő fő % 

2012 325 26,75 8,23% 

2013 303 26 8,58% 

2014 242 21,75 8,98% 

2015 241 19,25 7,98% 

2016 238 33,75 14,18% 
 

A 3.3.2. adattáblába ugyancsak az álláskeresési támogatásban részesülők számáról ad 
információt, mégpedig, hogy a nyilvántartott álláskeresők hány százaléka részesül 
álláskeresési járadékba. 
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Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való 
jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, 
 
a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy  
 
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy  
 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a 
továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

 
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási 
időtartama lejárt, vagy 
 
e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása 
miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet 
követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 
 
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 
 
g) akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az 
átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) 
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bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az 
állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig 
együttműködött,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 
biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat. 
 
(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében –ha e törvény eltérően nem rendelkezik –nem 
minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, 
egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 
 
(1b) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségkárosodott személy 
egészségkárosodásának mértékét, az egészségkárosodás felülvizsgálatának 
szükségességét, valamint a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját az eljáró 
hatóság szakkérdésként megvizsgálja. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 

családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az 
aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon 
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú 
családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 
arányszáma 0,2-vel növekszik,b) a házas-vagy élettárs arányszáma 0,9,c) az első és 
második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,d) minden további gyermek 
arányszáma gyermekenként 0,7,e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, 
hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell 
hagyni, továbbá ahol  f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha 
a személy fogyatékossági támogatásban részesül. 

 
(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának 
számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó 
személy által ezen időtartam alatt folytatott keresőtevékenység időtartamát is figyelembe 
kell venni. 
 
(4)Az aktív korúak ellátására való jogosultsága)az (1) bekezdés d) pontjában foglalt 
esetben az Flt. alapján folyósított álláskeresési ellátás időtartamának kimerítésétől,b) az 
(1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől,c)az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől 
számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. 
 
(4a)Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti 
álláskeresési ellátás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján 
állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési ellátás 
kimerítését követő nap. 
 
(5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg –a (6) bekezdésben meghatározott 
kivétellel –csak egy személy jogosult. 
 
(6) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak 
ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik 
személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg. 
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3.3.3. számú táblázat -Aktív korúak ellátása -Rendszeres szociális 
segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, 
valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

 
 
Év Rendszeres szociális 

segélyben részesített 
regisztrált 
munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) 
(2015. február 28-tól az 
ellátás megszűnik, vagy 
külön válik EGYT-re és 
FHT-ra)  

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban 
részesülők átlagos 
száma 2015. márc. 1-től 
érvényes módszertan 
szerint 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (2015. 
március 01-től az ellátásra 
való jogosultság 
megváltozott)  

fő fő 15-64 évesek 
%-ban 

fő Munkanélküliek 
%-ban 

2012 167   160 95,8 

2013 139   117 84,17 

2014 96   71 73,95 

2015 105 12 11,43 118 1,08 

2016 91 13 14,28 73 70,19 

 
A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen 
mértékben van jelen. Jól látható a százalékos arányban, hogy a munkanélküliek egyre 
kisebb százaléka részesül aktív korúak ellátásában, amely a megnövekedett 
közmunkaprogramban való részvételnek köszönhető.  
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-
állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú 
ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, 
veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő 
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
Az Önkormányzati törvény az önkormányzat ellátandó feladatai között rögzíti a lakás- (és 
helyiség) gazdálkodást.  
 
Év Lakásállo

mány 
(db)  

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén
yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

Bérlaká
s 
állomán
y (db)  

Ebből 
elégtelen 
lakhatás
i 
körülmé
nyeket 
biztosító 
lakások 
száma  

Szociális 
lakásáll
omány 
(db)  

Ebből 
elégtelen 
lakhatás
i 
körülmé
nyeket 
biztosító 
lakások 
száma  

Egyéb 
lakáscél
ra 
használt 
nem 
lakáscél
ú 
ingatlan
ok (db)  

Ebből 
elégtelen 
lakhatás
i 
körülmé
nyeket 
biztosító 
lakások 
száma  

2012 1503 na na na na na na na 
2013 1499 na na na na na na na 
2014 1500 na na na na na na na 
2015 1503 na na na na na na na 
2016 1502 na na na na na na na 
 
 

A településen nem jellemző a nem lakáscélú ingatlanokban történő lakhatás.  
 

A mindennapi létfenntartás mellett a lakás fenntartására fordított kiadások már igen 
megterhelőek a családok, célcsoport családjai számára. A terhek enyhítését szolgálja az Szt-ben 
meghatározott feltételek fennállása esetén igénybe vehető lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres  
kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás. A támogatás pénzbeli és természetbeni 
ellátásként is folyósítható. Településünkön természetbeni ellátásként elsősorban 
áramszolgáltatóhoz utalással történik a támogatás megállapítása.  
 
3.4.1. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

 

év 
lakásfenntartási 
támogatásban 
részesítettek száma 

adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

2012 223 0 
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2013 255 0 

2014 282 0 

2015 270 0 

2016 251 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
Adósságcsökkentési támogatás a vizsgált időszakban nem volt a településen, de a 
lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya évről-évre nő. 
 

f) eladósodottság  
Komoly problémát jelent napjainkban az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, 
munkájukat elveszítő, vagy alacsony jövedelmű idős, vagy több gyermekes családok 
esetében. Jelentősen megnövekedett az eladósodott családok száma a 2008. évben 
bekövetkezett gazdasági válság miatt, s ez a célcsoport vált leginkább veszélyeztetetté a 
lakásuk elvesztése, a hajléktalanná válás,vagy fizetés hiányában a közműszolgáltatások 
kikapcsolása miatt. 

 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 

 
3.5 Telepek, szegregátumok  

 
Szegregátumoknak nevezzük azokat a lakóterületeket, ahol egyes védett 
tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai csoportok tagjai) egy adott 
településrészen belül elkülönülnek. 
 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 
elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 
jellemzői stb.)  
 
b)a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya,stb.) 
 
c)szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 
folyamatai. 
 
Zagyvarékas Község közigazgatási területén nincsenek telepek és szegregátumok. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
A fejezet jogszabályi környezetét összefoglalva kiemeljük az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvényt, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik: 

- a háziorvosi és gyermekorvosi ellátásról 
- a fogorvosi alapellátásról 
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 
- a védőnői ellátásról 
- az iskola egészségügyi ellátásról 
 
 
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam valamint az 

önkormányzat biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magába foglalja az 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a 
közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást és a nappali ellátást.  

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 
száma 

2012 2 

2013 1 
2014 2 
2015 2 
2016 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította és kialakította az 
egészségügyi alapellátások körzeteit, a területi ellátási kötelezettségre a szerződést az 
alapellátásban résztvevő orvosokkal megkötötte, így biztosítva a lakosság részére az 
egészségügyi ellátáshoz a hozzáférést. 
 
2 körzetben 2013-ban 1 háziorvos látta el a lakosságot. 2014 évtől rendeződött a helyzet és 
újból 2 háziorvos látja el a körzetekben az alapellátásokat. A védőnői körzetek száma 2 , 
azonban évek óta csak 1 fő védőnő látja el a védőnői feladatokat.  A fogászati körzetek száma 
1, mely kielégítő módon lefedi a település lakosságát. Fogászati szűrést a helyi fogorvos 
végzi. Az orvosi rendelők jól felszereltek, modernizáltak. 2015. október 1-től 2 védőnő látja 
el a feladatát 2 védőnői körzetben. 

 
Zagyvarékas Községben 1 gyógyszertár működik. Optikai üzlet a megyeszékhelyen, 
Szolnokon működik és biztosítja az ellátást. 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 
kompenzálását célzó hozzájárulás. A közgyógyellátás megállapítható alanyi jogon: tartósan 
beteg gyermekek részére, rokkantsági ellátásban részesülőknek, hadi gondozottaknak, 
normatív és méltányossági alapon jövedelem függvényében.  
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3.6.1. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2012 134 

2013 182 
2014 169 
2015 235 
2016 242 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A fenti táblázat tükrözi a szociális rászorultak növekvő számát. 
 

 
3.6.2. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek 
száma 

Év 

Alanyi jogon 
ápolási 
díjban 

részesítettek 
száma 

Méltányossági 
alapon ápolási 

díjban 
részesítettek 

száma 

Összesen 

2012 na na na 

2013 na na na 
2014 na na na 
2015 na na na 
2016 na na na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  TeIR, KSH Tstar 
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Az ápolási díj a tartós gondozásra szoruló személyek ápolását ellátó nagykorú személyeket 
megillető anyagi hozzájárulási forma. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó (a közeli 
hozzátartozókról a Ptk. 685.§ rendelkezik), ha az állandó és tartós gondozásra szoruló 
személy súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), illetve, ha 18 év alatti esetében, ha 
tartósan beteg. 
 
Az ápolási díjban részesülőkről településünk adattal nem rendelkezik. 

 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 
 

Prevenciós vizsgálatok nővédelem területén: 
- Mammográfia 
- Méhnyakrák szűrés 
(a vizsgálatokat a Jászberényben, Szolnokon található kórházban végzik) 
 
Koragyermekkori szűrésekhez hozzáférés: 
 
- Védőnői látogatások alkalmával a családok otthonában 
 Tanácsadóban, 1-3-6 hónapos korban, valamint 1-2-3-4-5-6 éves korban védőnői 

szűrővizsgálaton 
 
Iskolaegészségügy területén: 
 
- 2-4-6-8 évfolyamokon kötelező védőnői szűrés, ami szomatikus és mentális területekre is 

kiterjed. 
 
c) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az egészséges táplálkozás manapság kardinális kérdéssé válik. Az esélyegyenlőség akkor 

tud igazán megvalósulni, ha van a célcsoportnak anyagi lehetősége és igénye, valamint 
megfelelő tudása az egészséges táplálkozáshoz. A közétkeztetés területén erre igen nagy 
hangsúlyt helyezünk és a konyhánk minden igényt kielégítően készíti el az ételeket. 
Természetesen külön dietetikus vizsgálja, milyen minőségű ételek készüljenek. Figyelmet 
fordítunk arra, hogy zsír és olajszegény táplálék készüljön, leredukáltuk a szénhidrát 
mennyiséget, valamint feltétlenül preferáljuk a nyers ételek (gyümölcsök) napi legalább 
egyszeri beiktatását. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy már gyermekkorban 
megszerettessük a mozgást a fiatalokkal. A fokozatosságra is figyelemmel kell lennünk, mert 
legkorábban két és féléves korban kerülnek be a gyermekek a közétkeztetésbe, így akkora már 
az otthoni ízvilág megváltoztatása csak fokozatosan történhet. Az odafigyelés fontosságát az 
is alátámasztja, hogy preventíven foglalkozzunk a túlsúlyosság, az allergia és a 
cukorbetegségek kialakulásával.  

 
d) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja szociális 

étkeztetést, házi segítségnyújtást, időskorúak nappali ellátását, családsegítést, gyermekjóléti 
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szolgáltatást, támogató szolgáltatást, közösségi ellátást  végzi, valamint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatait látja el.  

 
e) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és 

az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
 

A 3/2015. (II.26.) számú helyi szociális rendelet értelmében igényelhető támogatási 
forma: gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás. Nem alkalmazunk sem negatív, 
sem pozitív diszkriminációt. Mindenkinek egyenlő esélyű hozzáférése van az adott 
szolgáltatáshoz. Azért sem alkalmazunk ezeknél a szociális ellátásoknál pozitív 
diszkriminációt, mert azzal esetleg más rászorulót diszkriminálnánk negatívan. A prioritások 
mentén haladva az elesettség és a tanult tehetetlenség vizsgálatával igyekszünk a hátrányokat 
kompenzálni. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

Zagyvarékas településen a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola biztosított. Az óvoda 
2013. január 01-jétől az iskolák központosítása miatt önálló intézménnyé vált, Zagyvarékasi 
Égszínkék Óvoda néven. Önkormányzati fenntartás mellett a gazdálkodási besorolása: 
önállóan  működő költségvetési szerv. 2016 szeptemberében, óvodánkban 107 gyermek 
kezdte meg a nevelési évet, melyből a hátrányos helyzetű óvodások száma 53, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma pedig 23 volt. 

 
Községünkben Művelődési Ház és Könyvtár is működik, amely Zagyvarékas kulturális 
életének egyik meghatározó intézménye. Az elmúlt közel három év alatt a megváltozott 
társadalmi, gazdasági körülmények hatására a szakmai vezetés elsődleges célja volt az 
ezekhez való alkalmazkodás és szemléletmód váltás. Ennek legfontosabb elemei az átgondolt 
éves szakmai program kialakítása, a közösségi élet fejlesztése, a nyitott valós igényeket 
fejleszteni kívánó szakmai munka kialakításában foglalhatók össze. A közművelődési munka 
további szegmensei a szerény anyagi lehetőségek ellenére a tudatos korosztályos, valamint az 
ebből fakadó egész életen át tartó tanulás, oktatás, tehetséggondozás, és felnőttnevelés 
területeit érintő helyi igényekre alapozott programelemekre épül. Ezek helyszínei a 
művelődési ház és a közösségi ház. A működő kiscsoportok egy része a ház hagyományos 
közösségei alkotta formák, elsősorban az idős és nyugdíjas korosztály részvételével. A 
Kékibolya csoport, országosan is ismert és elismert hagyományőrző művészeti tevékenységet 
folytat. A többi nyugdíjas klub (Margaréta, Őszi Alkony, Zagyvaparti, Őszirózsa Egyesület) 
elsősorban a szabadidős elfoglaltságokra összpontosít, teret engedve az időskorúak kulturális 
szokásainak és igényeinek, ahol főleg a jeles napokhoz és a közösségi ünnepekhez 
kapcsolódó programokat szerveznek tagságuknak. 

 
A Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolának 2017.januárjában 199 tanulója volt, 
az előző évekhez képest a létszám csökkenő tendenciájú. 2013 év elejétől az iskola állami 
fenntartású intézménnyé vált, a működtetés biztosítása azonban továbbra is a helyi 
önkormányzat feladata. A zagyvarékasi iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, amely feladatait a tankerületen keresztül látja el.  
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Településünk egyik meghatározó arculati eleme a „Zagyvarékasi Hírmondó”. A havilap 
színes külsővel és tartalommal igyekszik beszámolni a helyi közélet eseményeiről, híreiről. A 
kiadvány tájékoztatási funkciója mellett jelentős dokumentációja a helyi testület munkájának 
és a település történéseinek. 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettel. Évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) is  tartós élelmiszer segélyben 
tudjuk részesíteni a rászorulókat. A Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete is évente szervez 
adományozásokat, megmozdulásokat.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésével (2015. február 22.) kikerült az együtt 
működő partnerek közül 
 
Az etnikai, nemzeti, vallási különbségek szinte minden társadalomban és csoportban jelen 
vannak. A különbségek egyoldalú kiemelése akadályozza az együttélést, a kölcsönös 
elfogadást nemcsak más csoportokkal szemben, hanem magán a csoporton belül is, ezzel 
pedig elfedik azt a tényt, hogy gazdagodássá és segítségnyújtássá is válhat a másikkal való 
találkozás. Csak a különböző csoportokkal való együttműködés során tudjuk észrevenni és 
értékelni egymás azonos vagy eltérő tulajdonságait. Ezért fontos megismernünk a romák 
kultúráját, szokásait, hogy megértsük őket, így velük együtt találhatjuk meg azokat a kitörési 
pontokat, amin keresztül elősegíthetjük integrálásukat a társadalomba. A kulturális 
különbségek kezelésében, csökkentésében, a többségi és kisebbségi társadalom közötti 
párbeszédben és közvetítésben kiemelt szerepe lehet az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 
szociálpedagógusoknak, andragógusoknak és kommunikációs szakembereknek.  
 

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 
településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Szakképzetlen munkanélküliek magas száma, 
alacsony iskolai végzettsége. 

Közfoglalkoztatás folytatása, bővítése. 
Támogatott átképzésekkel elősegíteni, hogy 
piacképes szakmát szerezzenek a 
munkanélküliek. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok a 
„kitörés” elősegítése érdekében 

A lakosság eladósodása, az adósság állomány 
újratermelődése 

Pénzkezelési, gazdálkodási, takarékossági 
ismeretek nyújtása a rászoruló lakosságnak. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
A gyermekek védelme, a gyermekszegénység csökkentése a társadalom közös ügye, éppen 
ezért Zagyvarékason is kiemelt fontosságú terület. A probléma hatékony kezelése átfogó, 
minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. A gyermekek mindenek felett való 
érdekében a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra 
épülő intézkedéseit kell meghozni.  
 
A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a 
fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete a speciális 
szükségletek miatt az átlagosnál sokkal nehezebb. 

 
Zagyvarékas községben a születések száma kevesebb, mint a halálozások száma, ezért a 
lakosság évről-évre csökken. A születések számával kapcsolatban az utóbbi 5 év adatait 
figyelve elmondható, hogy évente nagyjából 40-50 gyermek születik a településen. 

 

 élve születések 
száma 

halálozások 
száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2012 39 57 -18 
2013 39 50 -11 
2014 41 57 -16 
2015 49 37 +12 
2016 51 54 -3 
 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

 

2012 20 na 455 

 

2013 na na na  
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2014 na na na 
 

2015 na na na 
 

2016 57 na na 
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma  

év védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

 

2008 7 

n.a. 

452 

 

2009 9 n.a. 583  

2010 14 
n.a. 

477 
 

2011 23 
n.a. 

428 
 

2012  n.a. n.a. n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A 
jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő a veszélyeztetési okot a rendelkezésére álló 
eszközökkel képtelen megszüntetni.  A védelembe vételnek akkor van értelme, ha a jegyző 
úgy látja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel a veszélyeztetettség okát meg tudja 
szüntetni. Magának a veszélyeztettségnek a fogalmán azt értjük, hogy olyan magatartás, 
mulasztás, vagy körülmény van mely a gyermek testi, lelki fejlődésére negatív hatással van. 
Az intézkedésnek az alapfeladata az, hogy a gyermeket a családban nevelve lehessen tovább 
fejleszteni, hiszen a családból való kiemelés komoly traumával járna, amelyet csak végső 
esetben lehet megtenni. A védelembe vétel oka elég széles spektrumú, de a leggyakoribb 
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okok az iskolakerülés, a csavargás, a szülő részéről pedig az alkoholizmus, törvényellenes 
magatartás és a családon belüli erőszak. A településen visszaesés figyelhető meg, ami a 
gyámügyi, gyermekjóléti, védőnői munka sikerét dicséri. 

 
Településünkön biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 tanévvégi támogatás 
 rendszeres és rendkívüli települési támogatás 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 tanévkezdési támogatás 
 családosak és idősek év végi segélyezése 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A pénzbeli és természetbeli ellátások célja, hogy megelőzze, illetve csökkentse a gyermekek 
anyagiak miatti veszélyeztetettségét, a fő cél, hogy megakadályozza ez a forma az, hogy a 
gyermeket pusztán a rossz anyagi körülmények miatt kelljen kiemelni a családból. Ere szolgál 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, az otthonteremtési támogatás valamint a gyermektartási díj 
megelőlegezése.  

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

2012 458 
 

2013 445  

2014 425  

2015 365  

2016 353  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 
 

A 2013. szeptember 1-jéig hatályos szabályozás értelmében: Hátrányos helyzetű gyermek, 
tanuló az, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, 
akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint- 
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós 
nevelésbe vettek.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzői 
hatáskör. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív 
kedvezményekre. (tankönyvtámogatás, étkezési kedvezmény, illetve kétszer egy évben eseti 
támogatás). 
 
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások összesítőjének táblázata 
mutatja a 2016. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek számát. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eseti alapösszegű támogatásának összege 6000 Ft, 
emelt összegű támogatásának összege 6500 Ft gyermekenként. Az állam 100%-ban 
biztosította a támogatást. 
 
2016. évben 353 fő gyerek részére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény.  
 
Zagyvarékas községben az elmúlt öt év adatai alapján megállapítható, hogy a 0-18 éves 
gyermekek közel több mint 50 % jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.  
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A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer 
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.  

 
Év augusztus hóban november hóban 
2015. évben 365 fő 361 fő 
2016. évben 353 fő 356 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermekvédelmi törvény és a helyi 
rendelet szabályainak megfelelően az a gyermeket gondozó család, amely időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megítélése a Szociális Bizottság átruházott 
hatásköre. Elsősorban azokat a gyermekeket kell alkalmanként rendkívüli támogatásban 
részesíteni, akiknek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen az átmeneti és a tartós nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, a gyermeknevelésbe vételének 
megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi 
segítségre szorulnak. A rendkívüli támogatás esetenkénti legkisebb összege gyermekenként 
500.- Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2012. évben 148 család részesült. 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig 
önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által 
nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a 
felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a 
felsőoktatási intézmények folyósítanak. 

 
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte(a pályázati kiírásban részletezett 

feltételeknek megfelelően) 
 
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható): 

 lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén 
 hátrányos szociális helyzet 
 korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe 
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Év A típusú pályázat B típusú pályázat 
2016. évben 10 8 

 
 
Tanévkezdési támogatás 
 

Az Önkormányzat – hivatalból – minden iskolai tanév kezdésekor anyagi támogatást nyújt a 
községben lakóhellyel rendelkező középiskola, és a helyi általános iskola nappali tagozatán 
tanulmányokat folytatókat. A támogatás a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül illeti meg 
a tanulókat. A tanévkezdési támogatás az oktatási intézmények által kiadott iskolalátogatási  
igazolás benyújtását követően kerül kifizetésre a jogosult, kiskorú esetében a törvényes 
képviselő részére. A kérelmet minden év október 31-ig lehet benyújtani. 

 
Év középfokú oktatási 

intézményben 
tanuló 

Alapfokú oktatási 
intézményben 
tanuló 

2016. évben 56 fő 109 fő 
 

 
Szünidei gyermekétkeztetés 
 

Zagyvarékas Község önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve 2016. óta a 
hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére minden szünidőben 
biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést. Ezen szünidőkben a gyermekek déli meleg 
főétkezésben részesülnek, melyet helyhiány miatt csak elviteles módszerrel tudja megoldani 
az önkormányzat. 2016. évben szünidőkben167 hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részesült a támogatásban. 

Családosak és idősek év végi segélyezése 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a szociális keretből minden év végén támogatja a 70 év 
feletti idős zagyvarékasi lakosokat, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülőket, vagy 
gyámolt gyermeket nevelő gyámokat, vagy három vagy több gyermeket nevelő szülőket.  

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai – iskolai juttatásokban részesülők száma 
 

 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 
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2012 79 144 7 230 0 96 

2013 77 141 6 225 0 78 

2014 86 126 9 211 0 73 

2015 102 138 12 200 0 71 

2016 103 128 5 191 0 167 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok     

 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Zagyvarékas Községben nincs szegregátum. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre 
jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2012 1 132 

2013 1 134 

2014 1 130 
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2015 2 142 

2016 2 149 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 
 

2015. október 1-től már 2 védőnő látja el a feladatát a 2 védőnői körzetben. 
A védőnői álláshelyek száma 2, de egy állás évekig betöltetlen volt. A védőnő általában éves 
szinten több mint 150 gondozottat lát el. A hátrányos és veszélyeztetetteket heti 
rendszerességgel látogatja.  

 
A Községben a Védőnői Szolgálat munkáját 1 védőnő látja el, 2 körzetben. Az I. védőnői 
körzetben főállásban, a II. körzetben helyettesítőként. Gondozási tevékenységeinek fő 
színterei: terhesgondozás, 0-6 éves korosztály gondozás feladatai, nővédelem, bölcsőde, 
iskola. A helyettesített körzetben ezek a tevékenységek az általános iskolában végzett 
munkával egészülnek ki. 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
A településen 2015. január 1-től már 2 háziorvos látja el a feladatát a 2 körzetben. 
 
Településünkön az egészségügyi alapellátási feladatokat, két körzetben, 2012. július 2. 
napjáig két háziorvos látta el. Az I. számú háziorvosi körzet orvosának hirtelen bekövetkezett 
halála miatt a feladatot helyettesítéssel a II. számú körzet orvosa látta el 2013.július 1-ig. 
2013. július 2. napjától a zagyvarékasi I. sz. háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás 
kötelezettsége – a praxisjog értékesítésének eredménytelensége miatt – visszaszállt 
Zagyvarékas Község Önkormányzatára. Az Önkormányzat a feladatot megbízási szerződéssel 
helyettesítő háziorvossal látja el. 

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

év 

Betöltetlen 
felnőtt 
háziorvosi 
praxis/ok 
száma 

Háziorvos 
által ellátott 
személyek 
száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 
gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2012 0 25432 0 n.a. 

2013 1 25044 0 n.a. 



 

45 

2014 0 25020 0 n.a. 

2015 0 24651 0 n.a. 

2016 0 24203 0 na 

 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 
e) gyermekvédelem 
 

A gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatban a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) rendelkezik.  
A Gyvt. 38. §-a értelmében: 
„(1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
 
(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult 
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy 
intézményben kell biztosítani.” 
 
A gyermekek védelmét szolgálják a gyermekjóléti alapellátások: 

• Pénzbeli és természetbeni ellátások  
(pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás, óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) 

• Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
A gyermekek családban történő nevelkedését segíti elő, továbbá megelőzi, 
illetve megszünteti a kialakult veszélyeztetettséget, a családban keletkezett 
problémákat. 

- Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat (különböző 
intézményi keretek között). 

- Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsőde, hetes bölcsőde, családi 
napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, 
alternatív napközbeni ellátás. 

- Gyermekek átmeneti gondozása: Helyettes szülő, gyermekek 
átmeneti otthona, családok átmeneti otthona.  

 
A szakemberek tapasztalatai szerint a gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai 
Zagyvarékason is az alábbiak: 

 a család anyagi problémái (munkanélküliség vagy nehéz megélhetési 
körülmények, hitelcsapda), 
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 a szülők nem megfelelő életvitele (elhanyagolás, szenvedélybetegségek), 
 a családi kapcsolatok nehézségi (a szülők közötti kapcsolat megromlása, válás), 
 deviáns magatartásformák.    Drog elszaporodása latens módon? 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat által kezelt problémák típusonkénti megoszlása 
 

Megnevezés Kezelt problémák száma 
 2013. év 2014. év 2015. év 

Anyagi (megélhetési, 
lakhatási) 134 225 359 

Gyermeknevelési 190 203 140 
Gyermekintézménybe 

való beilleszkedési 
nehézség 

91 79 65 

Magatartás-, 
teljesítményzavar 82 63 42 

Családi konfliktus 104 119 68 
Szülői elhanyagolás 46 42 17 

Szülő vagy család 
életvitele 25 32 30 

Családon belüli 
bántalmazás 20 11 5 

Szenvedélybetegség 20 17 15 
Összesen 712 791 741 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek bemutatása: 

 

Megnevezés 
Szakmai tevékenységek száma 

2013. év 2014. év 2015. év 
Információnyújtás 472 373 310 

Tanácsadás 221 302 390 
Segítő beszélgetés 190 210 80 

Hivatalos ügyekben való 
közreműködés 315 312 382 

Családlátogatás 760 816 416 
Közvetítés más 
szolgáltatásba 35 52 50 

Első védelembe vételi 
tárgyaláson való részvétel 10 13 7 

Felülvizsgálati tárgyaláson 
való részvétel (átmeneti 

nevelésbe vétel, védelembe 
vétel) 

- 7 6 
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Elhelyezési értekezleten 
illetve tárgyaláson való 

részvétel 
1 1 1 

Konfliktuskezelés 104 97 87 
Szakmaközi megbeszélés 21 25 25 

Esetkonferencia 2 6 6 
Összesen 2131 2214 1760 

 
Zagyvarékason a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulás Zagyva menti Integrált Központja látja el. A gyermekjóléti szolgálat egyik 
kiemelt fontosságú feladata a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése, melynek 
tagjai:  
 

- Védőnői Szolgálat,  
- Családsegítő Szolgálat 
- Bölcsőde,  
- Égszínkék Óvoda 
- Damjanich János Általános Iskola 
- Szolnoki Rendőrkapitányság Újszászi Rendőrőrse,  
- Háziorvosok,  
- Párfogó Felügyelő,  
- Civil Szervezetek.   

 
A jelzőrendszer a gyermekvédelemben meghatározó, preventív szerepet tölt be, mert a 
gyermekek veszélyeztetettségének észlelésével és jelzésével kapcsolatban betöltött 
funkciója miatt megelőzhető a komolyabb probléma kialakulása.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat látogatásaik során a szülőket gyermeknevelési, életmód és 
életvezetési tanácsokkal látják el, abból a célból, hogy olyan körülményeket tudjanak 
kialakítani a családban, mely a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését 
lehetővé teszik. Felhívják figyelmüket arra, hogy a gyermek azokat a szokásokat, 
magatartásformákat, értékeket, normákat viszi majd tovább majdani családjába, melyeket a 
szüleitől átvesz, megtanul. Ha erre a gyermek nem kap megfelelő mintát, úgy nem lesz képes 
tekintettel lenni környezetére, könnyen sodródhat a disszocialitás felé. Mindezek miatt 
nagyon fontos a szülők által a pozitív családmodell kiépítése, mivel a család értékközvetítő 
rendszer, ezért nem mindegy, hogy milyen értékeket közvetít a felnövekvő gyermekeknek. A 
család épsége, az otthon érzelmi biztonsága adhat jó alapot az identifikációs (azonosulási) 
folyamatok számára. A hozzájuk fordulók problémái összetettek, sokszínűek, bonyolultak és 
nagyon elmélyültek, emiatt a családgondozók igen széleskörű, létfontosságú problémák 
megoldásán dolgoznak a családokkal. A szociális problémák súlya a folyamatos team-munka 
létét követeli meg, ezért a gyakori esetmegbeszélések nélkülözhetetlenek. Esetmegbeszélések 
száma: 17.  A kezelendő problémák az esetek többségében halmozottan jelennek meg, melyek 
nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak (felelőtlen szülői magatartás, szülők 
konfliktusos kapcsolata, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya, rossz szociális 
helyzet). 
 
A Gyermekjóléti szolgálat feladatai között szerepel a szabadidős programok szervezése. 
A gyermekek számára olyan szabadidős programokat szükséges szervezni, amelyek a 
családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését 
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célozzák, illetve amelyek megszervezése a rossz szociális helyzetben levő szülőnek 
aránytalan nehézséget okozna. 
 
Zagyvarékason egyre gyakrabban előforduló jelenség a fiatalok körében jelentkező 
megváltozott életmódi tényezők, ezen belül is az egyes kockázati magatartásformák 
(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) miatt kialakult deviáns viselkedés formák. E 
normaszegő magatartásmintává válása szempontjából legveszélyeztetettebb csoportot ők 
alkotják. Ebben az életkori szakaszban - az életkori sajátosságokkal összefüggésben- 
megjelenhet, településünkön már jelen is van a drogfogyasztó magatartás, a kipróbálás 
szintjén. Sajnos a fiatalok körében egyre elfogadottabbá vált, és válik a drogok használata, 
tehát megnő a veszélye annak, hogy valamilyen legális vagy illegális anyaghoz fordulnak, 
hiszen ki vannak téve a populáris ifjúsági kultúra és a tömegkommunikáció hatásainak is.  
A társadalom alrendszerei, szocializációs közegek (család, iskola, barátok) befolyásolják azt, 
hogy a fiatalok személyiségébe beépülhessenek a társadalomban elfogadott értékek, 
elvárások, normák.  
 
A fentiek miatt azt tűzték ki célul, hogy egy szülői fórum megszervezésével elsődlegesen az 
együttgondolkodáshoz biztosítsanak alapot, amely a primer prevenció szintjén egyaránt 
szolgálja a felvilágosítást, kockázati, védőtényezők ismeretét a felnőtt lakosság számára. 
Továbbá az iskola, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat egy együttműködés keretében próbált 
megoldást találni a kialakult helyzetre. Ennek eredményeképpen az iskolai egészséghét 
keretén belül a családgondozók csoport foglalkozásokat tartottak.  
A csoportok tevékenységei, céljai: kommunikáció, - készség, - problémamegoldó képesség 
fejlesztése, valamint konfliktuskezelés játékos és kreatív feladatok formájában.  
Már hagyományként szerveződött a nyári napközbeni tábor – elsősorban olyan hátrányos 
helyzetű családok gyermekeinek, akiknek nincs lehetősége nyaralásra ahol szolgálatunk aktív 
szerepet vállalt.  
 
Gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona nem működik helyben. 
A településen nem működik helyettes szülői hálózat. Ebben az ellátási formában elhelyezendő 
gyermekek részére a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolnoki Humán Szolgáltató 
Központja keretén belül működő nevelőszülői telepek vehetők igénybe. Ezen szolgáltatás 
keretén belüli gondozást 2016. évben a Szolgálatnak nem kellett kezdeményeznie.  

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

A gyermekek és a családok krízishelyzetben bizalommal fordulhatnak helyben a 
gyermekjóléti szolgálathoz, de a jelzőrendszer bármely tagja segítségükre lehet. Ha helyben 
nem sikerül megoldani a problémát, tájékoztatást adnak az igénybe vehető további 
szolgáltatásokról, melyek eléréséhez segítséget nyújtanak.   

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
 

A településen élő gyermekeknek az általános iskolában számos lehetőségük van arra, hogy a 
tanórák után a szabadidejüket hasznosan és tartalmasan töltsék el. 
 
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 
biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
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 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 
alapján is.  

 
 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, 
melyeket az iskolában évente rendszeresen szerveznek. A legtehetségesebb 
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítik.  

 
 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a 
szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez 
(pl. túrák, kirándulások, táborok /focitábor, néptánctábor/, színház- és 
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).  

 
A táborozásokon, az iskolán kívüli és a szabadidős foglalkozásokon való részvétel – 
tekintettel arra, hogy az költségekkel jár – önkéntes. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 
minél jobb kihasználásával törekszenek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb 
szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 
gyermekei is részt tudjanak venni. 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata évek óta támogatja a szociálisan rászoruló tanulók nyári 
táborának megrendezését. A 2016-os év szünidejében immár huszonnegyedik alkalommal 
megrendezésre került a tábor, ahol 43 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diák vett 
részt. 

 
Az általános iskola idén hatodik alkalommal pályázott az Erzsébet programon belül balatoni 
táborozásra. 40 diák tölthetett egy hetet Zánkán, a gyermeküdülőben. 

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele a rendszeres étkezés, az, hogy a 
gyermekek megfelelő mennyiségű és vitaminokban gazdag táplálékhoz jussanak. A 
szegénységben élő családok asztalára sokszor nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű étel, 
ezért az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési kedvezménynek nagy jelentősége 
van a gyermekek egészséges táplálkozása szempontjából. Zagyvarékas Község 
Önkormányzata rászorultságtól függően 50 %-os és 100 %-os kedvezményt biztosít a 
gyermekek közétkeztetési díjából. 

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül. 
 
A helyi szociális rendelet értelmében igényelhető támogatási formák: Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, tanévkezdési támogatás, tankönyvtámogatás 

 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek a településen elérhető szolgáltatásokhoz hozzáférnek. A különböző 
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szolgáltatásokról, igényelhető segítségekről a nevelési-oktatási intézmények munkatársai, 
valamint a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkát ellátó szakemberek is tájékoztatják a 
szülőket.  

 
A fogyatékkal élő gyermekeknek és családjaiknak nehézséget jelent, hogy a fejlesztés helyben 
nem megoldott /amennyiben a gyermek integráltan nem oktatható/. A településhez 
legközelebb Szolnokon van lehetőség speciális óvodai, iskolai ellátást igénybe venni, ez 
azonban anyagilag megterhelő a családok számára, így csak kevés szülő tudja finanszírozni.  
Ugyanakkor az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minden anyagi és erkölcsi támogatást 
megad a rászoruló családok részére az ilyen jellegű problémáik megoldására is. 

 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 
amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek 
megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve 
amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján 
– hozzájárul. Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és 
képzéssel kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek 
meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és 
a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
biztosítása és igénybevétele. 
 
A szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével az oktatási intézmények biztosítják  
a korai fejlesztést és gondozást az érintett gyermekek esetében. Kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek, tanulók: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)  
Az Égszínkék óvodában két gyógypedagógus, míg a Zagyvarékasi Damjanich János Általános 
Iskolában 3 fő gyógypedagógus látja el a gyermekek fejlesztését. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések nincs releváns adat 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) RGYVT 
 
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 gyermek 
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harmonikus fejlődésének. Az engedélyezett férőhely 26 fő, a jelenleg felvett gyermek létszám 
26 fő. A bölcsődei felvételnél mindenképpen figyelembe vesszük, előnyben részesítjük az 
egyedül álló szülő gyermekét, három vagy több gyermeket nevelő szülők gyermekeit, 
orvosilag igazolt beteg szülők gyermekét vagy olyan gyermeket, akit gyámhatósági határozat 
alapján gyámként kirendelt időskorú hozzátartozó nevel, vagy a család jövedelmi viszonya 
miatt a napközbeni ellátást nem vagy csak részben tudja biztosítani. A hátrányos helyzetű, a 
szegény és a periférián élő szülők gyermekei esetében, a hátrányoknak és a 
következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, 
szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen kisebbséghez tartozó 
gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása az 
identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott 
fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő 
esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.  

 
 4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma  
 

év bölcsődék száma bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális 
szempontból 
felvett gyerekek 
száma 
(munkanélküli 
szülő, 
veszélyeztetett 
gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 
szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 
száma 

 
2012 1 21 na 21 

 2013 1 26 na 26 

 2014 1 26 na 26 
 

2015 1 26 na 26 

 2016 1 25 na 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

 4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma  
 

év családi napköziben engedélyezett 
férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 
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2012 na na 

 

 2013 na na  

 
2014 na na 

 

 

2015 na na 
 

 

2016 Na na 
 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  

 

 
2016 szeptemberében óvodánkban 107 gyermek kezdte meg a nevelési évet, melyből a 
hátrányos helyzetű óvodások száma 52 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma pedig 23 fő volt. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (6 fő) és 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is (2 fő) nevelünk, az integrált nevelés keretén belül. A 
szükséges gyógypedagógia ellátást utazó pedagógusok látják el az egyéni fejlesztésüket, 
illetve az óvodapedagógusok differenciált oktatás keretében járulnak hozzá a 
felzárkóztatásukhoz. Óvodánk nevelési programja tartalmazza az Integrációs program elemeit 
is, mely kiemelt fontosságú feladatként kezeli a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
fejlesztését, egyéni hátrányaiknak a csökkentését.  
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 114 

Óvodai csoportok száma 4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:00-17:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
4 hét (július hónapban) 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
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Óvodapedagógusok száma 8 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 8   

Gyógypedagógusok létszáma 
0   

Dajka/gondozónő 
3 1 

Kisegítő személyzet 
  3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A halmozottan hátrányos helyzetű és a 
veszélyeztetett tanulók száma évenkénti 
emelkedést mutat.  

A fennálló okok felderítése, felmérése. A 
veszélyeztetettség és halmozottan hátrányos 
helyzet csökkentése érdekében bevonható 
módszerek és programok, eszközök 
felmérése. 
A rászoruló családok informálása az igénybe 
vehető segítségről, anyagi támogatással 
megkönnyíteni, hogy ezekhez hozzáférjenek 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 
a legtöbben nevelési, magatartási és 
viselkedési problémákkal keresik fel. 

Az ügyfelekben a gyermeknevelés és a 
példamutatás fontosságának felismertetése. 
Más intézmények (iskola, önkormányzat) 
esetmegbeszélések formájában a segítség 
módjának meghatározása, az elvárt 
követelmények tudatosítása 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is 
biztosítják. Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis 
mind a nőket, mind a férfiakat  minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében azonos jogok illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel, a szociális biztonság. 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
A nők gazdasági, a munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre 
több szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és a 
családjukban. A kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek 
összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A gyermekgondozási 
szabadságról (GYES, GYED, GYET) visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket nevelő nők 
számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is nehéz feladatot jelent. A 
munkaadók sokszor gondolják azt, hogy a gyermeket nevelő nők kevésbé terhelhetők, 
gyermekük esetleges betegségei, a család ellátása miatt kevésbé kiszámíthatók. Munkától való 
tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak, amely alkalmazásukban 
hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabb időt töltöttek távol). Még 
nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy gyermekeiket egyedülállóként 
nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek. 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett 
diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül 
hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud 
befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az 
anyaságot és terhességet is. 

 
 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

év 

Munkavállalási korúak 
száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek regisztrált 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2012 1134 1081 397 341 160 142 
2013 1107 1066 384 340 123 135 
2014 1090 1046 375 342 104 108 
2015 1078 1049 352 327 104 101 
2016 1072 1056 321 303 97 92 

Forrás: Teir és helyi adatgyűjtés      
 

Zagyvarékas településen nem jellemző a nők munkaerő piaci hátránya, illetve 
diszkriminálásuk. A táblázatban található mutató számok arról adnak tájékoztatást, hogy 
nemenként hogyan sújtja a munkanélküliség a lakosokat.  

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A községben kifejezetten nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való  
részvételéről tudomásunk nincs. A helyi intézmények, munkaügyi központ, civil szervezetek 
által szervezett képzésekben, pályázati programokban építenek a nők jelenlétére. A 



 

55 

pályázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a képzés, tréning alatt gyermekfelügyeletet 
tudjanak nyújtani. (2009. évben ilyen program volt a HEFOP által támogatott szociális 
területen indított képzés) 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai 
hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben 
vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek. 

 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos 

észrevétellel nem éltek a foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről. 
Ez nem azt jelenti, hogy a jelenség nem létezik, inkább annak burkolt, rejtett formájára utal. 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően 
rontják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek 
száma. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító 26 férőhelyes intézmény a családban nevelkedő 3 
éven aluli gyermekek szakszerű gondozását – nevelését végzi. Ezen túlmenően a gyermekek 
életkorának és egészségi állapotának megfelelő, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon 
gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 2016-ban 25 gyermek vette igénybe a 
bölcsődét. 
 
A településen biztosított az óvodai és iskolai ellátás is. Nem merült fel probléma ellátatlan gyermek 
kapcsán, illetve elutasított felvételről. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény és felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti. Az általános iskolában a Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől 
16 óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. 
pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a 
tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik 
meg. 
 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsődék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhel
yek 

összese
n 

 

önkormányzati egyéb  

2012 n.a. 1 21 n.a. n.a. n.a. n.a.  
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2013 n.a. 1 26 n.a. n.a. n.a. n.a.  
2014 n.a. 1 26 n.a. n.a. n.a. n.a.  
2015 n.a. 1 26 n.a. n.a. n.a. n.a.  
2016 n.a. 1 25 n.a. n.a. n.a. n.a.  
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés      
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

A védőnő nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező/életvitel szerűen élő 
várandós anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez családlátogatás és védőnői 
tanácsadás keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós 
anya válság helyzetét. Várandós gondozás során a 2016-os évig válsághelyzetbe nem került 
egy kismama sem a várandóssága 9 hónapja alatt. Veszélyeztetettsége miatt fokozott 
gondozást igényelt éves szinten több kismama, akiknek egy része egészségügyi okok miatt, 
más része szociális körülményei miatt került ilyen helyzetbe. 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

év védőnők száma 0-3 év közötti 
gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 1 n.a. n.a. 

2013 1 n.a. n.a. 
2014 1 n.a. n.a. 
2015 2 123 123 
2016 2 117 117 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés    
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai feltárása. A veszélyeztetett 
populáció elsősorban a nők és a gyerekek, ezért fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a 
sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért. Növelni 
kell az áldozatok részéről a bejelentési aktivitást, tudatosítva, hogy csak akkor lehet segíteni, 
ha szakemberekhez fordulnak. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi 
szolgálat, a védőnő, a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat, óvoda és iskola, a szomszédok 
sokat tehetnek az észlelés érdekében. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az elhanyagolás is jelen van a gyermekek 
életében. Az érintett gyermekek családjaira jellemző, hogy többségük szociálisan hátrányos 
helyzetű és rendszeresek a szülők közötti konfliktusok. A bántalmazások hátterében főként 
anyagi, párkapcsolati, pszichés problémák és szenvedélybetegség áll.  

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
2015. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnak már nem női vezetője van, a 2014. októberi helyi 
választásokon 1 nő képviselő jelölt került be a képviselő-testületbe. A közfeladatot ellátó 
intézmények többségének 2016-ban is női vezetője volt és jelenleg is az van. 
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A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva, nem szabad elfelejteni először is, hogy az 
azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a 
női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési 
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

 
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben  

év 
Képviselőtestület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2012 6 0 na na na na 
2003 6 0 na na na na 
2014 6 1 na na na na 
2015 6 1 na na na na 
2016 6 1 na na na na 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés      

 

 
Zagyvarékason a 2014. évi önkormányzati választásokon a képviselő-testületbe a 7 
megválasztott képviselőből egy nő került. A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású női 
alkalmazottja a jegyző volt 2015. január 01-ig. Zagyvarékason az önkormányzati intézmények 
és intézmények vezetői között viszont a vizsgált számok tükrében több a nő. A 4 intézmény 
vezetői közül 3 nő. (Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda, Zagyvarékasi Községi Bölcsőde, Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár) 
 
Érdekes a nők szerepvállalása a civil szférában is, ahol a 2016. évi adatok alapján az 15 civil 
szervezet vezetői közül 9 (60%) a nő. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezésekről nehéz beszélnünk, mivel az önkormányzat intézményei nagyon kevés 
adattal rendelkeznek a szempontok és problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos 
megkülönböztetést nem könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni. Az önkormányzatnak az 
egészségügy, oktatás, területfejlesztés, foglalkoztatás, gazdaság, a helyi politika kultúra terén 
a szolgáltatások kialakítása során tekintettel kell lenni a nemek eltérő helyzetére és 
szükségletére, és törekedniük kell speciális, éppen nemük miatt jellemző problémák 
megoldására. A nők helyzetét vizsgálva ismert probléma a gyermeket vállaló anyák 
elhelyezkedése, illetve nőket érintő családon belüli erőszak, amiről korábban az 5.4. pontban 
már szó volt. A gyermeket vállaló anyák elhelyezkedésénél elsősorban a kisgyermekek 
nappali ellátását biztosító férőhelyeket (bölcsőde) kell biztosítani, mely Zagyvarékason 
megoldott. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az alacsony foglalkoztatottsági ráta és az 
alacsony iskolai végzettség. 
Nehéz a visszatérés, a munkába állás a 
gyermeket vállaló anyák esetében 

Adatbázis kiépítése, milyen munkaerő piaci 
kínálat és kereslet van. Az átképzésre, 
alternatívákra koncentrálva lehetőleg 
piacképes, helyi szinten megvalósítható 
átképzési program kidolgozása. A nőknek 
folyamatos tájékoztatás a lehetőségekről és a 
munkaerő kívánalomról. 
Segítő programok nők számára, korszerű 
ismeretek megszerzését célzó képzések, 
bölcsődei férőhelyek bővítése, önkéntes 
munka 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 
demográfiai trendek stb.) 
 
Zagyvarékas lakosságszámának vizsgálatakor megállapítható, hogy a népességszám 
csökken, ellenben az időskorúak száma emelkedik. Zagyvarékas jellemzően elöregedő 
település. 
 
A demográfiai adatokat vizsgálva az idősek helyzetére jellemző, hogy kevesebb a házasok, 
megnő az özvegyek, az egyedül élők száma. Ugyanakkor elmondható, hogy növekszik az 
átlag életkor, nő a nők élettartama. 
 
Az idősek nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A saját jogú 
nyugellátások körébe tartozik az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs járadék. A 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi 
nyugdíj; az árvaellátás; a szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások valamint az 
özvegyi járadék.  
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma összes nyugdíjas 

 

2012 394 589 983  
2013 367 582 949  
2014 355 561 916  
2015 343 524 867  
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2016 329 511 840  
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
Az idős korra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük 
beszűkülése, a betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a 
demencia kialakulása, a súlyos krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia. 
Elöregedő településként fokozottan jelennek meg az idős emberekkel kapcsolatos gondok, 
problémák, több esetben válnak bűnelkövetés áldozataivá. Általános tendencia, hogy a 
megélhetési gondok miatt az eltartó családtagoknak megnőtt a munkával töltött idejük, 
kevesebb időt tudnak az idős családtagokra fordítani. Így megnőtt az igény a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra, mely a községben biztosított. Ugyanakkor 
elmondható, hogy Zagyvarékason még mindig erősnek mondható az időseket támogató 
családi kapcsolati rendszerek hálózata. Generációk élnek együtt és segítik egymást. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Ma Zagyvarékason az önkormányzati intézmények nem foglalkoztatnak nyugdíjas korúakat. 
Vizsgálva az idős korúak foglalkoztatását településünkön is az országos tendencia érvényesül. 
Nehezen lehet elhelyezkedni, munkát találni 55 év felett. Magyarországon a KSH adatai 
szerint 2010-ben az 55 év feletti korosztály foglalkoztatási rátája alig haladta meg az 50 
százalékot. Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak időseket, hiszen magasabb bért és 
addicionális költséget jelentenek számukra. Egy tanulmány szerint a két legerősebb érv, amit 
az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmaznak: az idegen nyelvtudás és a 
megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk 
mellett is: a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel és jóval 
pontosabbak és megbízhatóbbak a fiataloknál (nem fognak más munkát  keresni, megbecsülik 
a feladatokat), kevésbé kritikusak a felső vezetéssel és a vállalat működésével szemben és 
erős elkötelezettséget mutatnak a munkahelyük iránt. Emellett pedig részmunkaidőben, vagy 
akár kiszervezéssel is hajlandók dolgozni. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a nyugdíjas 
foglalkoztatottság vizsgálatánál. 

 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb 
programok a településen) 

 
Az idős ellátás területén egyre jelentősebb szerep jutott a civil szektornak. Zagyvarékason 
több civil szervezet is biztosítja, szervezi az idősek szabadidő eltöltésének sokszínű 
programját. Programjaik sokrétűek, az egész évet lefedő találkozási alkalmakat teremtenek. 
Emellett szakkörök, foglalkozások, klubok is elérhetők az érdeklődők számára. A helyi 
önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, a civil szervezetek anyagi támogatására, 
évente megrendezésre kerül az idősek napja, idősek karácsonya. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb 
korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát 
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nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az 55 év 
felettieket, illetve a tartós munkanélkülieket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő 
hátrányos megkülönböztetés. A jelenlegi jogszabályok szerint a munka vállalása anyagi 
szempontból előnytelen a nyugdíjasok számára. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokról, köztük az idősek 
átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat a kötelezendően ellátandó feladatai között biztosítja. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat 
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben 
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy 
más okból származó problémáik megoldásában. 

 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

 

 

év 
64 év feletti lakosság 

száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 
 2012 524 20 3,80% 
 2013 502 21 4,18% 
 2014 500 22 4,40% 
 2015 512 22 4,29% 
 2016 515 21 4,08% 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
 

 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló 
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas élet gyakorlására, az elmagányosodás kiküszöbölésére, az idős kor 
minőségi szintű megélésére. Az ellátások köre kiterjed:  
1) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  
2) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,  
3) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 
 
Zagyvarékas község tekintetében a nappali ellátás az Idősek Klubja intézmény épületében 
működik. Az épületben a klubtagok számára biztosított az étkezésre, pihenésre, 
foglalkozásokra a külön helyiség. Az épület akadály mentes, mozgáskorlátozott vizes blokkal. 
Az ellátottak számára az intézményben a tárgyi feltételek és épületi adottságok biztosítottak 
az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben leírtak szerint.  

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők 
száma 

 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 
2009 2 
2010 1 
2011 3 



 

62 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

Zagyvarékas településen a célcsoport igénybe tudja venni az egészségügyi ellátást, és részt 
tud venni rendszeres szűrővizsgálatokon. Megfelelően működik az érintettek tájékoztatása a 
szociális juttatásokról, szolgáltatásokról valamint azok igénybevételi lehetőségeiről.  

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 
megtekinté
se 

Könyvtár 
látogatás
a 

Közművelő
dési 
intézmény 
rendezvény
én részvétel 

Vallásgyako
rlás 
templomba
n 

Sportr
endezv
ényen 
részvét
el 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalo
m 

2012 n.a. 1 1 713 4 50 20 
2013 n.a. 1 1 667 4 47 20 
2014 n.a. 1 1 811 4 56 20 
2015 n.a. 1 3 684 4 51 20 
2016 n.a. 1 4 789 4 59 20 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés       

 

 
A településen a kulturális programokat, eseményeket a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár segíti az idősebb korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését. 
Az önkormányzat továbbá segíti a szolgáltatások megközelítésének közlekedési lehetőségét, 
akadálymentességét, a kedvezményes igénybevétel lehetőségeit. A szervezők munkájának 
köszönhetően az idősek rendszeres látogatói a, községi rendezvényeknek, báloknak, 
sporteseményeknek. A programok főszervezői a Művelődési Ház és Könyvtár, Zagyvarékas 
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Község Önkormányzatának dolgozói, valamint egyéb intézmények, de az időseket ellátó, 
Idősek Klubja is. Ezek a szerveződések lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, 
kulturális foglalkozásokon való részvételre. 

 
c) idősek informatikai jártassága 
 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága  

év 
Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók 
száma 

fő fő % fő % 
2012 100 20 20,0% 20 20,0% 
2013 100 22 22,0% 22 22,0% 
2014 100 27 27,0% 27 27,0% 
2015 100 25 25,0% 25 25,0% 
2016 100 38 38,0% 38 38,0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
 

A számítógépet és az internetet használni tudók száma folyamatos emelkedést mutat. A 
Művelődési Házban szervezett programok ebben nagy segítségre vannak, de egyre több idős 
ember gyermeke megtanítja hozzátartozóját is a használatára, hiszen ez a legolcsóbb 
kapcsolattartási mód jelenleg. 

 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 
 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen  

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2012 55 
2013 55 
2014 60 
2015 72 
2016 100 

Forrás: Helyi adatgyűjtés  
 

Az Idősek Klubja, a Művelődési Ház szervez életkorral járó sajátos programokat, de ebből 
nem marad ki a helyi önkormányzat sem. Az idősek megbecsült tagjai a helyi közösségnek, 
annyira, hogy az Őszi Alkony Nyugdíjas Csoport, Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport 
és az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület  -akik helyi programokat szerveznek- működését minden 
évben anyagilag támogatja az önkormányzat..  

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A kapcsolatok beszűkülése, 
elmagányosodás 

idős emberek, különösen az egyedülállók 
programokba történő bevonása, az 
érdeklődés felkeltése a közösségi élethez. A 
társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 
részvétel elősegítése. Az elmagányosodás 
csökkentése 

Megbetegedések száma emelkedik időskori prevenció szemléletének erősítése, 
előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Magyarországon a 2001.évi adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él, községünkben 
a fogyatékkal élőkről nincs pontos adat. A helyzetelemzés során a fogyatékkal élőkkel 
kapcsolatos adatok nem mutatnak teljes képet, mivel a szakemberek megállapítása alapján 
nincs megfelelő alátámasztottságú adat. A településen több civil szervezet foglalkozik 
érdekképviselettel, de kimondottan a fogyatékosok érdekképviseletét Zagyvarékas településen 
a Mozgássérültek Egyesületének helyi tagozata látja el.  Az oktatási intézményekben, 
egészségügyi ellátásban találhatók rész adatok, de ezek nem fedik le a teljes településen 
fogyatékossággal élő személyek 
egészét. A szociális ellátórendszer a fogyatékossággal élők számára a településen jól 
kiépítettnek mondható, elérhető számukra a nappali ellátás, a szociális étkeztetés, a támogató 
szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A közszolgáltatások esetében a fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítés még nem megoldott, annak ellenére, hogy a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 
7/B. §-a alapján az állam által fenntartott közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. 
december 31-ig kellett volna teljesíteni. Ez a fizikai tekintetben az önkormányzat, a bölcsőde, 
az óvoda és az Idősek Klubja épületeiben valósult meg, infokommunikálisan pedig csak az 
orvosi rendelőben. Azon közszolgáltatást nyújtó épületekben, ahol még nincs meg, mind a 
fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítést haladéktalanul meg kell valósítani. 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek 
hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles 
biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a 
munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek 
fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy 
foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára 
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speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani 
kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült. 
 
Településünkön sajnos nem jellemző az integrált, és a védett foglalkoztatás. Az önkormányzat 
intézményei leginkább a törvényi előírásnak megfelelve foglalkoztatnak megváltozott 
munkaképességű személyeket (többnyire a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 
miatt). A fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a 
teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a szervezeteknek a fogyatékos személy speciális 
munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is 
meghiúsul. Hozzá kell még tenni, hogy Zagyvarékas községben olyan munkakínálat nincs, 
amely lehetővé tenné az összes megváltozott munkaképességű és fogyatékos személy 
foglalkoztatását. 
Vizsgálatok alapján, a fogyatékos személyek többségének egészségi állapota lehetővé tenné 
az aktívabb munkaerő-piaci részvételt, de munkalehetőséget csak erősen korlátozott 
mértékben tud kínálni számukra a hazai munkaerőpiac. Az Európai Unióban a fogyatékos 
személyek 40%-a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, 
különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 -85%-a akar és tudna is dolgozni, védett 
vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között. A fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének növelése érdekében szükséges mind a védett, vagy nyílt munkaerő-piaci 
lehetőségek bővítése, és a fizikai, illetve az infokommunikációs akadálymentesítés 
megteremtése az önkormányzat közszolgáltatásain túl a lehetőségekhez mérten a 
közlekedésben is. Településünkön az intézmények nagy része akadálymentesített fizikailag, 
megközelíthető. Ez azért is fontos, mert elsődlegesen az akadálymentesítés hiánya az, ami 
miatt a fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak, vagy olyan munkahelyet próbálnak 
választani, melyet jól megközelíthetnek. 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma 

 

év megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2012 204 
n.a. 

2013 191 n.a. 

2014 191 n.a. 

2015 167 n.a. 
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2016 152 
n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű munkavállalók folyamatos felkutatása 
együttműködve a Munkaügyi Központtal. A civil szervezetek bevonása a folyamatba. 
Célszerű a megváltozott munkaképességű és fogyatékos munkavállalók érdekvédelmi 
szervezetének a magalakítását támogatni. 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Zagyvarékas településen nem jellemző problémáról van szó, jelzés ilyen jellegű problémáról 
nem érkezett. Sajnos ugyan akkor tudomásunk van arról, hogy a Volán busz járatai nem 
akadálymentesek. Így a potenciális fogyatékos munkavállaló a munkahelyet nem tudja 
megközelíteni. A megváltozott munkaképességű dolgozóknak a problémáival is foglalkozni 
kell. Több olyan munkahely teremtési kezdeményezést kell a Munkaügyi Központtal 
megvalósítani, akik a célcsoport hatékony foglalkoztatását el tudnák végezni. Feltétlenül 
preferálni kell az otthon végezhető munkák körének kibővítését, mert ezzel az 
esélyegyenlőség felé nagy lépést tennénk. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati 
fenntartású intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2012 n.a. n.a. n.a. 

2013 n.a. n.a. n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. 

2016 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók 
segítségével 

 

 
Önkormányzati intézményben fogyatékos személyt nappali ellátásban nem látunk el.  

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a 
különböző szintű jogszabályok rendelkeznek. (pl. Szt., Cst. ) 
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A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az 
általában alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, 
illetve plusz juttatásként a feltételek fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A 
gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű családi pótlék illeti meg. 
A fogyatékos személyeket a rendszeres szociális ellátások megállapítása során az Szt. 
rendelkezései alapján további kedvezmények illetik meg (pl. a lakásfenntartási támogatásnál, 
aktív korúak ellátásánál a fogyasztási egység fogyatékosság, tartós betegség esetén +0,2-vel 
növekszik). A gyermekvédelmi törvény alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
jövedelemhatára tartós beteg gyermeket nevelő családok esetén magasabb. A súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 6. §-a értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési és 
átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) jogosultak. Sajnos az Szt. alapján korábban 
járó közlekedési támogatás megszűnt. A közlekedőképességében súlyosan akadályozott, látási 
fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősülő, a 
vakok személyi járadékának  bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 
megelőzően vaknak minősített, vagy a vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő személy parkolási 
igazolványra jogosult. A fogyatékos személyek számára alap- és szakosított ellátási formák is 
rendelkezésre állnak. Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. Szakosított ellátási 
formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs 
intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon. A fogyatékkal élő vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők gyakran a megfelelő információk hiányában nem 
részesülnek a számukra a jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. Ezért is 
fontos, hogy a fogyatékkal élők érdekképviseleti szervet alapítsanak településünkön. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
A Helyi Polgárőr Iroda és a Faluház-Tájház épületeinek felújításával az épület 
akadálymentesítése is megvalósult 2014-ben. 
 
A törvényi kötelezettség szerint az összes költségvetési intézménynek, az összes 
önkormányzati és közszolgáltatást nyújtó intézményeknek akadálymentesnek kellene lennie. 
Fontos, hogy a közszolgáltatás tényleges igénybe vételéhez nem elég az épületbe bejutni, azt 
be is kell tudni járni - legalább a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben-, 
valamint veszély esetén biztonsággal el kell tudni hagyni. 
A közszolgáltatás akkor hozzáférhető, ha a fizikai megközelítés lehetőségén túl az épületen 
belüli tájékozódás lehetősége biztosított a vak és gyengén látó, a siket, és nagyothalló, az 
értelmi fogyatékos, az autista, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személy számára. A 
mozgássérültekkel kapcsolatban leggyakrabban a biztonságos és akadálymentes, vakok 
esetében pedig az érzékelhető környezetről van szó. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 
épületek akadálymentesítettsége 
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

 

  

Igen/nem 
 

Lift Vakvezet
ő sáv 

Mozgáskorlá
tozottak 
részére 
mosdó 

Rámp
a 

Hangos 
tájékozt

atás 

Indukció
s hurok 

Tapinth
ató 

informá
ció 

Jelnyelvi 
segítség Egyéb 

 

oktatási 
intézménye

k 

alapfok -   - -   van -   - -  -  -  
 

középfok  -  -  -  - -  -  -  -  -   

felsőfok  -  -  -  - -  -  -  -  -   

egészségüg
yi 

intézménye
k 

fekvőbete
g ellátás  -   -  -  - -  -  -  -  -  

 

járó beteg 
szakellátá

s 
 -  -  -  - -  -  -  -  -  

 

alapellátá
s - van van van van van van van -   

kulturális, 
művelődési 

intézmények 
-  van  van van -  -  -  -  -  

önkormányzati, 
közigazgatási 

intézmény 
-  -  -  van -  -  -  -  -  

 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség -  -  -  van -  -  -  -  -  

 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények -  -  -  van -  -  -  -  -   

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens 
információi, fogyatékosok civil szervezetei    

 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Jelenleg a településen nem merült fel, mint igény, a hátrány kompenzáló szolgáltatások 
bevezetésére. Idáig mindenki rászorultsági alapon igényelt és igényelhet szolgáltatást. Az 
előző táblázatból kiderült, szociális szolgáltatást csak egy fő vesz igénybe, pedig 
rendelkezünk még szabad kapacitással. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Igényfelmérés szükséges az 
akadálymentesítésre vonatkozóan 

akadálymentesítés elsősorban a 
középületekben és a közterületeken. Az utazás 
akadálymentesítésének megoldása. 
Honlap fejlesztésének lehetőségei, azok 
vizsgálata, megvalósítása 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma 
stb.) 
A szolgáltatások jellemzői, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A személyre szabott 
szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés 
biztosítja. Ezek pontos számáról, szervezettségéről nem állnak adatok rendelkezésünkre. Az 
önkormányzat által támogatott szervezetekre van rálátásunk, ezek működésével tisztában 
vagyunk, mint koordinációs szerv összehangoljuk a tevékenységüket és az önkormányzat 
tevékenységüket éves költségvetésében meghatározott módon, erejéhez mérten támogatja. 

 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 

partnerség bemutatása 
 
Zagyvarékas településen az utóbbi években megerősödtek a civil szervezetek és munkájukat 
agilis, a település érdekeit figyelemvevő vezetők irányítják. Az önkormányzat folyamatosan 
keresi a lehetőséget, hogy munkájukat segítve támogatásban részesítse őket. Az 
Önkormányzat az éves költségvetésben meghatározott összegen felül szervezésben és a 
eszközökkel is támogatja, munkájukat fontosnak tartva azokat tevőlegesen segíti. Nagy 
rendezvényeiket, külön kérelem alapján a képviselő-testület lehetőségéhez mérten támogatja. 
Erősnek mondható az önkormányzat- civil szervezetek-önkormányzati intézmények közötti 
együttműködés, mely megnyilvánul az eredményekben, sikeres rendezvényekben. 

 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Az önkormányzat a település érdekeit szem előtt tartva a környező településekkel szoros 

viszonyt alakított ki. Összeköt bennünket a társulásban működtetett szociális ellátási 
szolgáltatás, valamint a járási rendszer kialakításából adódó kapcsolat a járási ügyintézőkkel. 

 
d) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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A civil szervezet az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség elérésére 
törekszik.  A szervezetek alapszabályukban meghatározott módon képviselik tagságukat, 
társadalmi párbeszédet kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a 
látókörükben élő rászoruló célcsoport tagjait. 
 

e) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
A helyi gazdálkodó szervezetek bevonásával elő kell segíteni, hogy a tervben foglaltak 

feladatok az egyes szervek tevékenységi köréhez kapcsolódón végrehajtásra kerüljenek. 
 
 

Zagyvarékas közösségi életének meghatározó szereplői a községben működő civil 
szervezetek: 

 
- Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 
- Őszi Alkony Nyugdíjas Csoport 
- Kékibolya műkedvelő Művészeti Csoport 
- Zagyvarékasi Margaréta Egyesület 
- Köztisztviselők, Közalkalmazottak Szakszervezete 
- Községi Mazsorett és Showtánc Csoport 
- KSE Dream Dance Mazsorett Csoport 
- Zagyvarékasi Táncegyüttes 
- Zagyvarékas Községi Sportegyesület 
- KSE Tollasladba Szakosztálya 
- MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 
- Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság 
- Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 
- Rékasi Diáksport Egyesület 
- Zagyvaparti Egyesület 
- Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 
- Zagyvarékas Községi Polgárőrség 
- Zagyvarékas Község Tűzoltó Egyesülete 

 
A civil szervezetek a községben aktív tevékenységet folytatnak, a lakosság az általuk 
szervezett programokon részt vesz. Az Önkormányzat támogatja a civil szervezeteket; a 
szervezetek pályázat útján igényelhetnek működésükhöz és rendezvényeikhez anyagi 
támogatást. A partneri viszonynak köszönhetően az Önkormányzat és a civil szervezetek 
együttműködése a község lakóinak megelégedésére szolgál.  
 
A községben működő civil szervezetek  egy része a szabadidő eltöltéséhez kínál programot, 
mások a gyermekeknek, a családosoknak és az idősebb korosztálynak nyújtanak segítséget. 
Tevékenységük átfogó, az esélyegyenlőségi szempontból célcsoportnak tekinthető minden 
közösséghez elérnek.  
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 
 
Az adatgyűjtés folyamán, mely kiterjedt az önkormányzat intézményei, vezetői, képviselői 
felé megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség biztosítása kapcsán 
felszínre kerülő akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt a kistérségi és helyi dokumentumokra, 
Zagyvarékast érintő területekre. Az adatgyűjtés folyamán mód lett megismerni a 
megkérdezett szervezetek jellemzőit, lehetőségeit, szabályozásukat és mindazt, amit eddig 
tettek és tesznek a saját területükön az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Példák, esetek 
tanulmányozása is megtörtént. 
Az elkészült dokumentum tervezet a helyben szokásos módon kerül közzétételre, a községi 
honlapon, melyről az állampolgárok is véleményt mondhatnak. 

 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, községi honlapon 

közzétett esélyegyenlőségi program. Kiemelt figyelmet kívánnunk szánni a program 
nyilvánosságának, hiszen a legfontosabb, hogy mindenki, aki a településen él tudomást 
szerezzen erről. Az itt élő lakosság véleménye formálja, alakítja jövőbeli terveinket azzal 
kapcsolatosan is, hogyan tudjuk minél magasabb szinten megvalósítani a HEP-ben kitűzött 
célokat. Visszacsatolást a programmal kapcsolatosan elsődlegesen Zagyvarékas lakosainak 
véleménye adhat, ennek fórumai lehetnek a közmeghallgatás, az internet és a helyi újság. 

A határidőket figyelembe véve, az intézkedések eredményeiről nyílt bizottsági és képviselő- 
testületi üléseken történik beszámolás és ilyen módon biztosított lesz a megvalósítás 
ellenőrzése is. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegén
y-ségben 
élők 

Szakképzetlen munkanélküliek magas 
száma, alacsony iskolai végzettsége. 
 
 
 
 
 
A lakosság eladósodása, az adósság 
állomány újratermelődése 

Közfoglalkoztatás folytatása, 
bővítése. Támogatott 
átképzésekkel elősegíteni, hogy 
piacképes szakmát szerezzenek a 
munkanélküliek. 
Felzárkóztatási, fejlesztési 
programok a „kitörés” elősegítése 
érdekében 
 
Pénzkezelési, gazdálkodási, 
takarékossági ismeretek nyújtása a 
rászoruló lakosságnak 

Gyermekek 

A halmozottan hátrányos helyzetű és a 
veszélyeztetett tanulók száma 
évenkénti emelkedést mutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot a legtöbben nevelési, 
magatartási és viselkedési 
problémákkal keresik fel. 

A fennálló okok felderítése, 
felmérése. A veszélyeztetettség és 
halmozottan hátrányos helyzet 
csökkentése érdekében bevonható 
módszerek és programok, 
eszközök felmérése. 
A rászoruló családok informálása 
az igénybe vehető segítségről, 
anyagi támogatással 
megkönnyíteni, hogy ezekhez 
hozzáférjenek 
 
 
Az ügyfelekben a gyermeknevelés 
és a példamutatás fontosságának 
felismertetése. Más intézmények 
(iskola, önkormányzat) 
esetmegbeszélések formájában a 
segítség módjának meghatározása, 
az elvárt követelmények 
tudatosítása 
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Idősek 

A kapcsolatok beszűkülése, 
elmagányosodás 
 
 
 
 
 
 
 
Megbetegedések száma emelkedik 

idős emberek, különösen az 
egyedülállók programokba történő 
bevonása, az érdeklődés felkeltése 
a közösségi élethez. A társadalmi, 
kulturális, civil életben való aktív 
részvétel elősegítése. Az 
elmagányosodás csökkentése 
 
 
időskori prevenció szemléletének 
erősítése, előadások, 
szűrővizsgálatok szervezése 
 

Nők 

Az alacsony foglalkoztatottsági ráta és 
az alacsony iskolai végzettség. 
Nehéz a visszatérés, a munkába állás a 
gyermeket vállaló anyák esetében 

Adatbázis kiépítése, milyen 
munkaerő piaci kínálat és kereslet 
van. Az átképzésre, alternatívákra 
koncentrálva lehetőleg piacképes, 
helyi szinten megvalósítható 
átképzési program kidolgozása. A 
nőknek folyamatos tájékoztatás a 
lehetőségekről és a munkaerő 
kívánalomról. 
Segítő programok nők számára, 
korszerű ismeretek megszerzését 
célzó képzések, bölcsődei 
férőhelyek bővítése, önkéntes 
munka 

Fogyatékka
l élők 

Igényfelmérés szükséges az 
akadálymentesítésre vonatkozóan 

akadálymentesítés elsősorban a 
középületekben és a 
közterületeken. Az utazás 
akadálymentesítésének megoldása. 
Honlap fejlesztésének lehetőségei, 
azok vizsgálata, megvalósítása 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 
  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
faktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény
-ségben élők 

1. Mélyszegénységben élők és 
romák képzésének és 
foglalkoztatásának, valamint 
munkaerő-piaci helyzetüknek 
javítása 

 

- Munkaügyi Központ, 
Zagyvarékasi Damjanich János 
Általános Iskola, Önkormányzat, 
Idősek Klubja, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Felelős: polgármester 
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2. Romák és/vagy 
mélyszegénységben élőknek 
háztartásvezetési, 
családfenntartási tanácsadások, 
előadások szervezése, 
lehetőségek biztosítása 

 
Családsegítő-Gyermekjóléti 
Szolgálat, Polgármesteri Hivatal 
Szociális Iroda 
Felelős: Családsegítő-
Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 

Gyermekek 

Étkeztetési támogatás, nyári étkezés 
szervezése 
 
 
 
 
Életesélyeket romboló devianciák 
előfordulásának csökkentése 
 

-Civil Szervezetek, Polgármesteri 
Hivatal, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Zagyvarékasi Damjanich János 
Általános Iskola 
Felelős: Szociális Iroda 
munkatársa, Családsegítő-
Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője 
 
Felelős: Családsegítő-
Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Idősek 

az „aktív idősödés” feltételinek 
erősítése 
 
Egészségben eltöltött évek száma 
növelése 

Őszi Alkony Nyugdíjas Csoport, 
Kékibolya Műkedvelő Művészeti 
Csoport, Őszirózsa Egyesület, 
Művelődési Ház és Könyvtár, 
Idősek Klubja, Családsegítő 
Szolgálat 
 
Felelős: az egyes civil 
szervezetek vezetői, 
Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója 

Nők 
Segítő programok nők számára, 
korszerű ismeretek megszerzését célzó 
képzések, 

Művelődési Ház és Könyvtár, 
Idősek Klubja, Családsegítő 
Szolgálat 
Felelős: jegyző 
 

Fogyatékkal 
élők Intézmények akadálymentesítése 

Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatal, Intézmények, Civil 
szervezetek 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 
műszaki munkatársai 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák foglalkoztatási aránya javul, munkaerő- piaci 
helyzetük közelít egymáshoz. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkóztatása megvalósulhasson, ne 
küzdjenek napi megélhetési problémákkal. 
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Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatási, szociális, egészségügyi és lakhatási 
helyzetének javítását, a veszélyeztetettséget kiváltó okok megszüntetését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi helyzetére és lakhatási helyzetének, 
életminőségének javítására, küzdünk az elmagányosodás ellen. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a diszkrimináció mentesség megvalósulását, a 
társadalomban egyenlő félként való kezelésüket. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők méltóságának megőrzésére, az 
akadálymentes környezet megvalósítására. 
 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
1. Mélyszegénységben élők és romák képzésének és 

foglalkoztatásának, valamint munkaerő- piaci helyzetüknek 
javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma, alacsony iskolai 
végzettsége 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

R: Munkaügyi Központtal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
kibővítése  
K: Tájékoztatás, meggyőzés, probléma tudatosítás 
H: Képzések megszervezése, helyi, térségi helyszínen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

Adatgyűjtés 
Adatbázis készítés az érintettekről, képzésekről  
Kapcsolatfelvétel a partner intézményekkel, civil szervezetekkel és 
képzőkkel  
Koordinálás  
Közvetítés 

Résztvevők és 
felelős 

A célcsoport tagjai 
Felelős: polgármester 

Partnerek Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- Nyilvántartás készítése (érintettekről, képzési lehetőségekről) 
Határidő: 2019.11.30. 
- Képzések előkészítése, kapcsolatfelvétel a képző szervezetekkel 
Határidő: 2019.11.30. 
- Képzések lebonyolítása 
Határidő: 2020.06.30. 
- Helyi, és vidéki munkalehetőségek feltárása 
Határidő: 2020.06.30. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Képzés létszáma, tanulmányi szerződés, jelenléti ív, időszaki jelentések, 
statisztikák, tanúsítvány 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Helyi képzés létszámának hiánya – felvétel a térségből 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás  
Felnőttképzéssel foglalkozó munkaerő-piaci programra csatlakozás 

 
 

Intézkedés címe: 
2. Romák és/vagy mélyszegénységben élőknek háztartásvezetési, 

családfenntartási tanácsadások, előadások szervezése, 
lehetőségek biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) A lakosság eladósodása, az adósság állomány újratermelődése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

R: Az érintettek megszólítása, bevonása, a probléma megfogalmazása 
K: Csoportok, előadások szervezése  
H: Önfenntartó, problémamegoldó képesség erősítése, alternatív 
jövedelemszerzés feltérképezése (gazdálkodás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, szükséglet felmérés, tájékoztatás, propaganda 
Életvezetési tanácsadások, előadások 

Résztvevők és 
felelős 

Érintettek 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  
Polgármesteri Hivatal Szociális iroda 
 
Felelős: Családsegítő Szolgálat 

Partnerek Civil szervezetek, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- Eladósodott családok felkutatása, kapcsolatfelvétel 
- Határidő: 2019.11.30. 
- Tanácsadó szervvel kapcsolat felvétel, szerződés kötése 
- Határidő: 2020.11.30. 
- Évente legalább két alkalommal a tanácsadás megszervezése a 
célcsoportok számára 
- Határidő: először 2019.11.30-ig, ezután félévente 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

- Ismertté válnak az eladósodott családok és eladósodottságuk okai 
- A félévente szervezett tájékoztatókon/képzéseken legalább 10 fő 

vesz részt az érintett körből 
- A képzések eredményeként csökken az eladósodott családok száma 

legalább a képzéseken részt vevők közül 1-2 család esetén 
Jelenléti ív, statisztikai adatok, Gyermekjóléti Szolgálat visszajelzései, 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának negyedéves statisztikája 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiválatlanság, érdektelenség alacsony stressz tűrés 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás 
Szociális szakemberek bevonása 

 
 

Intézkedés címe: 3. Étkezési támogatások 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók 
száma évenkénti emelkedést mutat. 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

Adatbázis kialakítása az érintettek számáról 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Adatgyűjtés, önkormányzati igényfelmérés, 
Szülők írásbeli, szóbeli tájékoztatása az aktuális tudnivalókról az 
étkezési kedvezmények összefüggésében 
 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  
Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 
Civil szervezetek  
Felelős: Szociális iroda munkatársa, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 

Partnerek 
Gyermekjóléti Szolgálat, Zagyvarékasi Damjanich János Általános 
Iskola, 
Szociális Iroda 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. november 30. és évente folyamatosan, valamint minden év 
szeptember 30. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, elszámolások 
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Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Betegség, hiányzások, 
Tájékoztatás, közös megoldáskeresés 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, helyi szakemberek bevonása 

 
 

Intézkedés címe: 4. Életesélyeket romboló devianciák előfordulásának csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a legtöbben nevelési, 
magatartási és viselkedési problémákkal keresik fel. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép 
(K)- és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Az alapellátásba kerülő gyermekek száma csökkenjen 
K: Gyermek és szülői csoportok szervezése 
H: Támogató közösségek létrehozása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal Szociális 
Iroda, Civil szervezetek 
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve R: 4 hó K: 1 év , H:.2020. 11.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A családok működési zavarainak elmélyülése 
tájékoztatás, közös megoldáskeresés, egyéni- és, családterápiák 

Szükséges 
erőforrások Pályázati forrás, szociális szakemberek bevonása 
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Intézkedés címe: 5. Segítő programok nők számára, korszerű 
ismeretek megszerzését célzó képzések, 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az alacsony foglalkoztatottsági ráta és az alacsony iskolai végzettség 
Nehéz a visszatérés, a munkába állás a gyermeket vállaló anyák esetében 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép 
(K)- és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: A nők munkába állásának segítése 
K: Közösségi programok szervezése, motiválás 
H: Elavult szakmák helyett korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések szervezése, lebonyolítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Művelődési Ház és Könyvtár, Munkaügyi Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Felelős: jegyző 

Partnerek Munkaügyi Központ, Polgármesteri Hivatal, Civil Szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- adatbázis létrehozása 
Határidő: 2019.11.30. 
- a képző szervezettel kapcsolat felvétel, szerződés kötése 
Határidő: 2020.11.30. 
- motiváló képzések szervezése 
- támogató szolgáltatások nyújtása 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Munkaerő piacról kiszorult vagy álláskereső nők munkavállalási esélyei 
nagyobbak lesznek. 
 
jelenléti ív, statisztikák, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Munkahelyhiány, 
Önkéntes munka – lehetőségek keresése 

Szükséges 
erőforrások Pályázati forrás, szociális szakemberek bevonása 

 
 

Intézkedés címe: 6. Az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló A kapcsolatok beszűkülése, elmagányosodás 
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értékekkel) 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép 
(K)- és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Idős emberek, különösen az egyedülállók programokba történő 
bevonása, az érdeklődés felkeltése a közösségi élethez 
K: A társadalmi, kulturális, civil életben aktív részvétel elősegítése 
H: Az elmagányosodás csökkentése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Igényfelmérés 
 Tájékoztatás kapcsolati lehetőségekről 
 Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Művelődési Ház és Könyvtár 
Egyház, civil szervezetek 
Felelős: az egyes civil szervezetek vezetői, 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

Partnerek 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Nyugdíjas Klubok 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Hi.1:5 hónap 
Hi.2: 2 év 
Hi.3.:2021.11.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R: Idős emberek, különösen az egyedülállók megismerik a helyi 
programokat 
K: A társadalmi, kulturális, civil életben aktívan részt vesznek 
H: Csökken az elmagányosodás 
 
jelenléti ív, kérdőívek, statisztikák 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megbetegedés, depresszió, Fokozott tájékoztatás 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek, civil szervezetek 
tagjainak bevonása 

 
 
 

Intézkedés címe: 7. Egészségben eltöltött évek száma növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Megbetegedések száma emelkedik 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép 
(K)- és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Rendszeres szűrővizsgálatok, szociális szolgáltatások megismertetése  
K: A figyelem felhívása az egészséges életmódra az idős korban 
H: Szűrővizsgálatokon való nagyobb részvételre való törekvés 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Tájékoztatók, szórólapok készítése rendszeres szűrővizsgálatokról, 
szociális szolgáltatásokról, azok eljuttatása az idősek részére 

2. Előadások, beszélgetések szervezése az egészséges életmóddal 
kapcsolatban 

3. A helyben végzett szűrések kibővítése, akciók szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Idősek Klubja 
Felelős: az egyes civil szervezetek vezetői, 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 

Partnerek 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Nyugdíjas Klubok 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Hi.1:5 hónap 
Hi.2: 2 év 
Hi.3.:2021.11.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R: Rendszeres szűrővizsgálatokat, szociális szolgáltatásokat az idősek mind 
nagyobb körben megismerik 
K: Tájékozottság fokozódik az egészséges életmódról az idős korban 
H: Szűrővizsgálatokon való nagyobb részvétel  kimutatások, kérdőívek, 
adatlapok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Passzivitás, Érdeklődés felkeltése folyamatos kapcsolattartással 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek, civil szervezetek 
tagjainak bevonása 

 
 
 

Intézkedés címe: 8. Akadálymentesítés, infokommunikációs jelek használata 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Igényfelmérés szükséges az akadálymentesítésre vonatkozóan 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép 

- A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása az önkormányzatnál 
és intézményeinél 
- Felmérés készítése az akadálymentesítettségről az önkormányzati 
épületekben 
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(K)- és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

- Akadálymentesítés, infokommunikációs jelek 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés 
Tervezés 
Kivitelezés 

Résztvevők és 
felelős Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal műszaki munkatárs 

Partnerek Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal, Intézmények 
Civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

- Felmérés készítése az akadálymentesítettségről az önkormányzati 
épületekben 
Határidő: 2020.11.30. 
- Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
Határidő: folyamatos 
- Pályázatok előkészítése és benyújtásáról döntés a képviselő-testület 
részéről 
Határidő: a pályázati kiírásban meghatározott határidőben 
- Nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósítása (közbeszerzési 
eljárások lefolytatása, kivitelező kiválasztása stb.) a támogatási 
szerződésben foglalt határidő szerint 
 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Akadálymentesített középületek lesznek a településen 
Érvényesül a fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és fenntartása a szolgáltatások 
igénybevételéhez 
Folyamatos karbantartása az akadálymentesítést biztosító eszközöknek 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány, pályázatfigyelés 

Szükséges 
erőforrások Pályázati forrás, Önkormányzati forrás, vállalkozás bevonása 
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 A B C D E F G 

Intézk
edés 

sorszá
ma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Mélyszegénységb

en élők és romák 
képzésének és 
foglalkoztatásána
k, valamint 
munkaerő- piaci 
helyzetüknek  
javítása 

Szakképzetlen 
munkanélkülie
k magas száma, 
alacsony iskolai 
végzettsége 

R: Munkaügyi 
Központtal, 
civil 
szervezetekkel 
való 
kapcsolattartás 
kibővítése  
K: tájékoztatás 
meggyőzés, 
probléma 
tudatosítás 
H: Képzések 
megszervezése, 
helyi, térségi 
helyszínen 

IVS Adatgyűjtés 
Adatbázis 
készítés az 
érintettekről 
képzésekről  
Kapcsolatfelvéte
l a partner 
intézményekkel, 
civil 
szervezetekkel 
és képzőkkel  
Koordinálás 
Közvetítés  

Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
RNÖ, 
Polgármesteri 
Hivatal, 
Munkaügyi 
Központ 
A célcsoport 
tagjai 
Felelős: 
polgármester 
 
 
 
 
 

Nyilvántartás készítése 
(érintettekről, képzési 
lehetőségekről) 
Határidő: 2019.11.30.
- Képzések előkészítése, 
kapcsolatfelvétel a képző 
szervezetekkel 
Határidő: 2019.11.30.
- Képzések lebonyolítása
Határidő: 2020.06.30.
- Helyi, és vidéki 
munkalehetőségek 
feltárása 
Határidő: 2020.06.30.
 

2 Romák és/vagy 
mélyszegénységb
en élőknek 
háztartásvezetési
, 
családfenntartás
i tanácsadások, 
előadások 
szervezése, 
lehetőségek 
biztosítása 

A lakosság 
eladósodása, az 
adósság 
állomány 
újratermelődése 

R: Az érintettek 
megszólítása, 
bevonása, a 
probléma 
megfogalmazás
a 
K: Csoportok, 
előadások 
szervezése  
H: Önfenntartó, 
problémamegol
dó képesség 
erősítése, 
alternatív 
jövedelemszerzé
s feltérképezése 
(gazdálkodás 

IVS 
 
antiszegráció
s terv 
Gazdasági 
Program 

Adatgyűjtés, 
szükséglet 
felmérés, 
tájékoztatás, 
propaganda 
Életvezetési 
tanácsadások, 
előadások 

Érintettek 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat,  
Polgármesteri 
Hivatal 
Szociális iroda 
Felelős: 
Családsegítő 
Szolgálat 

Eladósodott családok 
felkutatása, 
kapcsolatfelvétel 
Határidő: 2019.11.30.
Tanácsadó szervvel 
kapcsolat felvétel, 
szerződés kötése 
Határidő: 2020.11.30.
Évente legalább két 
alkalommal a tanácsadás 
megszervezése a 
célcsoportok számára
Határidő: először 
2019.11.30-ig, ezután 
félévente 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 
3 Étkezési 

támogatások 
szervezése 

A halmozottan 
hátrányos 
helyzetű és a 
veszélyeztetett 
tanulók száma 
évenkénti 
emelkedést 
mutat. 

Adatbázis 
kialakítása az 
érintettek 
számáról 
 
 
 

Szolgáltatást
ervezési 
koncepció 
IVS Adatgyűjtés, 

önkormányzati 
igényfelmérés, 
Szülők írásbeli, 
szóbeli 
tájékoztatása az 
aktuális 
tudnivalókról az 
étkezési 
kedvezmények 
összefüggésében 
 

Érintett 
célcsoport 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat,  
Polgármesteri 
Hivatal 
Szociális Iroda 
Civil 
szervezetek  
Felelős: 
Szociális iroda 
munkatársa, 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
vezetője 

2019.november 30. és 
évente folyamatosan, 
valamint minden év 
szeptember 30. 

4 

Életesélyeket 
romboló 
devianciák 
előfordulásának 
csökkentése 

A Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálatot a 
legtöbben 
nevelési, 
magatartási és 
viselkedési 
problémákkal 
keresik fel. 

R: Az 
alapellátásba 
kerülő 
gyermekek 
száma 
csökkenjen 
K: Gyermek és 
szülői csoportok 
szervezése 
H: Támogató 
közösségek 
létrehozása 
 

IVS Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 
Tájékoztatás, 
szervezés, 
Lebonyolítás 

Érintett 
célcsoport 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Polgármesteri 
Hivatal 
Szociális Iroda 
Civil 
szervezetek 

R: 4 hó K: 1 év , 
H:.2020.11.30. 

 
 
III. A nők esélyegyenlősége 
5 Segítő programok 

nők számára, 
korszerű 
ismeretek 

Az alacsony 
foglalkoztatottsá
gi ráta és az 
alacsony iskolai 

R: A nők 
munkába 
állásának 
segítése 

IVS 
Gazdasági 
program 

Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 
Tájékoztatás, 
szervezés, 

RNÖ, 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár, 

- adatbázis létrehozása
Határidő: 2019.11.30
- a képző szervezettel 
kapcsolat felvétel, 
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megszerzését 
célzó képzések, 

végzettség 
Nehéz a 
visszatérés, a 
munkába állás a 
gyermeket 
vállaló anyák 
esetében 

K: Közösségi 
programok 
szervezése, 
motiválás 
H: Elavult 
szakmák helyett 
korszerű 
ismeretek 
megszerzését 
célzó képzések 
szervezése, 
lebonyolítása 

Lebonyolítás Munkaügyi 
Központ, 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
Felelős: jegyző 

szerződés kötése 
Határidő: 2020.11.30.
- motiváló képzések 
szervezése 
- támogató szolgáltatások 
nyújtása 
Határidő: 2020. november 
30. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
6 Az „aktív 

idősödés” 
feltételeinek 
erősítése 

A kapcsolatok 
beszűkülése, 
elmagányosodás 

R: Idős 
emberek, 
különösen az 
egyedülállók 
programokba 
történő 
bevonása, az 
érdeklődés 
felkeltése a 
közösségi 
élethez 
K: A társadalmi, 
kulturális, civil 
életben aktív 
részvétel 
elősegítése 
H: Az 
elmagányosodás 
csökkentése 
 

IVS 
Szolgáltatást
ervezési 
koncepció 

1. Igényfel
mérés 

2. Tájékozt
atás 
kapcsola
ti 
lehetősé
gekről 

Lebonyolítás 

Érintett 
célcsoport 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár 
Egyház, civil 
szervezetek 
 
Felelős: az 
egyes civil 
szervezetek 
vezetői, 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár 
igazgatója 

Hi.1:5 hónap 
Hi.2: 2 év 
Hi.3.:2021.11.30.

7 Egészségben 
eltöltött évek 
száma növelése 

megbetegedések 
száma 
emelkedik 

R: Rendszeres 
szűrővizsgálato
k, szociális 
szolgáltatások 
megismertetése  
K: A figyelem 
felhívása az 
egészséges 
életmódra az 
idős korban 
H: 
Szűrővizsgálato
kon való 
nagyobb 
részvételre való 
törekvés 
 

IVS Tájékoztatók, 
szórólapok 
készítése 
rendszeres 
szűrővizsgálato
król, szociális 
szolgáltatásokr
ól, azok 
eljuttatása az 
idősek részére 
Előadások, 
beszélgetések 
szervezése az 
egészséges 
életmóddal 
kapcsolatban 

A helyben 
végzett szűrések 
kibővítése, 
akciók 

Önkormányzat 
Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Idősek Klubja 
Felelős: az 
egyes civil 
szervezetek 
vezetői, 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár 
igazgatója 

Hi.1:5 hónap 
Hi.2: 2 év 
Hi.3.:2021.11.30.
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szervezése 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
8 Akadálymentesíté

s, 
infokommunikáci
ós jelek 
használata 

igényfelmérés 
szükséges az 
akadálymentesít
ésre 
vonatkozóan 

- A fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlőség
ének biztosítása 
az 
önkormányzatná
l és 
intézményeinél 
Felmérés 
készítése az 
akadálymentesít
ettségről az 
önkormányzati 
épületekben 
Akadálymentesí
tés, 
infokommuniká
ciós jelek 
 

IVS Adatgyűjtés, 
igényfelmérés 
Tervezés 
Kivitelezés 

Zagyvarékasi 
Polgármesteri 
Hivatal 
műszaki 
munkatárs 

Felmérés készítése az 
akadálymentesítettségről 
az önkormányzati 
épületekben 
Határidő: 2020.11.30.
Pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérése
Határidő: folyamatos
Pályázatok előkészítése és 
benyújtásáról döntés a 
képviselő-testület részéről
Határidő: a pályázati 
kiírásban meghatározott 
határidőben 
Nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósítása 
(közbeszerzési eljárások 
lefolytatása, kivitelező 
kiválasztása stb.) a 
támogatási szerződésben 
foglalt határidő szerint
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

A program felülvizsgálata, az érintett célterületek szereplőivel való egyeztetés (HEP fórum) 
igényfelmérés, helyzetelemzés, koordinálás a továbbiakban (2015.december 1-től) a Szociális 
Bizottság, mint szakbizottság feladata. 
 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 
polgármester felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
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- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 
tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
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indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT 
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén 
– felelősségre vonásáról. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT 
végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és 
intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 
4. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. Zagyvarékas Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Zagyvarékas Község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …../2019. (II.14.) számú 
határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  2/2012.(VI.5. ) kormányrendelet szerint 
 
 
 
 
          Jánosi József  
          polgármester 
Dátum: Zagyvarékas, 2019.02.08.           Aláírás 
 
 
 
A Zagyvarékas Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei 
ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 
kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
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Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék1 
 

NÉV2 HEP részei3 Aláírás4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                             
1  Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
2  A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
3  A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
 R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4  Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2019. február 14-én tartandó 

ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. II. félévben végzett pályázati tevékenységéről. 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A 2018. II. félévében végzett pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az 

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

1.) A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az eddig nyertes 

pályázatainkról röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

A nyertes projektek: 

 Zagyvarékasi  Községi Bölcsőde felújítása és bővítése TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 
 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése   TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 

 Szociális konyha építése Zagyvarékason         TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 

 Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason      TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 

 Zagyva Ökopark           TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 

 Zagyvarékasi községháza energetikai fejlesztése           TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 

 

A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 

Szervezettel (Magyar Államkincstár), a Területi Fejlesztési Irodával, valamint a 

projektmenedzsmenttel az együttműködés folyamatos. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 
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A Zagyva-Ökopark projekt kivételével a közbeszerzési eljárások ajánlattételi dokumentációja 

elkészült, az óvoda esetében a kivitelezési munkálatok befejeződtek, jelenleg a használatba 

vételi engedély megszerzése van folyamatban. A bölcsőde esetében a kivitelezési munkálatok 

50%-os készültségi szinten állnak. Minden egyes a projektekben lévő feladatellátásra a 

megbízási szerződések megkötése megtörtént. Időarányosan a projektek mérföldkövének 

megfelelően a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtásra kerültek a Magyar 

Államkincstárhoz, azok jóváhagyása céljából. Az óvoda és a bölcsőde projektek esetében az 

eszközbeszerzések elindultak/megvalósultak. Minden projekt esetében elmondható, hogy a 

megvalósításuk legkésőbb 2019. december 31-ig megtörténik. A menedzsmenttel közösen 

tervezzük a projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak megvalósítását. Eltérése esetén a 

szükséges beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő kockázatokat kezeljük. 

 

Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése: 

 

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően tavaly szeptemberben a bővítési 

és felújítási munkálatok befejeződtek. A projekt zárása folyamatban van, de az 

eszközbeszerzés és a kötelező kommunikációs tevékenységek lefolytatása miatt ez idén 

február végére áthúzódik. Az óvodai feladat-ellátási hely 92,76 m2-rel került bővítésre, 

mellyel 20 új férőhely létesült. Az egész épület akadálymentesítése és energetikai 

korszerűsítése „DD korszerűt megközelítő” felújítása is megvalósult.  

Az épület felújítása tevékenység körében kazán szerelés és szolár rendszer telepítése is 

megtörtént. Az új csoportszobához szükséges bútorok és egyéb berendezési tárgyak 

megvásárlása is megvalósul. 
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Községi Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projekt kivitelezése idén szeptemberben megkezdődött, jelenleg 50%-os készültségi fokon 

áll. A bővítés által egy 12 fő befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra tetőtér 

beépítésével. Az udvar felújítása is megtörténik mozgásfejlesztő eszközök beszerzésével, 

valamint bútorok és egyéb berendezési tárgyak megvásárlásával. A projekt része még az 

akadálymentesítés és az energiahatékonysági projektelemek is. A fizikai befejezésre 

biztosított határidő: 2019. április 30. 

 

Szociális konyha építése: 

 

A közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződött, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződés aláírása megtörtént. A fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019. december 

31. 

 

Kerékpár út létesítése: 
 

A tervezett kerékpárút hossza:1088 m. A közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződött, a 

nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A fizikai befejezésre 

biztosított határidő: 2019.május 31. 

 

A Községháza és Idősek Klubja épületenergetikai fejlesztése: 

 

A közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződött, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződés aláírása megtörtént. A fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019. augusztus 

31. 
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Zagyva-Ökopark: 

 
Újszász és Szászberek településekkel közösen a projekt megvalósítása a tervezett ütemben 

halad. A projekt megvalósítására vonatkozó engedélyes tervek és kiviteli tervek elkészültek. 

Az építésre és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás elindítását még idén 

februárban tervezzük. A fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019. szeptember 30. 

 

2.)  2018. augusztusában szintén pályáztunk 388 erdei m3 keménylombos tűzifa 

beszerzésére. amiből a Belügyminisztérium 239 erdei m3 támogatást ítélt meg az 

önkormányzatnak, melyet a Szociális Bizottság osztott ki a szociálisan rászorult kérelmezők 

között. A támogatással pénzügyileg 2019. április 15-ig kell elszámolnunk az Államkincstár 

felé. 

 

3.) Önkormányzatunk a 1717/2017. (X.3.) Korm. rendelet értelmében 16 millió Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részült. A fenti Korm. Rendelet támogatási célja a 

települési utak, járdák és emlékművek felújítására vonatkozott. 

A benyújtott pályázati adatlapunk értelmében 3 utca és az I. világháborús emlékmű 

posztamensének felújítását kell végrehajtani, amiből a 3 utca felújítása a tavalyi évben 

megtörtént, az I. világháborús szobor posztamensének felújítására pedig a napokban kötjük 

meg a vállalkozási szerződést. 

 

4.)Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása projekt esetében 2018. október 3-án a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése is 

megtörtént, majd a vállalkozási szerződés megkötését követően elindultak a kivitelezési 

munkálatok, melyek 2018. december 31-ig befejeződtek.  

A projektre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló 2019. február 28-ig benyújtásra 

kerül a Belügyminisztérium részére. 
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5.) A Zagyva-híd felújítására a települési önkormányzat támogatásáról, egyes települési 

önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról és intézmény átadás-

átvételhez kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1697/2018. (XII. 

17.) Korm. határozat 1-4. pontjai alapján 65 910 244 forint vissza nem térítendő támogatás 

érkezett. Az építési munkára a közbeszerzési eljárás idén tavasszal kiírásra kerül. A felújítás 

befejezési határideje: 2020. december 31. 

 

A pályázatokkal járó napi szintű feladatok ellátása továbbra is komoly felkészültséget és 
állandó naprakészséget követel meg tőlem, amely feladatot a jövőben is igyekszem a legjobb 
tudásom szerint ellátni a titkársági és egyéb ügyek, feladatok vitele mellett. 
 

Fent ismertettek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. február 7. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 
          előadó 
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ELŐTERJESZTÉS 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

részére 
 

 
a 2019/2020. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. A 
családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy 
részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra 
találni. 
 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven 
belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az 
esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek 
felvételi kérelmét teljesítetni tudja.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének 
rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozásokon vesz részt.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozását 
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kell megvalósítani. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon 
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. 
 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban.  
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2019. évben az óvodai nevelés keretén belüli foglalkozásokon való részvételre kötelezett 
gyermekek beíratását az óvodavezető –írásban megküldött anyagában- 2019. április 29-30-
áre jelölte ki. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozat tervezet elfogadására. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. február 05. 
 
 
 
 
 
 
            Rédei Róbert 
         jegyző  
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Tervezet 
 

…../2019. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
A 2019/2020. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2019/2020. nevelési 
évre történő óvodai beíratások időpontját 2019. április 29-30-ára tűzi ki. 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
              Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 

 
 

A határozatról: 
 
1. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda – Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Rédei Róbert jegyző, 
4. Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 
Előterjesztés 

a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és 
a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 
elnököl a Képviselő-testület ülésein, aki felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat,amely jogkör részeként jogosult a polgármester munkaidő beosztásáról, 
szabadságának engedélyezéséről és annak rendjéről dönteni. 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármesterek alapszabadságának 
és pótszabadságának mértékét. Ennek alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap 
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Jánosi József polgármestert a 
2019. évben tehát összesen 39 munkanap szabadság illeti meg egész évre. Ugyanakkor a 
szabadságot időarányosan kell számolni, hiszen várhatóan 2019.októberében lesz az 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.  
 
A Kttv. 225/C. §-a alapján január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 
polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésén 
tájékoztatja.  
 
A Kttv.225/C. § (4) bekezdése szerint a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  
Az előterjesztés mellékletét képező szabadságolási ütemtervben szerepel Jánosi József 
polgármester 2018. évi szabadságának szeptember 30-ig terjedő ütemezése. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjenek. 
 
Zagyvarékas, 2019. február 5.      
       Jánosi József 
       polgármester 
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           HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…./2019. (II.14.) képviselő-testületi határozata 
 
A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény 225/C. §-ban 
foglalt hatáskörében eljárva, Jánosi József polgármester időarányos szabadságolási ütemtervét 
– a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Jánosi József polgármester 

    Rédei Róbert jegyző 
 
 
Erről:   
 
1/ Jánosi József polgármester 
2/ Rédei Róbert jegyző 
3/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
4/ Képviselő-testület tagjai 
5/ Irattár  
 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

1. melléklet 
 

 
 

 
Jánosi József Polgármester 

 
 

Szabadságnapok száma 
2019. évi       39  nap 
Előző évi      30 nap 
Összesen:     69 nap 
 
Időarányosan szeptember 30-ig 59 
nap szabadság illeti meg a 
polgármestert. 

 
 
 

Szabadságolási ütemterv 
 

2019. év 
 

(2019.január 01-szeptember 30-ig) 
 

Hónap nap 
Január 4 
Február 0 
Március 5 
Április 5 
Május 5 
Június 5 
Július 20 
Augusztus 10 
Szeptember 5 
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A beszámoló összeállításában részt vett:  Kovács Boglárka főelőadó 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. február 14-ei soros ülésére 

 
Beszámoló 

a társadalmi szervek által igénybe vett 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 
fordítható 3.000.000 Ft-os 2018. évi költségvetési keretet 100.000,-Ft-tal megemelte, így 
2018. évben 3.100.000,-Ft támogatás került odaítélésre, melynek rendeltetésszerű 
felhasználásáról 2018. december 31-ig kötelesek számlákkal alátámasztott írásos szakmai és 
pénzügyi beszámolót benyújtani. 
 
A társadalmi szervezetek a megítélt támogatással a fenti határidőig az alábbiak szerint 
számoltak el.  

 
 

Sorsz.: Szervezet neve Kapott 
támogatás Elszámolt 

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 150 000 150 000 

2. 
A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 
(néptánc csoport ruházata) 200 000 200 000 

3. Zagyvarékasi Margaréta Egyesület 200 000 200 000 

7. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 80 000 80 000 

 Rákóczi Szövetség 20 000 20 000 
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8. 
Rékasi Diáksport Egyesület 

300 000 

 

300 000 

 

 Zagyvaparti Egyesület 50 000 50 000 

9. 
Zagyvarékasi Gyermekvár 
Alapítvány 100 000 100 000 

10. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 100 000 nem számolt el 

11. 

Zagyvarékas KSE 

Futball szakosztály 

Mazsorett- és Showtánc szakosztály 

Tollaslabda szakosztály 

Lovas szakosztály 

Íjász szakosztály 

1 700 000 

50 000 

50 000 

              50 000 

50 000 

nem számolt el 

nem számolt el 

50 000 

50 000 

50 000 

 Összesen: 3 100 000 1 250 000 

 
A KSE futball szakosztályának a megítélt támogatás helyett 300.000,-Ft-tal kevesebb 
összeg került átutalásra, tehát 1.400.000,-Ft-tal kellett volna elszámolniuk, mely a 2019. 
január 31-ig nem történt meg. Továbbá határidőre nem számolt el a Zagyvarékasi Tánc 
Egyesület illetve a KSE Mazsorett- és Showtánc szakosztálya. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének által megalkotott, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendeletének 4.§ (12) bekezdése szerint 
az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan 
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. 
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Továbbá amennyiben a beszámoló a támogatási szerződésben szereplő határidőig nem 
érkezik meg, a Támogatott köteles a támogatás teljes- jogszabályban meghatározott 
kamattal növelt – összegét az önkormányzat számlájára/pénztárába 
visszautalni/visszafizetni.  
 
A többi szervezet az elszámolt összeget számlákkal alátámasztotta, záradékolta, hitelesítette, 
amelyek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában Kovács Boglárka 
főelőadónál. 
 
 
Zagyvarékas, 2019. február 06. 

 
 

Rédei Róbert 
       jegyző 



Dátum Név és Cím Rendezvény Összeg Befizetés
2018.05.06 Matúz Anett,5051 Zagyvarékas,Fecske u.6. ballagás 8 000 Ft kp
2018.06.23 Ráczpali Andrea,5000 Szolnok,Acél u.2/a ballagás 8 000 Ft kp
2018.05.08 Faragó Ildikó,5051 Zagyvarékas,Damjanich utca 13/2 étkészlet 6 000 Ft kp
2018.06.15 Rácz István,5051 Zagyvarékas,Pozsonyi u.40 étkészlet 8 000 Ft kp
2018.06.15 Sági Tamásné,5051 Zagyvarékas,Széchenyi u.9 étkészlet 14 000 Ft kp
2018.07.26 Józsa Richard,5051 Zagyvarékas,Gerlice u.1 étkészlet 8 000 Ft kp
2018.08.02 Kovács Zoltán,5051 Zagyvarékas,Nagyváradi u.44 étkészlet 9 000 Ft kp
2018.01.08 Szabóné Molnár Magdolna, 5051 Zagyvarékas Csárda út 71 halotti tor 3 000 Ft kp
2018.01.19 Balogh Mónika, 5000 Szolnok, Tószegi út 26/A. halotti tor 2 000 Ft kp
2018.02.13 Major Tiborné, 1046 Budapest, Farkaserdő 19.  3.em. 10. halotti tor 6 000 Ft kp
2018.03.22 Varga Lajosné, 5000 Szolnok, Bercsényi u. 8. halotti tor 4 000 Ft kp
2018.03.29 Andrási Csaba, 1214 Budapest, Erdősor utca 44. halotti tor 4 000 Ft kp
2018.10.21 Fehér András,5051 Zagyvarékas,Thököly út. 6 keresztelő 10 000 Ft kp
2018.12.04 Natur Faktura Kft.,1116 Budapest,Fehérvári út 120 konferancia 10 000 Ft kp

2018.01.15
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, 4028, Debrecen Simanyi 
út 14 megbeszélés 3 000 Ft kp

2018.03.27 Karakter Számítástechn. elek.kft,5000 Szolnok,Szapáry u.6 oktatás 250 000 Ft Utalás
2018.05.09 Karakter Számítástechn. elek.kft,5000 Szolnok,Szapáry u.6 oktatás 250 000 Ft Utalás
2018.09.08 Kovács Boglárka,5051 Zagyvarékas,dallos u. 8 osztálytalálkozó 8 000 Ft kp
2018.07.26 Hajdú-PR-KO Kft,4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.7. II/1 projektnyitó ren. 40 000 Ft kp
2018.03.21 Nagykörűért Alapítvány,5065 Nagykörű,Május 1 u.9 rendezvény 50 000 Ft Utalás
2018.07.26 Hajdú-PR-KO Kft,4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.7. II/1 rendezvény 40 000 Ft Utalás
2018.09.26 Nagykörűért Alapítvány,5065 Nagykörű,Május 1 u.9 rendezvény 50 000 Ft Utalás

Bérleti díjak



2018.11.28 Nagykörűért Alapítvány,5065 Nagykörű,Május 1 u.9 rendezvény 50 000 Ft Utalás
2018.12.10 Nagykörűért Alapítvány,5065 Nagykörű,Május 1 u.9 rendezvény 50 000 Ft Utalás
2018.04.09 Raffael Alexandra, 5051 Zagyvarékas, Pálma u. 2. sörasztal garn. 2 000 Ft kp
2018.06.15 Vígh Sándor,5052 Újszász,Iskola u.15 sörasztal garn. 6 000 Ft kp
2018.07.13 Kókai Attila,5051 Zagyvarékas,Szent j. u.12 sörasztal garn. 2 000 Ft kp
2018.07.27 Kocsis Frigyesné,5051 Zagyvarékas Posta u.1 sörasztal garn. 2 000 Ft kp
2018.07.27 Burai Andrea,5051 Zagyvarékas,Petőfi u.7 sörasztal garn. 2 000 Ft kp
2018.08.10 Czenke Mihály,5051 Zagyvarékas,Fürdő u.12 sörasztal garn. 3 000 Ft kp
2018.10.12 Burai Andrea,5051 Zagyvarékas,Petőfi u.5 sörasztal garn. 4 000 Ft kp
2018.01.25 Titanova Kft., 4450 Tiszalök, József Attila út 18. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2018.05.23 Kovács József,1045 Budapest kossuth L.5. szemvizsgálat 4 000 Ft kp
2018.09.05 Cwikker optika,1574 Budapest, Dohány u.74 szemvizsgálat 1 000 Ft kp
2018.11.07 Kovács József,1045 Budapest kossuth L.5. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2018.04.28 Fekete Gáborné,5051 Zagyvarékas,Alkotmány u.47 születésnap 8 000 Ft kp
2018.01.30 Lukácsné Kiss Katalin, 5051 Zagyvarékas, Dr. Taródi B. 13 születésnap 10 000 Ft kp
2018.09.29 Oláh Árpád,5051 Zagyvarékas, Egység út 9 születésnap 8 000 Ft kp
2018.12.22 Rácz Mária 5051 Zagyvarékas,Szigony u.18 születésnap 10 000 Ft kp
2018.01.03 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.01.17 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.01.24 Varga Balázs e.v., 6221 Akasztó, Damjanich út 1/2. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.01.31 Kánker Kft., 6200 Kiskőrös, Martini u. 3. 4.em. 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.02.21 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.03.07 Szabó Szilvia, 5142 Alattyány, Kossuth u. 30. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.03.08 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.03.13 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp



2018.03.22 Varga HUAXI Kft., 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/A. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.03.28 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.04.18 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.04.25 Lajos zalán e.v. ,6237 Kecel,Erkel F. u.18 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.05.10 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.05.17 Varga HUAXI Kft., 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/A. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.05.30 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.06.07 Quality-Ker.Kft,5130 Jászapáti,Kazinczy u.17 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.06.13 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.06.19 Varga HUAXI Kft., 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/A. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.06.27 Mészáros Dávid e.v. 6200 Kiskőrös,Tavasz u.24 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.07.03 Lajos zalán e.v. ,6237 Kecel,Erkel F. u.18 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.07.12 Quality-Ker.Kft,5130 Jászapáti,Kazinczy u.17 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.07.18 Varga HUAXI Kft., 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/A. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.10.04 PET-AD TRADE kft,6200 Kiskőrös Liget Út.1/A II.em.8 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.10.11 Quality-Ker.Kft,5130 Jászapáti,Kazinczy u.17 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2018.10.16 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.11.22 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.11.28 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.12.06 SZIL PLUSZ21 Kft,1144 Budapest, Szentmihályi út 35. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2018.12.19 Sprinter kereskedőház, 6221 Akasztó, Fő utca 72. vegyes vásár 10 000 Ft kp

1 219 000 Ft
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző     
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére 
ELŐTERJESZTÉS 

A közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház terembérleti díjának 
felülvizsgálatára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2018.(II.15.) sz. képviselő-
testületi határozatával döntött utoljára a közterület és piaci helyfoglalás, valamint a 
Művelődési Ház és a vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjainak 
megállapításáról. 
 
2019. januárjában felkértük Csasztvanné Ballók Éva igazgató asszonyt, hogy vizsgálja felül a 
terembérleti díjakat illetve számszerűsített adatok kimutatásával mutassa be a 2018.évi 
terembérletből befolyó bevételeket. 

A Művelődési Ház terembérleti díjából származó 2018. évi bevétel 1.219.000.-Ft volt.  
 
Az igazgató asszony nem javasolja a terembérleti díjak emelését.  Az előterjesztés 
mellékletét képezi a 2018.évi termek bérleti díjáról szóló táblázat. A vásárok száma a tavalyi 
évhez képest minimálissal kevesebb. A 2018.évi családi rendezvények száma közel egyforma 
a 2017-es évhez. A sörgarnitúra, étkészlet bérlését többen vették igénybe 2018-ban. 
 
A Művelődési Ház és a Vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjai a 2018.évben 
nem kerültek emelésre. 
 
Földi Melinda előadó az alábbi tájékoztatást adta a 2018.évi közterületi és piaci helyfoglalás 
díjait illetően:  

A 2018.évben a képviselő testület nem emelte a közterület és piaci helyfoglalás díjait.  

A 2018.évben 

 Beszedett piaci helypénz:                                         418.910.- Ft 
 Közterület használati díj:                            94.700.-Ft 

mindösszesen:               513.610.-Ft 
 
 

 Piaci helypénz beszedésért kifizetett megbízási díj:  46.070.- Ft 
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Fentiek alapján az önkormányzat bevétele 2018. évben: 467.540.-Ft volt. 

„ A településre érkező kereskedők nagyon sokallják a közterületi használati díjakat, illetve a 
búcsús helypénzek díját. Bármilyen csökkentésnek örülnének. Az árusok felkérésének eleget 
téve tolmácsoltam Önök felé a díjak csökkentése iránti kérésüket.” 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az infláció 
mértéke 2,8 %-ot ért el. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Z a g y v a ré k a s, 2019. február 07. 
         Jánosi József 

polgármester 
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1. számú melléklete a közterületek használatáról szóló  11/2011. (V. 27.) önkormányzati 
rendelet  

A közterületek használati díja 

2019. március 01-től 

                               Nem tartalmaz díjemelést! 
             
      

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti 
díj tényleges felületre vonatkozik) 

3030.- Ft/m2/év          

2.  Árusítófülke, pavilon 2760.-Ft/m2/év            
3. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állóhely: 

üzemképtelen járművek                                                  
 
4850.- Ft/jármű/hó     

   
   
   

4. – Önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató 
táblák                                                             

3030 Ft/m2/év           

   
5. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 

törmeléktárolás, állványelhelyezés: 
40 Ft/m2/hó                         

 – Önerős magánlakás-építésnél:    
 – 30 napon belül 30 Ft/m2/hó                    

 
 – 6 hónapig 35 Ft/m2/hó                   

  
 – 6 hónapon túl 40Ft/m2/hó                       
   

6. Alkalmi árusítás, szolgáltatás, mozgóárusítás:  610 Ft/m2/alkalom     
 

7. – Vendéglátó-ipari előkert:;  550 Ft/m2/hó              
 

 – Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

300 Ft/m2/év                

8. – Kiállítás  300 Ft/m2/nap             
   
   

9. Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 
gépjármű várakozó helyek 

915 Ft/gk/év                

10. Levélszekrény elhelyezése 35 Ft/m2/hó                  
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11.  Zöldterület bármilyen célú igénybevétele 30 Ft/m2/hó                 
 

      12.   A díjtáblázatban nem szerepelő egyéb tárgyak, eszközök 
ideiglenes tárolása          

120 Ft/m2/hó           

   

A díjtételek az ÁFÁ-t  NEM  tartalmazzák. 

1.számú melléklet a 10/2011.(V. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

                                        2019. március 1-től                           nem tartalmaz 
díjemelést! 

 
A piaci és a vásári helyhasználati díjakról 

 
I. Piaci helyhasználati díjak (Zagyvarékas, Dózsa Gy. tér)    

 
Asztali használattal        725 Ft/m2/nap 
   
 
Asztali használat nélkül (földön árusítás)    395 Ft/m2/nap 
   
 
 

II. Országos állat- és kirakodóvásári helyhasználati díjak 
 
Kirakodóvásár Zagyvarékas, József úti és Petőfi úti közterület (Mirhó part) 
 
az árusításhoz szükséges területre      1455 Ft/m2/nap 
   
 
Állatvásár 0111/1. hrsz-u vásártér 
 
az árusításhoz szükséges területre      1455Ft/m2/nap 
  
 

III. Búcsú vásári helyhasználati díja (Kisszög) 
 
Sátoros (pavilonos, bódés) árusítás     880 Ft/m2/nap 
      
 
Körhintás szórakoztatás (körhintánként)    7280Ft/nap  
  
 
Légváras szórakoztatás (légváranként)     7280 Ft/nap  
  
Céllövöldés szórakoztatás (bódénként)    7280 Ft/nap  
  
Egyéb mutatványos (bódénként)     7280 Ft/nap  
  



  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
 
 
 
 
 

Határozat tervezet 
 
……………./2019. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 
közterület és a piaci helyfoglalás díjának, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
(Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) és a Vasúti Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, 
Táncsics Mihály utca 25.) – mint kulturális intézmény helyiségeinek a bérleti díját az                   
1. számú mellékletben szereplő összegekkel fogadja el. 

 
A megállapított díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 16/2018.(II.15.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
A határozatról: 
 

1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – Csasztvanné Ballók Éva 
igazgató 

2.) Kovács Lajosné helypénzszedő 
3.) Jánosi József polgármester, 
4.) Rédei Róbert jegyző, 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
6.) Képviselő-testület tagjai, 
értesülnek. 
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1. számú melléklet 
                                  Javasolt Díjak   

2019. március 01. napjától 
                nem tartalmaz díjemelést 

MEGNEVEZÉS Bérleti díj összege ÁFÁ-val 

 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén) 
(Ft/nap) 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
közösségi célú helyiségei: 

    

1. Nagyterem:     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

2500  4500 45000 
 

55000 
 

lakodalom, zenés táncos összejövetel - - 75000 85000 
családi rendezvények, 
osztálytalálkozó 

2500 4500 60000 70000 

értekezlet, konferencia, fórum 2500 4500 40000 50000 
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 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén 
(Ft/nap) 

2. Kisterem     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

1000 2000 8000 10000 

családi rendezvények 1000 2000 8000 10000 
értekezlet, konferencia, fórum 1000 2000 8000 10000 

3.Vasúti Újtelep Közösségi Ház     

családi rendezvények - - 8000 10000 

egyéb rendezvények, programok 1000 2000 8000 10000 

4.Sörgarnitúra bérlése 
 
1.000-Ft/garnitúra/alkalom 
1 garnitúra:1 asztal+2 pad 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 a Művelődési Ház közösségi célú helyiségeit az önkormányzati intézmények és civil szervezetek térítésmentesen használhatják. 
 Rendezvények megtartása esetén a bérlő a bérleti díjon felül 20.000.-Ft kauciót köteles fizetni. 



 

 
 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
       Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 

                                                       előadó 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
a képviselő-testület 2019. február 14-i ülésére 

az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának megállapításáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község képviselő-testülete utoljára 2017. február 14-i ülésén 18/2017.(II.14.) 
számú határozatával döntött az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról, amikor is 5%-al kerültek a díjak megemelésre. 

A jelenlegi önkormányzati lakások, helyiségek listáját, jellemzőit és bérleti díját az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 

A Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdomb dűlő 138.) az „Árvízvédelmi 
védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a 
Közép-Tiszán, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén című, KEHOP-
1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú munka” című projekt megvalósítása miatt 2019. 
március 15-től a Zagyvarékas, Szabadság tér 2. alatti épületet (régi orvosi rendelő), a 
kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges iroda céljára bérbe kívánja venni. Az 
épületet 150.000.-Ft + ÁFA összegért adnánk bérbe a Kft részére. Ezzel a bérleti díjjal 
került kiegészítésre a mellékelt táblázat. 

2018.évben 9 db kérelem érkezett önkormányzati szolgálati lakás igénybevételére. 

A kérelmezők közül senki nem állt közalkalmazotti jogviszonyban a kérelem benyújtásakor. 

2 esetben a kérelem elutasításra került, tekintettel arra, hogy a benyújtott igazolások alapján 
nem láttuk biztosítottnak a lakás költségeinek határidőben történő kifizetését. 

7 esetben került sor lakás kiadásra 2018. évben: 

 
 2018. április 12-től az Életjel Mentőcsoport részére az Iskola u. 12. szám alatti 

önkormányzati ingatlan 
 

 2018. május 7-től Ádám Istvánné részére az Alkotmány u 20/2. számú 
önkormányzati ingatlan 
 
 

 2018. augusztus 7-től a Bajram Aga Group Kft részére a Szabadság tér 3/1/b. számú 
önkormányzati ingatlan 
 

 2018. szeptember 1-től Otrosinka Krisztián részére az Alkotmány utca 20/1. számú 
önkormányzati ingatlan 



 

 
 2018. szeptember 17-től Subicz Imre részére a Szabadság tér 2. számú önkormányzati 

ingatlan 
 

 2018. október 2-től Nagy István részére a Gyimesi utca 7. számú önkormányzati 
ingatlan 
 

 2018. október 1-től Szabó Istvánné részére a Szabadság tér 3/1/c számú 
önkormányzati ingatlan 

 

A díjhátralékok tekintetében elmondható, hogy a bérlők közül 2 fő rendelkezik bérleti díj 
hátralékkal az önkormányzat felé 2018. december 31. napjáig: 

 Bajram Aga Group Kft 
 Nagy István 

 

Önkormányzatunk intézkedett a bérlők felszólításáról a díjhátralék megfizetése érdekében.  

Az önkormányzati lakások jelenlegi állapotáról általánosságban az alábbiak 
állapíthatóak meg: 

Minden ingatlan teljes külső és belső felújításra szorul, többek között a vízhálózatok javítása, 
belső burkolatok, vizesblokk felújítása. 

A Szabadság tér 2/2. és Szabadság tér 3/3. vályogépületek teljes külső felújításra szorulnak. 
(külső vakolat, szigetelés, nyílászáró cseréje) 

Jelenleg 1 db üres önkormányzati lakás van, ami a közmű visszakötés és felújítás után 
kiadható. (Szabadság tér 3/1/a.) 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az infláció 
mértéke 2,8 %-ot ért el. 

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2019. február 7.  

        Jánosi József 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                     TERVEZET 

……/2019. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérleti díjának 
megállapodásáról. 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 2. § és 79. § (2) bekezdése (a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérét bérleti díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

I. 

A lakások lakbérének megállapítása 

1. A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után:
         

         jelenlegi bérleti díj             

a.) összkomfortos lakásnál       450 Ft/ m2                                                      

 

b.) komfortos lakásnál                325 Ft/m2                               

Az egyes önkormányzati lakások bérleti díját ezen határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

2. Ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl.: a lakás nedves) a 
lakbérmérséklés mértéke legfeljebb 20 % lehet. 

3. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban 
álló személyek részére adható bérbe lakás céljára, illetve rendkívüli esetben 
önkormányzat érdekében tevékenykedő személy vagy helyi civil szervezet 
részére. 

4. Amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott részére kerül bérbe adásra, 
úgy a „kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. Helyi civil szervezet 
részére az ingatlan térítésmentesen bérbe adható. 

5. A lakásban a bérlő házastársán, gyermekén (örökbefogadott, mostoha és nevelt 
gyermekén) jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint 
szülőjen (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőn) kívül más személyt csak a 
bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

 
A lakásba történő befogadáshoz szükséges: 

o A bérlő nyilatkozata, hogy a bérbeadó hozzájárulás esetén a lakásba befogadott 
személyt a lakásba  3 napon belül bejelenti és azt a bérbe adó felé igazolja; 

o A befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a bérleti szerződés 
megszűnésekor a lakást újabb lakásigény nélkül 3 napon belül elhagyja. 

6. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül maradó jóhiszemű személy   
      lakáshasználati díjat köteles  fizetni. 

A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 

o 3. hó kezdetétől a 12. hó végéig:  a lakbér kétszerese, 
o 13. hó kezdetétől 24. hó végéig:  a lakbér háromszorosa, 
o két év elteltétől:    a lakbér ötszöröse. 



 

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások 
bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel az e határozat 1-6. 
pontjában, valamint a törvényben foglaltakra. 

II. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségének bérének megállapítása 

1. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérét ezen határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a 
törvényben, valamint az e határozatban foglaltakra. 
 

III. 

Külön szolgáltatás 

1. Az áram-, a gáz-, a víz és csatornahasználat továbbá a szemétszállítás költségei a 
bérlőt terhelik. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a külön szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a törvényben foglaltakra. 
 

IV. 

A bérleti díjak érvényesítésének ideje 

1. A bérlők a lakbért és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérét 
2019. március  1. napjától 

kötelesek téríteni. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljesítési határidővel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására figyelemmel az 1. pontban, valamint a 
törvényben foglaltakra. 

 
Jelen határozat 2019. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg 17/2018. (II. 15.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 

A határozatról: 
 

1.) Bérlők, 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai 

        5.) Balázs Adrienn Ildikó ügyintéző 
6.)  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, 

értesülnek. 
K.m.f. 

 
Jánosi József sk.       Rédei Róbert sk. 
  polgármester                jegyző 

 



 

1. melléklet a  …/2019. (II.14.)sz. Képviselő-testületi határozathoz az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról 

s. 

sz. 

Lakás címe alap- 

terül
et 

lakás 

minősí
tése 

Műszaki 
állapot 
miatti 
engedm. 

Ft/hó/
m2 

Jelenlegi Bérleti díjak 

 

m2  Ft/hó Ft/év 

1 Alkotmány utca 20/1 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

2 Alkotmány utca 20/2. 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

3 Alkotmány utca 20/3. 85 összk. 15 % 450 32 510.- 390 120.- 

4 Iskola utca 12. 56 komf.         15% 
2013.01.01. 
től 

325 15 470.- 185 640.- 

5 Szabadság tér 2. 

Ebből 

82 

50 

komf. 

komf 

 325 
325 

26 650.- 
16 250.- 

319 800.- 
195 000.- 

6 Szabadság tér 3/1/a. 67 komf. 10 % 325 19 600.- 235 200.- 

7 Szabadság tér 3/1/b. 56 komf. 10 % 325 16 380.- 196 560- 

8 Szabadság tér 3/1/ac 33 komf.  325 10 725.- 128 700.- 

9 Szabadság tér 3/2. 71 komf.  325 23 075.- 276 900.- 

10 Nagyváradi utca 54. 30 komf.  325 9 750.- 117 000.- 

11. Gyimesi u. 7. 86 komf  325 27 950.- 335 400.- 

12. Szabadság tér 2. 

(régi orvosi rendelő) 

100 komf.  1905 190 500.- 2 286 000.- 

 

 



 

2. melléklet a  …./2019. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozathoz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjának megállapításáról 

 

s. 

sz
. 

Lakás címe célja alap- 

terület 

Jelenlegi bérleti díjak 

m2 Ft/hó Ft/ év 

1 Szabadság tér 3. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

2 Szabadság tér 3/2. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

3 Alkotmány utca 24. garázs 18 13 410.- 160 920.- 

4 Nagyváradi utca 54. üzlet 87 26 910.- 322 920.- 

5 Szabadság tér 3. műhely 111,2 41 780.- 501 360.- 

 ebből: kozmetika  26,62 46 055.- 552 660.- 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

 

1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 a gyermek étkeztetés 2019.évi térítési díjainak felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

2018. év februárjában a képviselő-testület 18/2018. (II.15.) számú határozatával 
kinyilatkozta, hogy a térítési díjak emelésével nem kíván élni. A hatályos térítési díjak a 
2/2016. (II.17.) rendeletben foglaltak szerint az irányadóak, mely jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 

2019. januárjában a térítési díjak esetleges módosítása vonatkozásában javaslattételre kértük 
fel Karkusné Balázs Éva bölcsőde vezetőt és Kiss Andrea élelmezésvezetőt. 

 

A bölcsőde vezetője tájékoztató levelében leírta, hogy a 2018.évben felhasználható 
élelmezési norma elegendőnek bizonyult. A kimutatások alapján az étkeztetés a jelenlegi 515-
Ft-os nyersanyagnormából nagyobb eltérés nélkül biztosítható. A fentiek miatt a 2019.évi 
bölcsődei ellátás élelmezési normájának, ezzel együtt a térítési díjaknak az emelését nem 
kéri. 

 

Az élelmezésvezető tájékoztatása alapján nem kéri a 2019. évi térítési díjak emelését, 
amennyiben szükségesnek ítéli az emelést év közben jelzéssel fog élni.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 Z a g y v a r é k a s, 2019. február 07. 

 
        Rédei Róbert 
             jegyző 
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1. melléklet a 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A gyermek étkeztetés intézményi térítési díjai 
 
 

 
Intézmény 

Térítési díj mértéke 
2016. március 01-től (Ft) 

  
1.Bölcsöde 
 
-  (napi négyszeri étkezés) 
 

 
 

                      515 
                                   

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

 
 

337+ÁFA 
 

205+ÁFA 
 

132+ÁFA 

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

 
 
 

395+ÁFA 
 

240+ÁFA 
 

155+ÁFA 

 
Felnőtt étkeztetésért fizetendő díjak     Térítési díj 
 
Lakossági külső étkezők (csak ebéd/nyersanyag költség+rezsi)         485,-+ÁFA 
 
Önkormányzati Intézmények és a Damjanich János Általános Iskola 
                                                     KLIK alkalmazottai                 365,-+ÁFA 
(csak ebéd/nyersanyag költség) 
 

 
 
        



…/2019. (II.14.) képviselő-testületi határozat               TERVEZET 
 
 
az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú, Közösségépítési, felzárkóztatást 

ösztönző térségi műhelymunka” című projektben a képzési és rendezvényi  beszerzési 

eljárás lebonyolítójának kijelöléséről 

 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 

azonosító számú, „Közösségépítési, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” című 

projekt keretében felhatalmazza Martfű Város Önkormányzatát, mint gesztort, hogy a 

Zagyvarékas Község Önkormányzatára vonatkozó képzési és rendezvényi beszerzési 

eljárást lebonyolítsa és a nyertes ajánlattevőt kihirdesse. 

 
 
A határozatról:  
 
1. Martfű Város Önkormányzata -elektronikus úton- 
2. Jánosi József polgármester 
3. Rédei Róbert jegyző 
4. Képviselő-testület tagjai, helyben 
5. Irattár 
értesülnek. 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az előterjesztést összeállította: Rédei Róbert jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 

2019. február 14-i soros ülésére 
 

 a szociális ellátások után fizetendő 2019. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezésére 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor 
a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) számú 
határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet megalkotásával és 
elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén elfogadta és 2011. május 3-án hatályba lépett. 

Az intézményi térítési díj megállapításának szabályait az Sztv., a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési 
törvény) tartalmazza.  

Az intézményi térítési díjak 2019. évi vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget a Költségvetési 
törvényben meghatározott normatívák alapján határozták meg az intézmények.  
 
A Költségvetési törvényben meghatározott ez évi normatívák módosulása, valamint a minimálbér 
2019. január 1-jétől történő változása miatt a Rendelet módosítása szükséges. A térítési díjak az 
előző évhez képest nem változnak.  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
A térítési díjra vonatkozó javaslatot a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozat-tervezet elfogadását. 
 
 
Zagyvarékas, 2019. február 14. 
 
 

Jánosi József  
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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Határozat-tervezet 

 

………/ 2019. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat   
 
a szociális ellátások után fizetendő 2019.évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében szereplő térítési díjakat megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki 

Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri Jánosi József polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályára 
küldje meg. 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző  
3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályára  

- bognarnebn@ph.szolnok.hu - 
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Irattár 

értesülnek. 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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……/2019. (II.14.) sz. határozat  

melléklete 
 

A személyes gondoskodáűst nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

2019.évben Zagyvarékason 

 

Szociális étkeztetés 

ZAGYVARÉKAS  

 Kategóriák  A szolgáltatás 2019. 
évi önköltsége  

(Ft/fő/év) 

 A szolgáltatás 
2019. évi 

önköltsége  

(Ft/fő/adag) 
 

 
Intézményi 
térítési díj* 
(Ft/adag) 

 Kiszállítás 
(Ft/adag) 

Eltérés 

+/-  

(Ft/adag) 

 0 Ft-tól, az 
öregségi 
nyugdíjmin. 100%-
ig (28.500.-Ft/hó) 

171.918 685 250 120 0 

 Az öregségi min. 
nyugdíj 100-200 %-
a között (28.501-
57.000.-Ft)  

171.918 685 400 120 0 

 Az öregségi 
nyugdíjmin. 200-
300%-a között 
(57.001-85.500.-
Ft/hó) 

171.918 685 500 120 0 

 Az öregségi 
nyugdíjmin.300%-a 
fölött (85.501.-
Ft/hó) 

171.918 685 540 120 0 

 *A meghatározott díj az ÁFA-t- tartalmazza.  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

 

ZAGYVARÉKAS  

 Kategória A szolgáltatás 2019. 
évi önköltsége  

(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás 2019. 
évi önköltsége   
(Ft/óra/ellátott) 

Intézményi 
térítési díj  

(Ft/óra) 

Eltérés 

+/- 

(Ft/óra) 

Személyi gondozás 371.886 212 0 0 

 Szociális segítés 371.886 212 0 0 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

ZAGYVARÉKAS 

 Kategóriák A szolgáltatás 
2019.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/év) 

A szolgáltatás 
2019.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/nap) 

Intézményi térítési díj 
(Ft/készülék/nap) 

Eltérés 

+/- 

(Ft/nap) 

 jövedelme a min. 
nyugdíj 300 % alatt  ( 
85.500.-Ft/hó) van 

53.746 215 0 0 

 jövedelme a min. 
nyugdíj 300 % felett 
( 85.501.-Ft/hó) van 

53.746 215 30 0 

szociálisan nem 
rászorult 

53.746 215 120 0 

  

 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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 Idősek nappali ellátása 

 

ZAGYVARÉKAS  

 Kategóriák A szolgáltatás 2019. 
évi önköltsége 
(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás 2019. évi 
önköltsége (Ft/nap/ellátott) 

Intézményi 
térítési díj   
(Ft/nap) 

Eltérés 

+/- 

(Ft/nap) 

  265.162 1056 0 0 

  

 




