
 

 

 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. május 30-án (csütörtökön) 16.00 óra 
 

 
kezdettel soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
 
1. Előterjesztés a Pénzügyi és a Szociális Bizottság tagjának megválasztásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3. Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2018. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési 
munkákról 
Előadó: Péter Tamás őrsparancsnok 
 
4. Beszámoló a Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Polónyi László polgárőrség parancsnoka 
 
5. Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2018.évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 
 
6. Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált Központ 
2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Kiss Erika igazgató 
 
7. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
8. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi munkatervének elfogadásáról 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
9. Tájékoztatás a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 2019/2020.tanévére 
beiratkozott tanulók létszámáról 
Előadó: Polónyi László igazgató 
 
10. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2018. évi működéséről 
Előadók: Kézér Zoltán „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítványi Tanács elnöke,  
Faragó Ernőné „Rékasi Egészségház” Közalapítvány Kuratóriumi elnöke 
 
11. Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2018.évi tevékenységéről  
Előadó: Karkusné Balázs Éva bölcsődevezető 
 
12. Előterjesztés a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde bővítése miatt módosított intézmény 
Szakmai programjának, Szervezeti Működési Szabályzatának és Házirendjének 
elfogadásáról 
Előadó: Karkusné Balázs Éva bölcsődevezető 
 
13. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2018. évi ellátásáról 
Előadó: Varga Ágnes előadó 
 
14. Előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
15. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
16. Javaslat a társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának 
elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
17. Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2019/2020-es nevelési évben 
indítandó óvodai maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
18. Előterjesztés a Zagyvarékas 0148/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog 
gyakorlásának lemondásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
19. Javaslat a 2019.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem 
adományozásának előkészítésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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20. Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) 
állás betöltéséről 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
21. Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
22. Előterjesztés a Zagyvarékas 048/13 hrsz., 048/14 hrsz., 048/15 hrsz., 048/17 hrsz., 049 
hrsz., 050/2 hrsz., 050/3 hrsz., és 050/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekcsoport 
újraelosztás jóváhagyásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
23. Javaslat a helyi Diáksport Egyesület sportolóinak a Kisiskolák Országos 
Diákolimpia döntőjén való részvételének támogatására 
Előadó: Polónyi László igazgató 
 
24. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti ellátás 
tárgyú feladat-ellátási szerződésének módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. május 24. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
 
 
 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

a Pénzügyi és a Szociális Bizottság  tagjának megválasztásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Testület megalakulásakor létrehozta bizottságait és megválasztotta a bizottságok 
tagjait. 
A Pénzügyi Bizottság tagjának választotta Polónyi László, Jánosi István és Szabó Viktor 
képviselőt, nem képviselő bizottsági taggá Nagy Gábor Mihály és Dr. Tóth Zoltán Imre 
urakat. A bizottság elnökévé Polónyi László urat választotta meg. A Szociális Bizottság tagjai 
Jánosi István, Dóra Mónika Judit, Szabó Viktor és Polónyi László, nem képviselő tagjai 
Osztásné Szabó Hajnalka, Herczeg Andrea, Simonné Dora Magdolna lettek. Nagy Gábor 
Mihály 2018. november 24-én elhunyt. Szabó Viktor képviselő 2019. május 2 -án lemondott, 
így a bizottsági mandátumai is megszűntek.   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 58.§ (1) bekezdése kimondja: 
„58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - 
az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 
választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.”. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Testületet, hogy a megüresedett bizottsági helyekre 
Jakabné Tokai Mária képviselő-asszonyt válassza meg a Pénzügyi Bizottság és a Szociális 
Bizottság tagjává. 
 
Javaslom az alábbi határozat meghozatalát. 
 
Zagyvarékas, 2019. 05. 29. 
 
      Tisztelettel: 
 
                   Jánosi József 
                              polgármester 
 
 
 
_____/2019.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság tagjának megválasztásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jakabné Tokai Mária 
képviselő asszonyt megválasztja a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság 
tagjának. 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20.) 
önkormányzati rendeletének 2. számú függelékét törli, helyébe határozat 1. számú 
melléklete szerinti függelék lép. 
 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20.) 
önkormányzati rendeletének 3. számú függelékét törli, helyébe határozat 2. számú 
melléklete szerinti függelék lép. 
 

 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Pénzügyi Bizottság tagjai 
4. Szociális Bizottság tagjai 

 
 
 
 

1. számú melléklet a ___/2019.(___)Kt. határozathoz 
 
 
2. függelék a 10/2014. (X.20.) önkormányzati rendelethez 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 
 

Jánosi József polgármester   Zagyvarékas, Liliom u. 9/2. 

Dóra Mónika Judit képviselő  Zagyvarékas, Fekete L. út 22/1. 

Jánosi István képviselő   Zagyvarékas, Pozsonyi u. 19. 

Kézér Zoltán képviselő  Zagyvarékas, Aradi utca 39/1. 

Kurucz László Árpád képviselő  Zagyvarékas, Hunyadi u. 8. 

Polónyi László képviselő   Zagyvarékas, Dr. Taródi B. utca 31. 

Jakabné Tokai Mária   Zagyvarékas, Nagyváradi utca 21. 
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2. számú melléklet a ___/2019.(___)Kt. határozathoz 
 

3. függelék a 10/2014. (X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÁLLANDÓ BIZZOTTSÁGAI 
 

a) Pénzügyi Bizottság 

b) Szociális Bizottság 

 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

Elnök:  Polónyi László 

 

Tagok:  Jánosi István 

  Jakabné Tokai Mária 

Kültag:  

Dr. Tóth Zoltán Imre Zagyvarékas, Iskola utca 8. sz. 

 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:  Jánosi István 

 

Tagok:  Dóra Mónika Judit 

  Jakabné Tokai Mária 

  Polónyi László 

Kültagok:  

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. sz. 

Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. sz. 

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. sz. 
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

óvoda felújítása és bővítése: A beruházás fizikailag befejeződött, a záró beszámoló 2019. 

június hónapban benyújtásra kerül a Magyar Államkincstár felé. 

 

bölcsőde felújítása és bővítése: 2019. április 30-án a beruházás műszaki átadás-átvételi 

megtörtént. Jelenleg a projekthez tartozó eszközbeszerzés, és a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzése van folyamatban. 

 

Polgármesteri Hivatal és Idősek Klubja energetika felújítása: a Projekt fizikai kivitelezése 

megkezdődött a Polgármesteri Hivatalban, elsősorban a fűtéskorszerűsítési munkálatokkal. 

 

kerékpárút építése: a beruházás jelenleg 25%-os készültségi állapotban van. Ha az időjárás 

kedvezőbb állapotú lesz, a kivitelezés folytatódik. 

 

Szociális konyha építése: a munkaterület átadásra került a kivitelező részére. Az alapozási 

munkákat és egyéb építési részéket folytatni fogják, ha az időjárás kedvezőbb állapotú lesz. 

 

Zagyva-Ökopark: A projekt építési beruházási részére kiírt közbeszerzési eljárás 

eredménytelenül zárult, tekintettel arra, nem érkezett be az eljárásba a közbeszerzési törvény 

szerinti kellő számú ajánlat. Az építési részre ismételten közbeszerzési eljárás kerül 

elindításra, míg a pályázat eszközbeszerzésére első alkalommal indítjuk el a szükséges 

beszerzési eljárást. 
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Egészségház fejlesztése: a projekten belüli feladatok ellátására a beszerzések 2019. 

márciusában lefolytatásra kerültek, minden érintettel (tervező, műszaki ellenőr, közbeszerzési 

szakértő, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása) a szerződés megkötésre 

került. 2019. június 30-ig rendelkeznünk kell a tervezett mérföldkő szerint az engedélyezési 

szintű tervdokumentációval és a tételes tervezői költségbecsléssel. 

Helyi piac építése: A piac építésére még 2017-ben benyújtott pályázatunk 37.052.558.-Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. Jelenleg a projekthez szükséges 

bankszámlaszám nyitást és az 50%-os támogatási előleg lehívását kezdeményezzük. A projekt 

megvalósítására a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap áll az önkormányzat 

rendelkezésére. 

Függesztett karos mulcsozó beszerzése: a gép megvásárlására a Kincstár jóváhagyta az 

előleg kérelmünket, így annak beszerzése 2019. június hónapban megvalósul. 

 

Zagyva-híd felújítása: A híd felújítására a közbeszerzési eljárás 2019. június hónapban 

ismételten kiírásra kerül, tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium jóváhagyta a támogatott 

tevékenység részletes bemutatását és a részletes költségtervet tartalmazó adatlapot. 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása projektek esetében a záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2019. február 28-ig 

benyújtásra került a Belügyminisztérium részére. 

 

A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 
Szervezettel (Magyar Államkincstár), a Területi Fejlesztési Irodával, valamint a 
projektmenedzsmenttel az együttműködés folyamatos. A támogatási szerződésekben foglalt 
mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 
A menedzsmenttel közösen tervezzük a projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak 
megvalósítását. Eltérése esetén a szükséges beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő 
kockázatokat kezeljük. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. május 29. 

Tisztelettel: 

        Jánosi József s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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Szakmai beszámoló 

2018. év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált 

Központ 

5051 Újszász Bajcsy-Zs. út 20. 
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Tisztelt Képviselő – Testület! 
 
 
Ezen beszámoló a 2018. évben végzett szakmai munkát mutatja be. 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának fenntartásában működő Zagyva menti Integrált 
Központ az elmúlt évekhez hasonlóan a szociálisan rászorult személyek számára a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alap ellátások közül a következő szolgáltatási típusokat két 
településen biztosítja. (Újszász, Zagyvarékas).  
 
Feladataink: 
  család- és gyermekjóléti szolgálat, 
  szociális étkeztetés, 
  házi segítségnyújtás, 
  időskorúak nappali ellátása, 

 
  pszichiátriai betegek közösségi ellátása. 

 
A pszichiátriai betegek közösségi ellátását a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához 
tartozó 18 településen nyújt szolgáltatást. 

 
 
 
I. Az intézmény szakmai működése 
1. Szervezeti felépítés lsd. 1. sz. melléklet 
 
2. Feladatmutatók: 
Szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatok Zagyvarékas vonatkozásában  
 

Ellátás megnevezése Engedélyezve 
Család- és gyermekjóléti szolgálat nincs meghatározva 
Szociális étkeztetés nincs meghatározva 
Házi segítségnyújtás 63 fő 
Időskorúak nappali ellátása 20 fő 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 46 fő* 
*Megjegyzés: az engedélyezett létszám a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 
18 településre vonatkozik.  
 
3. Az intézmény által biztosított szociális ellátások ismertetése ellátási területek 
vonatkozásában, az igénybe vevők különböző szempontból ismertetett összetételeinek 
tükrében 
 
3.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat 
 
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében 2018. évben 
is a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai 
egységben – működött: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 
család- és gyermekjóléti központ keretében.  
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A család és gyermekjóléti szolgálat keretén belül dolgozó szakemberek (családsegítők) napi 
szinten szoros szakmai kapcsolatban vannak a járásszékhelyen működő család- és 
gyermekjóléti központtal, és az ott dolgozó szakemberekkel (esetmenedzserek).  
A központi feladatellátásban az esetmenedzserek segítik a Járási Gyámhivatalok munkáját a 
megalapozott pontos, naprakész adminisztráció előkészítésével a gyermekek védelme 
érdekében. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. § (2)-(4) bekezdése és 
a 40.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. § (4) bekezdése 
szerinti feladatait. 
 
Az ellátás célja: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, családjában 
való nevelkedésének biztosítása. Továbbá az egyének, a családok életvezetési képességének 
megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve preventív ellátások biztosítása. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai: tájékoztatás nyújtása, szociális segítőmunka, 
szolgáltatások és ellátások közvetítése valamint, adminisztrációs tevékenységi kör. 
 
Tájékoztatás nyújtása keretében: 
 szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, tájékoztatja, a szülőt, illetve/vagy 

gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek 
összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban 
történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának 
elősegítésével 

 a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, 
támogatásokról és ellátásokról 

 a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát 
a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt 
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást 
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről 

 az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető 
szolgáltatásról, valamint segíti az után követést végző szervezet felkeresését 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
gondokkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, 
a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan 
rászorult személyek és családtagjaik részére nyújt tanácsadást. 

 
Szociális segítőmunka keretén belül: 
 segíti az igénybevevőt, igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának 
megszervezésében 

 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése 
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében 
jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok 
elérésébe, az újabb problémák megelőzésébe 

 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített 
ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését 
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 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember 
bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása segítő folyamat 
együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve 

 –az előbbiek mellett –a család problémáiban, illetve a megoldásában érintett tagjainak, 
a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az 
érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez 

 a szolgáltatást igénybe vevő személy, család illetve gyermek és szülő (törvényes 
képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az 
esetkezelés eredményességét 

 közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében 
 valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell 

megszervezni és dokumentálni. 
 
A szolgáltatások és ellátások közvetítése keretében: 
 folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások 
iránti szükségleteit 

 a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése 
érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a 
szolgáltatások, ellátások igénylésében 

 a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség 
esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban 

 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az 
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a 
gyermek mielőbbi hazakerülését. 

 
Hivatalos ügyek intézésének keretein belül: 
 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez 
 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről 
 a gyámhivatal, valamint a család-és gyermekjóléti központ felkérésére a 

gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt 
készít 

 a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, 
körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről 

 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család-és gyermekjóléti 
központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. 

 
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése 
céljából: 
 olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek 

megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő 
szülőnek aránytalan nehézséget okozna 

 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és 
kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a szabadidős 
programok megszervezését 

 szociális és mentálhigiénés problémával küzdő egyének számára közösségfejlesztő 
programokat szervez. 

A járásszékhelyen kötelező feladatellátásában működő család- és gyermekjóléti központ 
kiemelt feladata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben 
szereplők munkájának összehangolása. 
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A család- és gyermekjóléti szolgálat törvényi előírásnak megfelelően veszélyeztetettséget 
észlelő jelzőrendszert működtet. 
 
Ezen belül: 
 figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek 

életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, 
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást 
igénylő helyzetét 

 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet 
esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet 
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra 

 tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén 
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről 

 fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a 
szolgáltatásairól tájékoztatást ad 

 a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának 
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, jelzést tesz a 
család- és gyermekjóléti központ felé, továbbá kezdeményezi a veszélyeztetett kiskorú 
védelembe vételét. 

 
 
2017 január 1-től hatályba lépett jogszabályváltozások, előírások a jelzőrendszeri tagokkal 
kapcsolatban: 
Gyvt. 130/A § (3) „Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a 
gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az 
egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval - háziorvossal, házi gyermekorvossal, 
védőnővel -, illetve a gyermek gondozása tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó 
szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.  
Eü.tv. 21 § (1a) „Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. 
Nem minősül az ellátás visszautasításának, ha a korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője az egészségügyi alapellátásról szóló törvény 
szerint a háziorvos, illetve házi gyermekorvos választásának jogát gyakorolja. 
2016. évtől a hatósági ügyekben a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei 
koordinálási, és segítő tevékenységet végeznek. Zagyvarékason 3 esetmenedzser látja el 
ezeket a feladatokat.  
A szolgálatnál 1 fő családsegítő van alkalmazásban, aki 2018. márciustól gyermekvállalás 
miatt van távol. Kezdetben helyettesítése heti két alkalommal volt biztosítva. Többszöri 
pályáztatás során sem talált az intézmény családsegítői munkakörre szakmailag megfelelő 
szakembert. 2018. júliustól Oláhné Urschitz Rita családsegítő asszisztens van foglalkoztatva a 
szolgálatnál. 
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Az ellátotti létszám alakulásának bemutatása:  
 

 
A szolgálat rendszerében 2018 évben 54 gyermek védelembe vettként, alapellátásban 26 
gyermek volt nyilvántartásunkban. 2018. decemberben már csak 30 gyermekvédelembe vétele 
és 16 gyermek alapellátása volt folyamatban. 
2017. évben 62 gyermek szerepelt a szolgálat rendszerében. 2017. évben 2 gyermeket érintett 
ideiglenes hatályú elhelyezés. 2018. évben 9 gyemek ideiglenes hatályú elhelyezésére került 
sor. 
A gondozásban álló családok súlyos anyagi, megélhetési problémákkal küzdenek, gyakran 
ezek a problémák családi konfliktusokhoz vezetnek, ezért látogatásaim során a szülőket 
gyermeknevelési, életmód és életvezetési tanácsokkal láttam, látom el, abból a célból, hogy 
olyan körülményeket tudjanak kialakítani a családban, mely a gyermekek testi, lelki, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődését lehetővé teszi. 
A szakmai tevékenységek adatai 
Megnevezés Szakmai tev. halmozott száma  Szolgáltatásban 

részesülők 
Információnyújtás 178 133 
Segítő beszélgetés 64 39 
Tanácsadás 43 32 
Ügyintézés 121 59 
Esetkonferencia, 
esetmegbeszélés, 
esetkonzultáció 

14 
12 
19 

14 
12 
15 

Családlátogatás 43 29 
Adomány közvetítés 49 27 
2018 évben a szolgálathoz főként a nevelési-oktatási intézményből érkeztek esetjelzések 54 
alkalommal, melyek többnyire igazolatlan hiányzásról, magatartási, viselkedési problémákról 
szóltak. Az egészségügyi szolgáltatóktól 19 alkalommal, ebből a védőnői szolgálattól 15 
alkalommal érkezett jelzés. A jelzések többnyire szülői elhanyagolásról, illetve 
együttműködés hiányáról szóltak. A rendőrségtől 3 alkalommal kapott a szolgálat jelzést. 2 
alkalommal büntető eljárás indult kiskorú veszélyeztetése miatt. 
A településen megfigyelhető, hogy a munkanélküliek száma csökkent, a közfoglalkoztatásba 
való bevonás következtében. Ennek hatásait kis mértékben a szolgálat is érzi, némely esetben 
a családok anyagi helyzete javulni látszik. 
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2018 évben a család- és gyermekjóléti szolgálat egy nagyobb rendezvényt szervezett meg az 
„Együtt minden könnyebb” karácsonyi jótékonysági délutánt. 
A szolgáltatás igénybe vevők korcsoport és nemek szerinti bontásban : 
 

Igénybevétel 
módja 

Nem, 
életkor 

0-
2 

3-
5 

6-
13

 

14
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

4 

35
-4

9 

50
-6

1 

62
-id

ős
eb

b 

Ö
ss

ze
se

n:
 

C
sa

lá
do

k 
sz

ám
a 

Együttműködési 
megállapodás 
alapján 

Férfi 1 2 17 8 2 - - 1 - 31 30 
Nő 6 7 15 3 2 12 15 - - 60 
Összesen: 7 9 32 11 4 12 15 1 - 91 

     

3.2. Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása 
 
Mindannyiunk felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak helye legyen a családban, hiszen a 
család a nemzedékek közötti szolidaritás kiindulópontja is. Lényeges szempont az idősek és a 
gyerekek találkozása, hogy párbeszéd alakulhasson ki arról, mit hoz magával az öregedés, és 
miként működhetnek együtt az idősebbek és a fiatalok. 
A demográfiai öregedés kihívást támaszt társadalmunk elé. Fontos, hogy a társadalmunk 
tagjainak az öregedéssel, az öregkorral kapcsolatos képe pozitív legyen, hogy az 
időskorúakban a társadalom teljes jogú tagjait lássák. Ez a cél kiemelten jelenik meg mind az 
Európai Unió, mind a hazai társadalompolitika idősügyi stratégiáiban, és ez kell, hogy 
megjelenjen a miénkben is főként akkor, amennyiben idős emberekkel dolgozunk nap, mint 
nap. Az öregedéshez sok sztereotípia kötődik. Ezek nagy hatással vannak az időskorúakkal 
szembeni szemléletünkre. A jelenleg uralkodó „fiatalság kultusza” miatt az idősebbeket 
sokszor peremre szorítják – szakmailag és társadalmilag egyaránt. Ennek ellenpályáján 
található a hajlott kornak járó, kedvességgel és tisztelettel teli hozzáállás. 
A nyugati országok sokkal inkább előrébb helyezik a fiatalabb generációt, mondván bennük 
van a jövő. Viszont nem szabad elfelejtenünk az idősebb korosztályt sem, akiknek 
köszönhetően mi magunk is élhetünk. 
Ha azonban megállunk egy kicsit gondolkodni mindezeken, és megpróbáljuk az ő útjukat 
járni, rájövünk, hogy mennyi tiszteletet érdemelnek. Tiszteljük a világot, amit átéltek, a 
történelmet, amit túléltek, hiszen egy élethossznyi tudás lakozik bennük. 
Úgy vélem az intézményünk a községben szerencsés helyzetben van, hiszen Zagyvarékas 
Önkormányzata, Polgármestere, Képviselőtestülete amellett, hogy gyermekbarát ugyanakkor 
idősbarát is. Helyi szinten igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy könnyebb, szebb 
legyen az élet, elkötelezettek az időskorúak támogatásában. 
Az országos tendenciának megfelelően településünkön is egyre nő a 65 év feletti lakosok 
száma. Ezt mutatja meg számunkra az alábbi táblázat: 
 
 2013 év 2014 év 2015 év 2016 év 2017 év 
lakónépesség 3656 fő 3619 fő 3648 fő 3667 fő 3709 fő 

61 évtől - 680 fő 678 fő 687 fő 692 fő 702 fő 
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 Szociális étkeztetés 
 

Mikor megöleljük idősödő rokonainkat évről évre egyre törékenyebbnek tűnnek. A korábban 
csodálatra méltóan erős kezek már nem tudják kinyitni a befőttes üveget és a kanapéról való 
felállás is nehézkessé válik számukra. 
Felmérések tanulsága szerint sok idős ember gyakran alultáplált, vagy legalábbis hiányos az 
étkezése. A fő ok, hogy nem figyelnek a táplálkozásukra, nem azt és nem annyit étkeznek, 
ami és amennyi szükséges lenne. 
Ennek következtében állandó fáradtság, rossz kedélyállapot lehet úrrá rajtuk és a 
megbetegedések is könnyebben elhatalmasodnak rajtuk. Az alultápláltság kialakulását - 
melynek látható tünetei a kórosan szikár, csökkent izomzatú, törékeny alkat - meg lehet 
előzni. 
Az étkeztetés biztosítására az idősek, szociálisan rászorultak körében jelentős igény van. Az 
öt napos étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében nehézséget okoz a 
meleg étel elkészítése. 
A szolgáltatás nagyon fontos, mivel az egyes szociális szolgáltatások egymásra épülnek, és a 
legalsó szinten ezen, szolgáltatás – szükség esetén a házi segítségnyújtással együtt – 
gondoskodik az otthonukban élőkről. Mindezt figyelembe véve az étkeztetésben 
részesülőkkel segítő kapcsolat kialakítására törekszünk folyamatosan.  
Az Idősek Nappali ellátásában sorra kerülő rendezvényeire, és egyéb intézményi programokra 
meghívást kapnak, melyre nagyon sokan eljönnek, élnek ezzel a lehetőséggel. 
Az étkezés biztosításával javul az igénylő személyek életminősége, biztonságban érezhetik 
magukat. Emellett kiemelkedő jelentőséggel bír a napi rendszeres, személyes találkozás az 
ebédet kiadókkal, valamint a házhoz szállító munkatársakkal. Ez az idősek, egyedül élők, 
rászorulók életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd fogadása, illetve az 
ebédért való jövetel. 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan rászorult 
személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. 
Étkezés igénybevétele történhet:  

 étel házhoz szállításával, 
 étel elvitelének lehetőségével. 
 étel helyben történő elfogyasztásával 

Településünkön az Önkormányzat fenntartásában működő Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
konyhájától vásároljuk, és ez által gondoskodunk ellátottjaink napi egyszeri meleg 
étkezéséről. A település konyháján készített ételek változatosak, ízletesek, mind minőségben, 
mind mennyiségben is megfelelnek az előírásoknak, illetve ellátottjaink igényeinek. 
2016. évtől diétás étkezésre is lehetőség van intézményünkben, melyet ellátottjaink mára 
megismertek, és szívesen vesznek igénybe, bár összességében nem jelentős a számuk. Az 
Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a friss, forró ételek duplafalú edényekbe kerüljenek át 
konyhánkra, kiszolgálásra. 

Az ellátás igénybevételének módja: kérelem benyújtása - személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik - melyet intézményünknél írásban lehet megtenni. 
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Térítési díj adatok: 
 Az étkeztetés igénybevételekor térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak 
megállapításának alapja a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj. 
A személyi térítési díjak megállapítása az 1993. évi III. törvény 114. §-119/B. §-ai, valamint a 
29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet és a fenntartó térítési díjakra vonatkozó helyi rendelete 
alapján történik. (mely évente két esetben módosítható) 
A havi fizetendő térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő havi 
jövedelmének 30%-át.  
A jogszabályi kötelmek miatt, egy lakcímen élőknél a szállítási díj 120 ft/adag/nap csak egy 
adagra kérhető el. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a 
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kellett figyelembe venni.  
A legalacsonyabb személyi térítési díj 200ft/adag/nap, a legmagasabb 550ft/adag/nap volt a 
2018-as évben 
 
 
A térítési díj befizetésének módja:  

 Az igénybe vevő térítési dj befizetési kötelezettségének a lakásán a terápiás munkatárs 
előzetes tájékoztatását követő napon számla ellenében, szociális gondozónak vagy 
személyesen az intézmény településen található telephelyén tehet eleget. A térítési díjat 
befizetési határideje, a tárgyhónapot követő hó 10. napja. 

2018-ban a következőképpen alakult az ellátotti létszám: 

 Helyben fogyasztja vagy elviszi Lakásra szállítva 
2017. 12. 31.-én 57 58 
2018 évben ellátásba vettek 16 16 
2018 évben ellátásból kikerültek 17 13 
2018. 12. 31.-én 56 61 

                                                                               ÖSSZESEN: 117 FŐ 
 
A megszűnés oka ennél az ellátási formánál is jellemzően bentlakásos intézményben történő 
elhelyezés, valamint halálozás miatt történt. Adag szám tekintetében a 2018. évben összesen 
19.923 adag ebédet igényeltek az ellátottak. 
 
Az elmúlt öt év étkezéssel kapcsolatos ellátotti létszám változásai: 
 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 
Ellátotti 
létszám  

87 fő 116 fő 122 fő 115fő 117 fő 

 
 
 
Az előző évhez képest az étkezést igénylők számában minimális eltérés látható. Ezen ellátási 
formát igénybe vevők meg vannak elégedve az ebéddel illetőleg ezen ellátási forma igénybe 
vételével. 
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 Házi segítségnyújtás:  

Napjainkban a generációs különbségek az öregedéssel együtt járó fizikai és lelki 
gondoskodás, mely a család valamennyi tagját érinti, időst, fiatalt, gyereket egyaránt. A kor 
előrehaladtával gyakorivá vált betegségek a romló mozgáskoordináció okozta növekvő 
bizonytalanságérzet az idős emberek számára egyre nehezebb az önellátás ( a takarítás, 
bevásárlás, főzés). Sokan közülük magányosak, a családnak a munka mellett pedig kevés 
ideje van arra, hogy szüleiknek társaságot jelentsenek, meghallgassák, szükség esetén ápolják 
őket.  
Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő 
jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást.  
Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja, olyan mértékű segítségnyújtás, amely 
biztosítja az ellátást igénylő részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és 
mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását. A gondozottjaink 
ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével, 
törvényi előírásoknak megfelelően.  
Az igénybevétel önkéntes és 2016 évtől térítésmentes. A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy 
törvényes képviselője által kezdeményezhető.  
A házi segítségnyújtás feladat körét két részre osztották. Egyrészt szociális segítésre, másrészt 
személyi ápolásra gondozásra. 
A személyi gondozás esetében Zagyvarékason 5 fő szakképzett gondozónő látja el a 
feladatokat.  
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 
 információnyújtás, tanácsadás, mentális támogatás 
 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
 egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 
 mosdatás 
 fürdetés 
 öltöztetés 
 haj, arcszőrzet ápolás 
 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
 vérnyomás és vércukor mérése stb. 
 száj, fog és protézis ápolása 
 körömápolás, bőrápolás 
 folyadékpótlás, étkeztetés 
 mozgatás ágyban 
 decubitus megelőzés 
 felületi sebkezelés 
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében, annak használatában, 

karbantartásában való segítségnyújtás 
 a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése 

A szociális segítés feladatkört az előző évekhez hasonlóan közfoglalkoztatott személyekkel 
látta el a településen. A közfoglalkoztatottak alkalmazására 2018. évtől az Intézmény már 
önállóan pályázott, Zagyvarékas település vonatkozásában 3 fő foglalkoztatására kapott 
támogatást.  
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Feladatuk többek között: 

 takarítás 
 bevásárlás 
 mosás 
 vasalás 
 mosogatás 
 gyógyszer kiváltás 
 hóeltakarítás, sikosságmentesítés 
 tüzelő behordás 
 ruhajavítás 
 ágyazás, ágyneműcsere 
 kísérés 
 segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet 

elhárításában 
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése 

 
 Házi segítségnyújtás 
2017. 12. 31.-én 47 fő 
2018 évben ellátásba vettek 19 fő 
2018 évben ellátásból kikerültek 10 fő 
2018. 12. 31.-én 56 fő 

A tavalyi évhez képest emelkedett a szolgáltatást igénybevevők száma. Ez összefüggésbe 
hozható az évről évre emelkedő időskorú lakosság számával. A megszűnés oka az előző 
évekhez hasonlóan elsősorban elhalálozás, illetve bentlakásos intézményi elhelyezés volt.  

 
Az elmúlt öt év házi segítségnyújtással kapcsolatos elátotti létszám változásait mutatja meg az 
alábbi táblázat, valamint diagram: 
 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 
Ellátotti 
létszám  

69 fő 50 fő 48 fő 47 fő 56 fő 
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A diagram megmutatja számunkra, hogy a házi segítségnyújtás „megreformálását” követően a 
2018 év az, amikor is egyfajta emelkedés mutatkozik az ellátotti létszámban.  
Munkatársaim feladataik ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének 
és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei fenntartásával, felhasználásával 
biztosított legyen. 
 

 Időskorúak nappali ellátása:   

Idősödő világban élünk. Ez nemcsak azt jelenti, hogy tovább élünk, mint korábban 
köszönhetően részben az orvostudománynak , hanem azt is jelenti, hogy ma az idősek sokkal 
többre képesek, mint évtizedekkel ezelőtt, ezért fontos szempont az, hogyan lehet aktívan 
tölteni az időskort. Albert Schweitzer, a híres polihisztor, teológus és tudós, többek között 
ezeket írta az időskorról: „A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek 
állapota: az akarat- és a képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy 
győzelme a lustaságon.” „ Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek 
múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked 
ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az önbizalom hiánya, reménytelenség, mind hosszú évek, 
melyek nemcsak a testet húzzák le a föld porába, hanem a lelket is. Az ember, akár tizenhat 
éves, akár hatvan, csodára szomjazik, elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és a 
dolgok szépségén, nem fél a kockázattól, gyermeki kíváncsisággal várja, mi lesz holnap. 
Szabadon örül mindennek.”  

Nagyon szépek és úgy vélem igazak ezek a szavak! Mindig voltak életerős, tenni vágyó idős 
emberek, de a mai idősebb generációra, talán az egész nemzedékre is jellemző ez. Milyen jó 
ilyen emberekkel találkozni! Kíváncsiság, nyitottság az újdonságokra, kreativitás, tenni akarás 
mindezek a tulajdonságok azt teszik lehetővé, hogy a mai hatvanon túliak lelkes ötvenévesek 
legyenek, a hetvenen túliak pedig lelkes hatvanévesek- energikusak, legyenek elképzeléseik, 
törekvéseik, saját álmaik.  
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A nappali ellátás igénybe vevői jellemzően ilyen idősek. Hiszen szeretik megmutatni 
magukat, rendezvényeinken versekkel, táncos produkciókkal szórakoztatni a közönséget, s 
saját magukat egyaránt. 

A Nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés 
szükségletek biztosítására. Segítséget nyújtunk a tagoknak a szociális ügyeik intézésben, a 
mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában. 

Az ellátás célja a nappali ellátást igénybe vevő személyek, egészségi állapotának megőrzése 
és javítása, valamint szinten tartása. 
A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet 
betöltő ellátási forma. 

Az ellátási forma keretében működő Idősek Klubja elsősorban az idősebb korosztályhoz 
tartozók, ugyanakkor aktívabb életet élők részére biztosít a nappali órákban hasznos 
időtöltést, társas programokat, foglalkozásokat, kulturális programokon való részvételt. 
Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a 
tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához. 

A programszervezés szakmai, mentális okokból kiemelt szerepet játszik az Idősek Klubja 
életében. A rendszeres és időszakos programok segítenek kimozdítani időseinket, 
klubtagjainkat a korukra jellemző visszavonultságból, ezzel is segítve a kreatív közösségek 
kialakulását, a társas kapcsolatok minőségének javulását.  
Az időskori egészségmegőrzés kulcsfontosságú elemei között szerepel az egészséges 
táplálkozás és a rendszeres orvosi ellenőrzés mellett a fizikai és szellem aktivitás megőrzése. 
Célunk, hogy a klubtagok a passzív időtöltést olyan aktívra cseréljék fel, amely örömöt, 
kikapcsolódást jelent számukra. Ezen ellátási forma szolgáltatása térítés mentesen vehető 
igénybe. 
Nappali ellátás nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 7.30-15.30 óráig tart. 
Az intézmény működési engedélye szerint, maximum 20 fő ellátását biztosíthatjuk. 
Az intézmény belső életét a házirend szabályozza. 
 
Az alábbi táblázat a Nappali ellátásban megállapodással rendelkezők számát mutatja be: 
 
 

 Nappali ellátás 
2017. 12. 31.-én 22 fő 
2018 évben ellátásba vettek 1 fő 
2018 évben ellátásból kikerültek 3 fő 
2018. 12. 31.-én 20 fő 

 
 
 

Láthatjuk, hogy 2018 évben számottevő változás nem történt a klubtagok számát illetően. A 
jelenlegi tagok több éve veszik igénybe ezt az alapellátási formát. A kikerülés oka egészségi 
állapot változásából adódott. Ezen személyek az intézmény ellátásában maradtak csak az 
ellátási forma változott meg esetükben házi segítségnyújtás igénybe vételére. 
Jól összeszokott társaság alakult ki. Úgy vélem a klubban kialakult a személyi kötődés, mely 
lehetővé teszi tagjaink számára, hogy e közösség segítségével aktív, tartalmas életet 
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alakítsanak ki maguknak. Irányított segítő beszélgetések alkalmazásával új célok, feladatok 
megtalálására ösztönözzük ellátottainkat. Nagyon fontos szakmai feladatunk a mentális 
stabilitás, a lelki egyensúlyra való törekvés elősegítésének biztosítása. 
 
Az elmúlt öt év nappali ellátással kapcsolatos ellátotti létszám változásait mutatja meg a 
következő táblázat, valamint diagram: 
 

Év 2014 2015 2016 2017 2018 
Ellátotti 
létszám 

22 fő 22 fő 21fő 22 fő 20 fő 

 
 

 
 

 
Számottevő változás nem következett be az ellátottak számát illetően. Amennyiben az ellátás 
megszüntetésre került egy-egy esetben, nagyon rövid időn belül sikerült a helyet betölteni, az 
üresedést megszüntetni. Az intézmény működési engedélye szerint, maximum 20 fő ellátását 
biztosíthatjuk, az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is a kihasználtság 100%-os volt ebben az 
ellátási formában. 
 
3.3.Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
 
A közösségi pszichiátriai ellátás szolgáltatás kereteit a – 1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátások (továbbiakban: Szt.), – 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről (továbbiakban: R), – 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (továbbiakban Ig. R.) szabályozza.  
Ezek a jogszabályok határozzák meg többek között a szolgáltatás tartalmát, a szolgáltatást 
nyújtókra vonatkozó képesítési előírásokat, az ellátást igénylők körét és az igénybevételi 
eljárást.  
 
A közösségi ellátás esetében a közösségi kifejezés arra utal, hogy az érintettek ellátása azok 
eredeti lakókörnyezetében, közösségében történik, s nem az érintett kiemelésével, intézményi 
keretek között.  
A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, ingyenes. A segítséget kérők mindenféle 
ellenszolgáltatás nélkül vehetik igénybe a közösségi ellátásokat. A lakókörnyezetben folyik, 
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ezáltal is biztosítva, hogy az érintett ott kap segítséget problémáira, ahol azok keletkeztek, s 
javítva ezzel a segítséghez jutás esélyét és az igénybevételi hajlandóságot. 
Nem gyógyító tevékenység, a közösségi ellátások a pszichiátriai problémával küzdő emberek 
komplex pszicho-szociális rehabilitációjára szerveződnek. Ugyanakkor a javuló életminőségi 
mutatók, a kevesebb stresszhelyzet, hozzájárulhatnak a pszichopatológiai állapot pozitív 
irányba történő javulásához, s az együttműködés a szociális szolgáltatásokkal javíthatja a 
medikális kezelést végzőkkel történő együttműködést is. Akut pszichotikus állapotok, 
azonnali reagálást igénylő krízishelyzetek kezelésére a szolgáltatás nem alkalmas, de fontos 
feladata a krízisek megelőzése, időben történő jelzése és az egészségügyi szakemberrel együtt 
a krízisellátásban való részvétel. A közösségi szolgáltatások általános jellemzője a környezeti 
erőforrások intenzív igénybevétele, így a professzionális segítők mellett nagyban 
támaszkodhatnak a szolgáltatók az érintett környezetére, önkéntesek bevonására. Struktúrája 
rugalmas, könnyen reagál a közösségben megjelenő problémákra. A kliens állapotához és 
helyzetéhez igazítja, és könnyen teljesíthető elvárásokat támaszt, amelyek elindíthatják a 
változást. Az egészségügyi ellátórendszerrel és az érintett ellátásában résztvevő más 
szolgáltatókkal, hivatalokkal való együttműködés alapfeltétele a hatékony közösségi 
ellátásnak.  
 
Az SZKTT Zagyva menti Integrált Központja közösségi pszichiátriai ellátása két telephelyen 
működik: 

 5052 Újszász, Bajcsy Zs. út 20 
 5051 Zagyvarékas, Egység út 62. 

Továbbá az intézmény működési engedélye a Szolnoki Kistérség 18 településére terjed ki: 
Újszász, Zagyvarékas, Szolnok, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Rákóczifalva, 
Rákócziújfalu, Martfű, Szajol, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű, Kőtelek, 
Tiszasüly.  
 
A közösségi pszichiátriai feladatellátás 2018. június 15-ig 3 fővel és 1 orvos konzultánssal 
működött. 
 

 Terápiás munkatárs: Győrfiné Kaló Eliza: szociálpedagógus-művelődésszervező 
 Közösségi gondozó: Szanyiné Polyák Erika: közösségi pszichiátriai gondozó 
 Közösségi gondozó: Kelemen Renáta: közösségi pszichiátriai gondozó 
 Pszichiáter: Dr. Bagi Mária pszichiáter, gondozó vezető főorvos. Havi 4 órában orvos 

konzultáns.  
 
A terápiás munkatárs 2018.06.18-tól megüresedett álláshelyére a pályázat folyamatos kiírása 
megtörtént, de megfelelő végzettséggel egy pályázó sem rendelkezett, ezért a két közösségi 
pszichiátriai gondozó látta el az ellátottakat, feladatokat. 
 
2018. főbb eseményei a közösségi pszichiátriai ellátásban:  
 

- Részvétel az intézmény gyermekjóléti szolgálata által szervezett éves kötelező 
Gyermekvédelmi Konferencián, mint észlelő és jelzőrendszeri tag 

- Esetkonferencia több ízben is egy krízishelyzetben lévő család, pszichiátriai beteg 
anyával ügy kapcsán a szolnoki Humán Szolgáltató Központban.  
 

- Kirándulás tavasszal, a Prizma klubbal Szolnokra a Millérre. Ebbe a programba 
néhány klienst sikerült bevonni. 

 A pszichiátriai gondozóban több esetben volt esetmegbeszéléssel és 
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gyógyszerismertetéssel egybekötött ebéd Dr. Bagi Mária gondozó vezető főorvos 
kezdeményezésével. 

 Kamasztanya Családi nap rendezvényén való részvétel. 
 Esély Forrásközpont által szervezett Tolerancia napon való részvétel a szolnoki Tisza 

Part moziban 
 Pszichiátriai gondozó Mikulás ünnepségén való részvétel az együtt. 
 A Prizma Nappali Ellátás részéről szervezett esetmegbeszélés, Dr. Fügi Sarolta 

pszichiáter főorvos vezetésével, dramatikus módszerrel. 
 
 

A közösségi ellátás 2018. 01.02.  
Állapot mutatói 

 
Város Fő Férfi Nő 
Újszász 7 3 4 
Zagyvarékas 6 1 5 
Szászberek 0 0 0 
Szolnok 17 2 15 
Tószeg 4 0 4 
Tiszavárkony 0 0 0 
Tiszajenő 0 0 0 
Vezseny 0 0 0 
Rákóczifalva 5 1 4 
Rákócziújfal
u 

0 0 0 

Martfű 0 0 0 
Szajol 0 0 0 
Besenyszög 4 0 4 
Csataszög 0 0 0 
Hunyadfalva 0 0 0 
Nagykörű 4 0 4 
Kőtelek 4 2 2 
Tiszasüly 3 1 2 
Összesen 54 10 44 
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A közösségi ellátás 2018. 12. 31. 
állapot mutatói 

 
Város Fő Férfi Nő 

Újszász 7 3 4 
Zagyvarékas 6 1 5 

Szászberek 0 0 0 
Szolnok 12 1 11 
Tószeg 4 0 4 

Tiszavárkony 0 0 0 
Tiszajenő 0 0 0 

Vezseny 0 0 0 
Rákóczifalva 5 1 4 
Rákócziújfal

u 
0 0 0 

Martfű 0 0 0 
Szajol 0 0 0 

Besenyszög 4 0 4 
Csataszög 0 0 0 

Hunyadfalva 0 0 0 
Nagykörű 0 0 0 

Kőtelek 1 0 1 
Tiszasüly 1 1 0 
Összesen 40 7 33 

 
 

A szolgáltatás szakmai jellemzői 
 

Megnevezés 2017.év 
tényleges 

2018.év 
tényleges 

   
Megállapodás alapján ellátásban részesülő fő 53,4 40 
Álláskeresőként nyilvántartásba vettek száma 2 0 

Szociális, egészségügyi, foglalkoztatási szolgáltatásban, 
képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje 

alatt megkezdő ellátottak száma 

4 0 

Intézményi jogviszony időtartama alatt az önellátási 
képesség javulása 

19 10 

Gondozási órák száma 1742,3 1693 
Ellátási terület településszáma 18 18 

   
   

 
 
2018-ban a gondozási órák száma összesen: 1693 volt. Az ügyfelek egy része igénybe veszi a 
településeken működő más egyéb szociális ellátásokat is. Leginkább a nappali ellátást és az 
étkeztetést. Van olyan kliens, aki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátottja is, így 
több irányból megtámogatva könnyebben boldogul a mindennapokban.  
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2018. évben Szolnokon 5 fő, Kőtelken 4 fő, Tiszasülyön 1 fő, Nagykörűben 4 fő ellátása szűnt 
meg. Ebből 2 fő elhalálozott, 4 fő a terápiás munkatárs munkaviszonyának megszűnését 
követő gondozónő személyében történő változás miatt, 8 fő pedig együttműködés hiányában 
szűnt meg. 2018. évben 1 fő felvételére került sor. 
2018.évben Zagyvarékas vonatkozásában nem tudunk ellátás megszűnéséről beszámolni. 
 
 
Leggyakoribb kórképek, amelyekkel találkozunk 
 

 paranoia 
 paranoid skizofrénia 
 reziduális skizofrénia 
 depresszió( enyhe, közepes és súlyos epizód) 
 bipoláris depresszió 
 akut és átmeneti pszichotikus rendellenesség 
 deluzív zavar 
 hebefrénia 
 fóbiás, szorongásos rendellenességek 
 függőségek (gyógyszer, alkohol, nikotin) 

 
 
 
Leggyakoribb problémák, melyekkel találkozunk: 
1. Alacsony jövedelmi viszonyok 
2. Önálló életvezetés, önellátás nehézségei 
3. Pénzkezelési készségek hiánya 
4. Munkanélküliség 
5. Leromlott egészségi állapot 
6. Pszichés betegséggel társult szenvedélybetegség 
7. Családon belüli konfliktusok 
8. Hozzátartozó hiánya, egyedüllét 
9. Beszűkült társas kapcsolatok  
10.Izolálódás 
11.Gyógyszeres terápia elutasítása 
12.Öngyilkossági fenyegetettség 
 
A közösségi ellátás tevékenységi formái 
 

  Megkereső munka: lehetőséget teremt az izolált, rejtőzködő, sérülékeny emberek 
elérésére. 

  Állapotfelmérés: megismerjük a kliens és családja életének működési mechanizmusait. 
Pl: mindennapi élete, lakhatása, életkörülményei, anyagi helyzete, kapcsolatai, 
gyógyszeres együttműködése. 

  Pszicho szociális intervenciók: korai figyelmeztető tünetek felmérése, felismerése, 
problémakezelés, problémamegoldás, örömteli elérhető célok megfogalmazása. 

  Információs, ügyintéző, érdekvédelmi és adminisztratív tevékenység 
  Együttműködés a társintézményekkel 
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Tárgyi feltételek 
 
A szolgálat székhelye, telephelyei, illetve az ellátottak számára nyitva álló helyiségek 
könnyen megközelíthetőek.  
A fogadóóra céljára szolgáló helyiség mellett várakozásra, illetve bizalmas beszélgetésre 
alkalmas helyiség is biztosított.  
A helyiségek berendezése, belső környezete alkalmas teret biztosít az adminisztrációs 
tevékenységre, az ellátottak/hozzátartozóik várakozására, fogadására, egyéni beszélgetésre.  
A szolgálat irodatechnikai feltételei (telefon, fax, számítógép, nyomtató; fénymásoló 
használat lehetősége) és berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést. A hatékony és gyors ügyintézés 
érdekében minden dolgozónak van szolgálati mobiltelefonja. Az intézmény fizeti az utazással 
járó költségeket is. Amikor a különböző településeken végezzük a munkát a helyi családsegítő 
és gyermekjóléti szolgálat irodai helységében tudunk ügyfeleket fogadni, megpihenni, 
melegedni és étkezni. 
 
 
Feladatellátással kapcsolatos együttműködések – kapcsolatrendszer: 
 
 
A szolgálat szoros kapcsolatot tart fenn a kistérség valamennyi szociális alapellátást 
(gyermekjóléti, családsegítő szolgálatok stb.) biztosító intézményeivel. Valamint az 
egészségügyi ellátás képviselőivel, kiemelten a Pszichiátriai Gondozóval. 
A gondozási folyamat tapasztalatai alapján a kliensek problémái, szükségletei sokrétűek, és 
adekvát kielégítésük más szolgáltatók bevonását is feltételezi.  
A szakmai munka során előforduló jelenség, hogy a kliens által hozott problémahalmaz más 
szociális szakember jelenlétét is indokolják a gondozási folyamatban, ilyenkor kettős 
esetvezetésre kerül sor. Mindez alapjaiban feltételezi a szakemberek-szolgáltatók közötti 
együttműködést a célok megvalósítása érdekében. 
 Az együttműködés célja, hogy az ellátottak és családjaik életét, életminőségét, működését 
alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek kezelése a leghatékonyabb formában történjen, 
és hogy klienseink problémáikra, szükségleteikre adekvát „választ” kapjanak. 
Fontos, hogy a problémakezelésben mindenki a maga kompetenciája, és erőforrásaira 
tekintettel vesz részt. A hálózatban való működés jelentősége számunkra még abban rejlik, 
hogy egyfajta jelzőrendszerként működik, mely révén a problémák időben történő 
észlelésével megelőzhető annak súlyosbodása.  
A működés hatékonyságát feltételezi, hogy az információáramlás nyílt és kölcsönös legyen a 
szolgáltatók között. Mindezt a rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, megbeszélések 
segítik. Feladataink hatékony ellátása érdekében alkalmazzuk a szociális segítő munka fontos 
eszközeit, az esetmegbeszélést. Esetmegbeszélésekre általában kéthetente kerül sor, melyet 
egybekötünk szakmai megbeszéléseinkkel. Itt történik azon információk megosztása, ami a 
mindennapi munkánkat segíti. A közösségi ellátás a munkakört tekintve egy rendkívül 
speciális feladat. Mentálisan és fizikailag is megterhelő a gondozók munkája. A terepen 
elszigetelten egyedül dolgozunk. A kiégés megelőzése céljából rendkívül fontos a 
szupervízión és esetmegbeszéléseken való részvétel. Szeretnénk a jövőben több szakmai 
továbbképzésen részt venni, új ismereteket szerezni, bővíteni a kapcsolati hálót. A szakmai 
tudás fejlesztése érdekében az intézmény célja szakirodalom vásárlása, amely nemcsak a 
közösségi gondozók munkáját könnyítené meg, hanem a többi szociális szakemberét is, 
hiszen gyakori tapasztalat, hogy más területen dolgozó munkatársak is találkoznak pszichés 
beteggel. 
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II. A működési feltételek alakulása. 
 
1. Személyi feltételek ellátási területenként (Újszász létszám nélkül) 
 

1. Személyi feltételek ellátási területenként 

Megnevezés Tényleges 
Jogszabály 

szerint 
szükséges 

eltérés 

többlet hiány 

Család-és gyermekjóléti szolgálat 1 1 0 0 
Étkeztetés 0 0 0 0 
Házi segítségnyújtás 5 5 0 0 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 2 3 0 1 
Időskorúak nappali ellátása 1 1 0 0 

  
      1 fő megbízott gazdasági vezető,  

 1 fő pénzügyi,- számviteli ügyintéző,  
Pszichiáter: Dr. Bagi Mária havi 4 órában orvos konzultáns (közösségi ellátás) 
 

2018. évben az intézmény pályázat útján 100%-os költségtámogatással közmunka program 
keretében, Zagyvarékas vonatkozásában 3 fő munkavállaló alkalmazását tudta teljesíteni. 
Munkájuk jelentősen hozzájárultak a főállásban dolgozó munkatársak különösen a házi 
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés szakfeladataiban történő hatékony munkavégzéshez. 
A pszichiátriai betegek közösségi ellátásában dolgozó koordinátor munkaviszonya 2018. 
június 15. napjával megszűnt. Többszöri pályázati kiírás ellenére sem sikerült az álláshely 
betöltésére megfelelő személyt találni így a 2018. év második felében betöltetlenül maradt ez 
a pozíció. 
Képesítési és létszámfeltételek minden területen az előírásoknak megfelelnek. 
Az intézményvezetési feladatokat 2018. július 1-napjától Farkas Józsefné nyugdíjba vonulása 
okán Osztásné Szabó Hajnalka megbízott igazgatóként látta el. 2018. október 1-napjától 
kezdődően az igazgatói/intézményvezetői munkakör betöltésre került Kiss Erika 
kinevezésével. Ettől a naptól kezdődően Osztásné Szabó Hajnalka terápiás munkatárs 
munkakörben látta el újra korábbi feladatkörét Zagyvarékason az idősek nappali ellátásáért, 
szociális étkeztetésért és házi segítségnyújtás szakfeladatokért felelősként. 
 
2. Tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételek, változások az előző évi mutatókhoz 
viszonyítva: 
A szolgálat székhelye, telephelye, illetve az ellátottak számára nyitva álló helyiségek könnyen 
megközelíthetőek.  
A fogadóóra céljára szolgáló helyiség mellett várakozásra, illetve bizalmas beszélgetésre 
alkalmas helyiség is biztosított.  
Az intézményben pszichológusi konzultációra is lehetőség nyílt. 
Meglévő kerékpárok javítását elvégeztettük. 
A helyiségek berendezése, belső környezete alkalmas teret biztosít az adminisztrációs 
tevékenységre, az ellátottak/hozzátartozóik várakozására, fogadására, egyéni beszélgetésre.  
A szolgálat korszerű irodatechnikai feltételei (telefon, számítógép, nyomtató; fénymásoló 
használat lehetősége) és berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést. A hatékony és gyors ügyintézés 
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érdekében több dolgozónak van szolgálati mobiltelefonja. A jövőbeni tervek között szerepel 
ezen telefonok minden dolgozó számára történő biztosítása is. 
 
3. A jogszabályi megfelelés helyzete az egyes ellátási területeken változás az előző évihez 
viszonyítva, a hiányosságok okai és megoldási lehetőségei 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2018. februári változása több ponton is 
érintette a vezetői munkaköreinek szabályozását. Az egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet már az előző 
évben módosította a szakmai rendelet 2. számú mellékletét azzal a kikötéssel, hogy a 
szakdolgozók átsorolását 2017. december 31-ig kellett előkészíteni, maga a melléklet ugyanis 
2018. január 1-től lépett hatályba.  
Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 
a már hatályba lépett 2. számú mellékletet módosította több területen (gyakorlatilag újra- 
meghatározta azt, de alapstruktúráját és tartalmát jelentős részben megtartotta), illetve ehhez 
kapcsolódóan a rendelet 3. számú mellékletében az egyes munkakörökhöz kapcsolódó 
képesítési elvárásokat is módosította. A személyi feltételek változásnak egyik legfontosabb 
eleme, hogy a szakmai létszámba ágyazott vezetői munkakörök lényegében megszűntek. A 
rendelet szerint a szociális intézmények vonatkozásában az önállóan (nem integráltan) 
működő szolgáltatások vezetője, illetve az integrált intézmény esetében annak vezetője 
minősül intézményvezetőnek. A korábban szolgálatvezetői munkakörben dolgozókat a 
rendelet terápiás munkatársakká minősítette át. A R. 119. § (5) d) pontja szerint terápiás 
munkatárs kategóriában kell érteni az integrált intézmény esetén az eddigi közösségi 
koordinátor, a nappali ellátás vezető munkaköröket. Az integrált intézmény szolgálatvezetője, 
közösségi koordinátora és nappali ellátás vezetője terápiás munkatárs munkakörbe sorolható 
2018. január 1-jére visszamenő hatállyal a munkakör betöltésének idejére. A vezető feladatok 
ugyanakkor nem tűntek el a rendszerből, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
(Kjtvhr.) vezetői feladatellátással kapcsolatos szabályait szükséges alkalmazni.  
A Kjt. szabályai szerint a vezetői (magasabb vezetői) feladat ellátása megbízással történik, a 
vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás feltétele, hogy a 
közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve 
vezetői beosztásból eredő feladatait. A Kjtvhr. szerint magasabb vezetőnek minősül a 
szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője. A 
vezetőképzés esetében az Szt. is a „vezetői megbízással rendelkező személyek” kifejezést 
használja, a vezetői megbízás feltétele a vezetőképzésen, illetve a megújító képzésen való 
részvétel. 
 
4. Ellenőrzések, események 
 
Vári Imre belső ellenőr az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését bonyolította le. A 
vizsgálat alapján megállapítható, hogy az intézmény az alapító okiratban foglaltak, illetve az 
érvényben lévő gazdálkodási jogszabályok alapján végzi tevékenységét. 
A fenntartó részéről megtörténtek az intézmény belső szabályzatainak ellenőrzése 
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III. A gazdálkodási helyzet 
 
(Újszászi adatokat is tartalmaz) 

 
Az intézmény 2018. évi eredeti költségvetésének főösszege 98.422.694 Ft-tal került 
elfogadásra. Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a kiadási és bevételi módosított 
előirányzat 116.127.737 Ft-ra nőtt.  
 
Intézményi feladatellátás általános értékelése 
Az adott költségvetési évben az intézmény működéséhez szükséges anyagi, személyi és tárgyi 
feltételek biztosítottak voltak. A szűkös költségvetési keret ellenére ésszerű és takarékos 
gazdálkodással feladatait a megfelelő szinten ellátta. 
Bevételi források és azok teljesítése, bevételi kiesések okai, átvett pénzeszközök 
alakulása 
A bevételek legnagyobb hányadát a központi, irányító szervi támogatás teszi ki 85.433.264 Ft 
összegben. Másik nagy bevételi forrás az intézményi ellátási díjak, mely bevétel 92,53 %-ra 
teljesült. 
Működési célú támogatásként leutalásra került a 2017. évi pótlólagos állami támogatás, 
1.026.500 Ft és a 2017. évi alulfinanszírozás összege 21.793 Ft. 
A közfoglalkoztatás támogatásához 6.777.130 Ft működési célú támogatást kaptunk. 
Az előző évi maradvány igénybevétele megtörtént. 
 
Kiadások alakulása, ezen belül a működési és felhalmozási kiadások 
A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 
teszik ki (77.718.260 Ft). 
A dologi kiadások a szociális étkeztetéshez kapcsolódó vásárolt élelmezés összege képvisel 
jelentős nagyságrendet (14.325.499 Ft). A további tételek az intézmény működéséhez 
kapcsolódó kiadások. 
Beruházásként egy számítógép és egy televízió beszerzésére került sor. 
 
Bér- és létszámgazdálkodás értékelése 
2018. évben a közösségi koordinátori álláshely tartósan megüresedett. 1 fő családsegítő gyes-
es helye betöltésre került. A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés területén szociális 
gondozói díjasok és közfoglalkoztatottak segítették az állományban lévők munkáját. 
 
A realizált pénzmaradvány tételes elszámolása 
Az intézmény realizált maradványa 480.096 Ft volt, melyet a gazdasági vezetővel kapcsolatos 
2017. évi megbízási díj kiegyenlítésére használt fel. 
 
A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek tételes kimutatása 
Az intézmény 2018. évi maradványa 9.219.907 Ft, mely összeg a 2019. évi költségvetésbe a 
dologi kiadások forrásaként beállításra került. 
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1.566.347 Ft az alábbiak szerint: 
   Intézmény összesen ebből: Újszász Zagyvarékas 
Élelem KS-408406S-2018/1405 14.073 Ft 14.073 Ft 
Eü. tanácsadás NJ6SA3128266 25.000 Ft 12.500 Ft 12.500 Ft 
Vásárolt étkezés KS-408406S-2019/4 522.764 Ft 522.764 Ft 
Vásárolt étkezés KS-Óvoda szla-2019/1 779.900 Ft  779.900 Ft 
Áramdíj 120801953665 6.990 Ft 156 Ft 6.834 Ft 
Áramdíj 120801953666 6.990 Ft 88 Ft 6.902 Ft 
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Vízdíj 2018002403/12 8.200 Ft 97 Ft 8.103 Ft 
Vízdíj 2018002402/12 673 Ft 169 Ft 504 Ft 
Gázdíj 100252731721 64.012 Ft 762 Ft 63.250 Ft 
Gázdíj 100252731724 5.591 Ft 69 Ft 5.522 Ft 
Gázdíj 100168772049 70.409 Ft 69.000 Ft 1.409 Ft 
Gázdíj 101404564529 8.298 Ft 2.074 Ft 6.224 Ft 
Fénymásoló nyomatdíj VSz-2018/08849 5.738 Ft 5.674 Ft 64 Ft 
Áramdíj KS-733052S-2019/17 19.802 Ft 19.404 Ft 398 Ft 
Vízdíj KS-733052S-2019/20 6.382 Ft 4.804 Ft 1.578 Ft 
Szemétszállítás 114451847 4.768 Ft 1.192 Ft 3.576 Ft 
Szemétszállítás 114451846 4.768 Ft 59 Ft 4.709 Ft 
Fénymásoló üzemeltetési díj 1881418 11.989 Ft 142 Ft 11.847 Ft 
Összesen:           1.566.347 Ft   653.027 Ft     913.320 
Ft 
 
A vagyon alakulása 
Az intézmény eszközeinek értéke 8.323.915 Ft-tal több, mint előző évben. Ehhez nagyrészt a 
pénzeszközök 9.110.016 Ft-os növekedése járult hozzá. 
A tárgyi eszközök nettó értéke 236.596 Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a tárgyévi aktivált 
beruházások összege kevesebb a tárgyévi elszámolt amortizációnál. 
A követelések állománya 248.205 Ft-tal csökkent. 
A kötelezettségek állománya 1.273.276 Ft-tal kevesebb, mint előző évben. 
 
Összességében az intézmény működőképessége egész évben biztosított volt. 
 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 

2018.évi teljesítés 

Bevételek Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/Módosított 

% 

Központi szervi műk. célú 
támogatás 76 978 328 85 492 919 85 433 264 99,93 
Előző évi maradvány 
igénybevétele 480 096 480 096 480 096 100,00 
Ellátási díjak bevételei 16 507 300 16 507 300 15 274 731 92,53 
ÁFA bevétel 4 456 970 4 456 970 4 124 189 92,53 
Egyéb működési bevétel    8 142 159 6 961 213 85,50 
Egyéb műk. célú tám. társulástól   1 048 293 1 048 293 100,00 

Bevételek mindösszesen 98 422 694 116 127 737 113 321 786 97,58 

Kiadások Eredeti 
előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés/Módosított 

% 

Személyi juttatások 54 621 347 71 139 536 64 697 644 90,94 
          
Külső személyi juttatások 1 080 000 944 800 360 000 38,10 
          
Munkaadókat terhelő járulékok 11 016 488 13 552 953 12 660 616 93,42 
Személyi jellegű juttatások 66 717 835 85 637 289 77 718 260 90,75 
          
Szakmai anyagok beszerzése 37 900 196 050 41 677 21,26 
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Üzemeltetési anyagok 
beszerzése 766 840 872 920 851 945 97,60 
Árubeszerzés 0 0 0 0,00 
Készletbeszerzés 804 740 1 068 970 893 622 83,60 
          
Informatikai szolgáltatások 284 000 423 781 360 818 85,14 
Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások 761 000 717 000 487 347 67,97 
Kommunikációs szolgáltatások 1 045 000 1 140 781 848 165 74,35 
              
Közüzemi díjak 1 999 000 2 822 232 2 142 730 75,92 
Vásárolt élelmezés 16 089 100 15 818 319 14 325 499 90,56 
Karbantartás 99 000 164 228 140 366 85,47 
Szakmai tevékenységet segítő 
szolg. 336 000 564 110 483 950 85,79 
Egyéb szolgáltatások 1 140 044 1 761 586 1 147 481 65,14 
Szolgáltatási kiadások 19 663 144 21 130 475 18 240 026 86,32 
          
Belföldi kiküldetés 55 000 95 370 81 155 85,09 
Kiküldetések 55 000 95 370 81 155 85,09 
          
Előzetesen felszámított ÁFA 5 717 759 5 660 267 5 040 123 89,04 
Fizetendő ÁFA 211 408 267 408 267 000 99,85 
Egyéb dologi kiadások 3 757 262 93 002 29 640 31,87 
Befizetések, egyéb dologi kiad. 9 686 429 6 020 677 5 336 763 88,64 
Dologi kiadások 31 254 313 29 456 273 25 399 731 86,23 
          
Egyéb működési célú 
támogatások   578 634 578 634 100,00 
Egyéb működési célú kiadások 0 578 634 578 634 100,00 
              
Tárgyi eszközök beszerzése 354 760 358 693 319 098 88,96 
Beruházási célú ÁFA 95 786 96 848 86 156 88,96 
Beruházások összesen 450 546 455 541 405 254 88,96 
          

Kiadások mindösszesen 98 422 694 116 127 737 104 101 879 89,64 
 
 
 
 

 
IV. Az ellátások minőségi és mennyiségi fejlesztésének lehetőségei. 

 
1.Az ellátásokat befolyásoló változások 2018. évben 
A pszichiátriai betegek közösségi ellátásában a koordinátor hiánya megnehezítette az év 
második felében a gondozók minden napi munkáját, kevesebb ellátást igénylőt voltak csak 
képesek így ellátni. Az intézmény ezen üres álláshely mihamarabbi betöltése nélkülözhetetlen 
tényezővé vált a magas szintű, az adott településeken mutatkozó ezen ellátási típus iránti 
igény zökkenőmentes biztosításához. 
Zagyvarékas községben végzett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkájának 
tekintetében elmondható, hogy 2018. év a szolgálat működése szempontjából nehéz év volt, a 
személyi feltétel hiánya miatt. A családsegítő munkatárs 2018. év március hónapjától tartós 
táppénzes állományban volt majd ezt követően szülési szabadságát töltötte. Az intézmény 
többször pályázatot írt ki a munkakör betöltésére, azonban a jelentkezők nem voltak 
alkalmasak a feladat elvégzésére hosszabb távon. Az év utolsó negyedévében családsegítő 
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asszisztens munkakörben szakképzettség nélkül újszászi állományban lévő családsegítő 
kolléga szakmai felügyelete, segítése mellett történt a szolgálat munkája a településen. 
 
2.Szükséges intézkedések, fenntartói és intézményi 2018. évben 
A szolgáltatások színvonalának megőrzése, az intézmény folyamatos zavartalan működtetése 
2018. évben is az önkormányzat települési hozzájárulásával volt biztosított.  
Egyéb más rendkívüli fenntartói vagy intézményi intézkedés nem vált szükségessé az év 
folyamán. 
 
3.Az ellátás fejlesztésére bevont pályázati források    
Az SZGYF által szervezett EFOP-3.8.2-16-2016-00001 kiemelt projekt keretein belül mely 
2017. évben kezdődött a „Csoport szupervízió szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátásban” című továbbképzésen a 2018-as évben nem vettek részt a szakdolgozók. Ugyan 
akkor ezen, projekt tovább folytatódott és a következő képzési lehetőségre a toborzás 
elkezdődött. A 2019-es év elején újra részt vehetnek a képzéseken térítés mentesen, a 
közösségi ellátásban dolgozó munkatársak mellett a családsegítők, terápiás munkatársak, és 
most már csatlakozva a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársak is. 

 
 

4.Az ellátások fejlesztésének lehetőségei  
 

4.1.Szervezeti felépítésre vonatkozóan 
Az intézmény vezetésével kapcsolatosan lényegesnek tartom, hogy a meglévő 
szolgáltatások minőségét megtartsuk, illetve javítsuk. 
Az intézmény eddigi működésében felhalmozódott értékeket meg kell őrizni. A dolgozók 
és az ellátást igénybe vevők számára biztonságot, a folytonosságot biztosítani szükséges 
a szolgáltatás igénybe vétele során. Ugyan akkor megújulás lehetőségét is biztosítani 
szükséges. 
Szolgáltató intézményként a szakemberek személyisége, tudása határozza meg a 
szervezet tevékenységeinek minőségét, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi 
erőforrás- menedzsmentre: a munkaerő-tervezésre, a munkakör-tervezésre, a munkaerő 
biztosításra, ösztönzésre, motiválásra, képzésre, továbbképzésekre is. 
Meglátásom szerint az intézményi keretek között végzett szociális munka nem elkülönült 
egyének, hanem egy közösség együttes munkája kell, hogy legyen.  
 

4.2.Gazdálkodásra vonatkozóan 
A stabil pénzügyi kondíciók mellett folyamatosan gondoskodni kell az eszközök, a 
humán erőforrás fejlesztési lehetőségeiről is. Szervezett, hatékonyan működő intézményi 
struktúrával, változatlan ellátási feladatok mellett kell gazdaságosan működtetni az 
intézményt. Azt gondolom, hogy minden lehetőséget fel kell kutatni és meg kell találni a 
pénzügyi források kiegészítéséhez, pályázatokkal, szponzorok, támogatók esetleges 
bevonásával is. 
Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a szakmai színvonalat megőrizzük, illetve ha 
szükséges javítsuk, annak érdekében, hogy az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik 
elégedettsége ne csökkenjen.  
Fontos célkitűzésnek tartom, egy hatékony működőképességet garantáló már meglévő 
struktúra, folyamatos fenntartásának biztosítását, olyan rugalmas és átjárható az ellátottak 
változó igényeihez igazodó rendszert működtetni mely hosszú távon is biztosítani tudja a 
törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor hatékony és gazdaságos működést. 
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4.3. Kapcsolatrendszerre vonatkozóan 
Meglátásom szerint az intézményen belüli szakmai csoportok között, és a társult 
települések közötti együttműködés, folyamatos kétoldalú párbeszéd létrejötte is alap 
fontosságú a működés szempontjából.  
Lényeges a Kistérség valamennyi szociális alap és szakellátást biztosító intézményeivel 
valamint az egészségügyi ellátás képviselőivel, háziorvosokkal, pszichiátriai gondozóval 
szoros, jó együttműködésen alapuló kapcsolattartás biztosításának további fenntartását. 
 
4.4.Célok: 
Az intézmény személyi feltételeinek folyamatos biztosításával valamint, az épületek, 
infrastruktúra állagmegóvására való törekvéssel, karbantartási munkálatokkal, esetleges 
javítások szükséges cserék elvégzésével továbbra is biztosítottnak és adottnak látom az 
intézmény zavartalan működését. 
A közeljövőben terveim között szerepel mind kettő településen az ellátást igénybe vevők 
megkérdezése, elégedettség felmérés formájában. Ez által szeretném még teljesebben 
átlátni és feltárni az igénybe vevők esetlegesen még hiányzó szükségleteit, teljesíthető 
igényeit, illetve a jelenleg általunk nyújtott szolgáltatások minőségét, célzó 
észrevételeiket. 
Amennyiben igény mutatkozik a településeken szeretném kibővíteni az idősek nappali 
ellátásának igénybe vételét demens személyek számára is. 
Minden általunk biztosított szolgáltatás tekintetében szeretném még jobban kiterjeszteni a 
szolgáltatás hozzáférhetőségének lehetőségét a településen élők körében, hogy minél 
több rászoruló személy számára tudjunk segítséget nyújtani Zagyvarékas községben. 

 
 
 
 
A beszámolót Kiss Erika intézményvezető készítette, melyben segítséget nyújtottak: Jenes 
Orsolya családsegítő, Osztásné Szabó Hajnalka a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés ellátásokért felelős terápiás munkatárs, a közösségi ellátásban dolgozó 
gondozónők illetve, Jánosi Lászlóné megbízott gazdasági vezető. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztett beszámolót vitassák meg, a szolgáltatások további hatékony 
működésével kapcsolatban szíveskedjenek élni esetleges javaslatukkal. 
 
 
Újszász, 2019. május 21. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

                Kiss Erika 
Intézményvezető 
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Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 
 
1. sz. melléklet 
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1 fő 
 

























































































1 
 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2018. évi működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § (1) bekezdése arról 

rendelkezik, hogy a „civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 

ötödik hónap utolsó napjáig (2018. május 31-ig) letétbe helyezni és közzétenni. A Törvény 46. §-a 

szerint a közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért 

Alapítvány és a Rékasi Egészségház Alapítvány, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben előírt tartalom 

szerinti közhasznúsági mellékletet és a Beszámolót, Zagyvarékas Község Önkormányzatának, mint 

Alapítónak, jóváhagyásra beterjeszti. 

 

Zagyvarékas, 2019. május 15. 

 

            Kézér Zoltán        Faragó Ernőné 

     Zagyvarékas Község      Rékasi Egészségház Alapítvány  

Közbiztonságáért Alapítvány      Kuratóriumi elnöke 

  Alapítványi Tanács elnöke 

 

 



 2 

 

 

Beszámoló 

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány gazdálkodásáról 

 

Az Alapítvány 1992-ben 150 e Ft induló vagyonnal került létrehozásra. 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult: 

 

Az alapítvány pénzvagyona 2017. december 31-én  48.957.- Ft 

Ebből: - tartós betétben  37.132.- Ft 

            - számlaegyenleg       11.825.- Ft   

Bevételek :  

            - SZJA 1 %        0,- Ft 

- lekötött betét kamata           17,- Ft  

Kiadások:  

- számlavezetés költsége (bankszámlakivonat postaköltsége)       150,- Ft 

 

Az alapítvány pénzvagyona 2018. december 31-én  48.824,-  Ft 

         Ebből: - tartós betétben elhelyezett  37.146,-  Ft 

                     - számlaegyenleg    11.678,-  Ft 

 

 

 

A folyó évi bevétel és kiadás egyenlege összességében 133 Ft-tal csökkentette a korábbi 

beszámolóban szereplő pénzvagyont.  

Az alapítvány továbbra sem folytatott vállalkozási, befektetési tevékenységet.  

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2019. május 15. 

 

Kézér Zoltán  

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

Alapítványi Tanács elnöke 
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Beszámoló a Rékasi Egészségház Alapítvány gazdálkodásáról 

 

Az 1994-ben 1 millió Ft induló vagyonnal létrehozott alapítvány 1998. január óta működik. 

 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete: 

 

A pénzvagyon 

   2017. december 31-én   103.941,- Ft 

   2018. december 31-én    103.813,- Ft 

 

Éves pénzmozgás: 

 

Bevétel: Kamatbevétel: 22 Ft 

Kiadás: Bankköltség: 150 Ft 

 

 

 

Zagyvarékas, 2019. május 15. 

 

 

 

         Faragó Ernőné 

        Rékasi Egészségház Alapítvány  

         Kuratóriumi elnöke 
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A fent leírtak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

……../2019. (……..) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a  

 

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

és a 

Rékasi Egészségház Alapítvány 

 

2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

A határozatról: 

1.) Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány Alapítványi Tanácsának elnöke, 

2.) Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány Alapítványi Tanácsa tagjai, 

3.) Rékasi Egészségház Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 

4.) Jánosi József polgármester, 

5.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 

6.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek.  

 

 

 

 

 

 

 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-441
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

16 Szolnoki Törvényszék

Faragó Ernőné

Simon Irén Mária

Ignácz Mária

Magyarország

Zagyvarékas

1 9 4 6 0 4 0 2

1 6 0 1 0 0 0 0 4 6 2 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-441

2018. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 0 1 0 0 0 0 4 6 2

1 6 P k 6 1 6 5 9  1 9 9 4 2  

1 8 8 2 6 2 9 4 1 1 6

Faragó Ernőné

Zagyvarékas 2 0 1 9 0 5 1 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

PK-441

2018. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

104 104

104 104

104 104

104 104

104 104

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-441
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B.  Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzben realizált
eredmény (II-IV-V)

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

- alapítótól kapott befizetés

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F)

ebből: adományok

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-441

2018. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év  előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2.

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

J. Adományok

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-441

2018. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 P k 6 1 6 5 9  1 9 9 4 2  

1 6 0 1 0 0 0 0 4 6 2

1 8 8 2 6 2 9 4 1 1 6

Faragó Ernőné

Egészségügyi ellátás

Zagyvarékas lakossága

3700

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-441

2018. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.03.37



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

16 Szolnoki Törvényszék

Kézér Zoltán

Kézér Zoltán

Gál Magdolna

Magyarország

Szolnok

1 9 6 8 1 1 0 7

1 6 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 0 1 0 0 0 0 2 2 0

1 6 P k 0 7 8    1 9 9 2 2  

1 9 2 2 2 5 6 9 1 1 6

Kézér Zoltán

Zagyvarékas 2 0 1 9 0 5 1 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

49 49

49 49

49 49

49 49

207 49

-158

49 49

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 P k 0 7 8    1 9 9 2 2  

1 6 0 1 0 0 0 0 2 2 0

1 9 2 2 2 5 6 9 1 1 6

Kézér Zoltán

Bűnmegelőzés

Zagyvarékas lakossága

3700

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.04.49
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Éves beszámoló a Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

munkájáról 
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I.Bevezető 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának 

egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő -20 hetes kortól -3 éves korú gyermekek 

szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény.  

A bölcsőde egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, szociális és családsegítő 

funkciót tölt be. A jelenlegi társadalmi helyzetben egyre erősebb a gyermek és családvédelmi 

szerepe is. Létfontosságú azon hátrányos helyzetű családok számára, akiknél elengedhetetlen 

a többfajta segítség, a különböző szociális támogatások mellet a kisgyermek bölcsődei 

elhelyezése.  

A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama lehetőség szerint a szülő 

munkarendjéhez igazodik. A bölcsődei nevelésnek minden esetben a családi neveléssel 

összhangban szükséges megvalósulnia.  

 

 

 

II.Az intézmény neve, székhelye: 

Név: Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

Cím. 5051 Zagyvarékas Szabadság Tér 10. 

Tel szám: 06/56 540-014 

Email cím: bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 

 rekasbolcsi@freemail.hu 

Intézményvezető: Karkusné Balázs Éva 

 

III. Fenntartó neve, székhelye: 

 Név: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Cím: 5051 Zagyvarékas Rákóczi Út 56 

 Tel szám:  06/56 540-020 

 

 

 

mailto:bolcsode@ph.zagyvarekas.hu
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IV. Bölcsőde nyitvatartási rendje: 
 

A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde napos bölcsőde, napi munkarend szerint 

üzemel (hétfőtől-péntekig). A bölcsőde 06 – 17:30 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve 

befejezéssel működik. Az intézményvezető minden év február 15-ig tájékoztatja a szülőket a 

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

miatt a bölcsőde négy hétig tart zárva. 

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

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

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 21/C.§ 

(2) pontja szerint: 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben 

 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

 

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

eső valamennyi munkanapon, 

 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az 

adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, 

és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

Ennek a törvénynek tükrében a gyermekek szünidei étkeztetését az iskola konyhája látja el, 

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

  

A bölcsődék napja megünnepléséről szóló 7/2010.(II.19.)SZMM utasítás, április 21.-ét 

a Bölcsődék Napjává nyilvánította, ezzel elismerve a szakemberek áldozatos munkáját, akik 

hivatásukkal a családok és felnövekvő generációkat szolgálták és szolgálják. 

A bölcsődében dolgozó szakemberek számára méltó elismerés, hogy április 21.-ét a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény 2013 évtől 

immáron hivatalosan is nevelés, gondozás nélküli munkanappá nyilvánította. Ezért ha április 

21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi 

munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap, ezen a napon is zárva tart az 

intézményünk. 
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V. Bölcsődei felvétel rendje: 

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

kérelmező szülők gyermekei rögzített szempontok alapján, az intézmény szabad 

kapacitásának függvényében vehetik igénybe az ellátást.  

 

Zagyvarékas Községi Bölcsődébe, Zagyvarékasra bejelentett lakó vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek vehető fel és gondozható, akinek családja életvitelszerűen 

Zagyvarékason tartózkodik. 
 

Bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes korú és 3. életévét az adott év 

december 31-ig tölti be. A GYED- extra bevezetése lehetővé teszi a GYED-en lévő szülő 

gyermekének bölcsődei felvételét, amennyiben a szülő keresőtevékenységet folytat. A 

bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik –munkavégzésük, betegségük-

munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük 

napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani bölcsődei ellátást, akit 

egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban három vagy több 

gyermeket nevelnek.  

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője, illetve a szülő vagy más törvényes képviselője hozzájárulásával:  

- a körzeti védőnő,  

- a házi gyermekorvos vagy háziorvos,  

- a szociális, ill. családgondozó, - a gyermekjóléti szolgálat,  

- a gyámhatóság is kezdeményezheti.  

 

A felvétel feltétele továbbá, hogy a szülő, illetve a törvényes képviselő Zagyvarékason 

bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával 

igazolni tudja. Illetve, hogy a szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor 

alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a 

munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a szülő alkalmazásban áll, vagy egy- 

másfél hónapon belül alkalmazni fogja. 

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

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

bölcsődében harmadik életév betöltéséig nevelhető-gondozható. Indokolt esetben orvosi 

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

gondozható az Intézményben.  
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Bölcsődei ellátásra nagyon nagy túljelentkezés tapasztalható, ezért több gyermek 

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

hivatalhoz fordulnak, tőlük várva a segítséget, hogy gyermekük felvételt nyerjen az 

intézménybe. Remélem a férőhely hiány orvosolható lesz majd a bölcsőde bővítése után, ami 

remélhetőleg hamarosan elkészül. 

 

A bölcsődében 26 bölcsődés korú gyermeket tudunk fogadni. A gyermekek bölcsődei 

felvétele minden év szeptemberében, illetve a megüresedett helyekre folyamatosan történik. 

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

intézménynek napi jelentési kötelezettsége van az ellátottakról.  

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

adatszolgáltatási kötelezettség azokra a szolgáltatókra terjed ki, akik normatív állami 

hozzájárulásban részesülnek, mint a gyermekjóléti és szociális ágazatban szolgáltatást nyújtó 

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

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

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

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

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

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

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

jeleznünk és rögzítenünk kell. A mindenkori költségvetési törvény értelmében a bölcsődék 

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

szempontjából figyelembe vehető az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon az a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény személyi feltételei:  

Intézményvezető:       1fő  

Szakdolgozói létszám:      4fő  

Bölcsődei dajka:       1fő  

Élelmezésvezető, szakács:      1fő  

Az intézmény összes dolgozói létszáma státusz szerint:  7fő  

Közfoglalkoztatatási program keretein belül:   2fő 

 

 

 

2018-2019. nevelési évben bölcsődébe felvett gyermekek 

2018 szept.-ig beíratott: 30 

2019 márc.31.-ig beíratott: 10 

összesen: 40 

2018.szeptemberben óvodába ment: 14 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek 

2018.szeptemberig 

NH 2 

HH 4 

HHH 2 

2019. márciusig 

NH 2 

HH 2 

HHH 1 

Nyitvatartási napok száma 2018-ban 221 

Gondozási évben teljesített gondozási napok száma 4658 

Gyermekek életkori megoszlása 

19.-36. hónapos 14 

37. hónapos  8 
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VII. Személyi változások 

 Egy fő kolléganő saját gyermeknek adott életet, ezért az ő megüresedett álláshelyére a 

pályázat kiírásának elbírálása után egy szakképzett kisgyermeknevelő került a munkakör 

betöltésére. 

 

IIIV. Bölcsőde szakmai munkája 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Családbarát 

intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlettségüknek, 

egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos 

környezetet, és lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésére, más gyermekekkel 

való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra. Fontos számunkra, hogy a nálunk töltött idő alatt a 

gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel 

gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Figyelemmel fordulunk 

minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni szükségleteik 

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

gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. 

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

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

tudó felnőttekké váljanak.  

Célunk továbbá, a község lakosainak igényeihez igazodó, jó színvonalú napközbeni 

kisgyermek-ellátás biztosítása bölcsődei kereteken belül, illetve, hogy színvonalas 

munkánkkal, szaktudásunkkal elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét.  

 

IX. Tárgyi feltételek  

Az intézmény bővítése miatt 2018. júniusában el kellett hagyni a jól megszokott, 

biztonságot nyújtó bölcsődénket, és át költöztünk az Zagyvarékasi Égszínkék Óvodába. Az 

óvoda vezetője, és valamennyi dolgozója meleg szeretettel fogadott bennünket, és a bölcsőde 

számára két csoportszobát biztosítottak. Ebben a két csoportszobában került kialakításra a 

vezetői iroda, a felnőtt öltöző, és itt kerültek elhelyezésre a gyermekek is. Ezért a tárgyi 

feltételek csak részben felelnek meg a szakmai előírásoknak, de azért a csoportszobákat, a 

csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az 

biztonságos legyen és a magas színvonalú bölcsődei nevelés megvalósítását szolgálja. 

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

ünnepeknek megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket. A gyermekek által 

készített alkotásokat a gyerekek számára jól látható, megérinthető magasságban helyezzük el.  

A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Céljaink 
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eléréséhez, mindennapjaink jó komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság. 

Célkitűzésünk megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer. 

Törekszünk arra, hogy az óvodában kialakított bölcsődénk udvara, és belső helyiségei is a 

 „Jó itt lenni „érzését biztosítják. Bölcsődénkben a csoportokat a gyerekekhez közelálló, 

kedves névvel látjuk el, mely a csoporthoz tartozás érzését, érzelmi kötődését erősíti. A 

csoportoknak jelképtáblájuk van, amelyen a csoportba járó gyermekek nevei fel vannak 

tüntetve. 

Remélhetőleg a bölcsőde építkezése mielőbb befejeződik, és újra birtokba vehetjük a 

mi kedves kis „otthonunkat”.   
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X. Kapcsolattartás a szülőkkel 

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

gyermek fejlődését. A családi és bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a 

kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a 

gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni 

tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a 

gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a 

szülőt gyermeke nevelésében. 

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 

fejlődéséről, az alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás 

kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. 

A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 

személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 

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

megosztása. 

XI. Kapcsolattartás más intézményekkel  

A vidéki bölcsődékkel való kapcsolattartást, szakmai konzultációkat fontos feladatunknak 

tartjuk.  

Szakmai kapcsolatot tartunk:  

• Újszászi bölcsődével  

• Jászberényi bölcsődével  

• Szolnoki Jósika úti bölcsődével.  

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

• Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal  

• Óvodával  

• Védőnői szolgálattal  

• Gyámhivatallal  

 

XII. Ellenőrzések 

 A tavalyi évben csak az óvodába történő költözés kapcsán volt széleskörű 

ellenőrzésünk, amely után a hiánypótlások benyújtásának eleget téve a szakhatóságok 

engedélyezték az óvodában történő működésünket. 

 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 
      E- mail: rekasbolcsi@freemail.hu 
 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 
 

10 
 

 

XIII. Továbbképzések  

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

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

tervezetet készítünk.  

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

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

témakörök állnak hozzánk legközelebb. 

 

XIV. Ünnepeink 

A bölcsődében megszervezésre kerülő ünnepek megszínesítik a gyermekek 

hétköznapjait. Mindig nagy élményt, örömteli várakozást jelent az ünnepi készülődés. 

 A gyermekek minden évben izgatottan várják a Télapót, aki csodás dolgokat rejt a 

puttonyában, a farsangot, ahol mindenki mókás vagy gyönyörű jelmezt ölthet, de a húsvéti 

nyuszit is, aki színes tojásokat rejt el a fűben.  

A vidám névnapi, születésnapi köszöntések során érzik saját fontosságukat és kialakul a 

társak iránti figyelmesség is.  

A család-bölcsőde kapcsolatát gazdagítják a közös rendezvények, ünnepek. A gyermeknapi 

kerti ünnepségen részt vehet az egész család. Együtt örülhetnek, játszhatnak, megoszthatják 

élményeiket, és betekinthetnek a bölcsődei életbe. Az óvodába készülő gyermekek ballagási 

ünnepségére a meghittség a jellemző. Ezekről a rendezvényekről még napok, hetek múltán is 

vidáman, jó szívvel emlékeznek szülők és gyermekek egyaránt. 
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XV. Összegzés  

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

türelemről, toleranciáról szól 

Azt valljuk, hogy csak nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövő gyermekekből válnak 

boldog, kiegyensúlyozott, a világra nyitott, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó 

emberek. Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van 

a gyermek szükségletével, megfelel a szülők igényeinek. 

A kisgyermek életében az első három év, az első közösség meghatározó, jelentős szerepe van 

a gyermek későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a 

legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a gondozónő 

személyisége meghatározó. Fontosnak tartjuk a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a 

legteljesebb odafigyeléssel óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket.  

A kisgyermeknevelők munkájukat hivatásnak tekintik. 

Célunk megteremteni a szülők, a bölcsődei dolgozók, kisgyermeknevelők együttműködésével 

a kisgyermekek számára a szeretetteljes, biztonságos, családias légkört, elsősorban a 

gyermekek igényeit, az ő érdekeiket figyelembe véve. Elmondhatom, hogy a bölcsődében 

dolgozók szaktudásukkal, szeretettükkel segítve a gondozott gyermekek boldogok, 

kiegyensúlyozottak, aktívak, a világra nyitottak. Mindannyiunk közös célja: a gyermekek 

sokoldalú, harmonikus testi, lelki, szociális fejlődésének elősegítése, az érzelmi és a fizikai 

biztonság megteremtése.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Zagyvarékas, 2019.04.09.      

      ph.   Karkusné Balázs Éva 

            intézményvezető 
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HÁZIREND 
 

 

A bölcsőde neve, címe: Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

                                      5051 Zagyvarékas Szabadság tér 10. 

                                     

Telefon:  56/ 540- 014 
 

Bölcsődevezető: Karkusné Balázs Éva 

Bölcsődevezető helyettes: Erdélyiné Magyar Etelka 

E mail:  rekasbolcsi@freemail.hu 

          bolcsode@zagyvarekas.hu 
 

1). Az intézmény hétfőtől- péntekig 06- 17 30. ig. tart nyitva. A bölcsőde naponta 

reggel 600- 745 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy 800-tól 830-ig 

ne zavarják a reggelizést, gyermekeikkel vagy ez idő előtt, vagy ez idő után 

érkezzenek. A gyermekek hazaviteléről 1715-ig gondoskodni szíveskedjenek. 

 

2).A bölcsődéből a gyermeket vagy a szülő, vagy az általa írásban (előzetes 

megbeszélés alapján) megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e 

feladattal nem bízható meg! 

 

3). A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye, van a ruhák 

tárolására. Kérjük, hogy a szekrénybe csak a legszükségesebb dolgokat tárolják 

(jellel, névvel ellátva), mert a bölcsődében hagyott, ill. a gyermek személyes 

értéktárgyaikért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

4). A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség érdekében a 

lázas (37.5C0- vagy ennél magasabb hőmérsékletű, antibiotikumot szedő vagy 

fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban 

előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell! 

 

5). A bölcsőde orvosának kitiltó és vizsgálatra vonatkozó utasításait kérjük 

betartani. 

 

6). A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a 

bölcsődét, és a kivizsgálás eredményét kérjük felmutatni 

 

7). Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg a bölcsődében, a 

gondozónő értesíti a szülőt, vagy az általa megjelölt hozzátartozót. Ehhez 
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feltétlenül szükséges a pontos cím és a pontos elérhető telefonszám. Kérjük, 

hogy adott esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, ill. 

orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. 

 

8.) Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe a 

távolmaradás okát 48 órán belül közölje a vezetővel, vagy a helyettessel 

Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak (egészséges, 

közösségbe mehet.) orvosi igazolással tudunk fogadni. 

Kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. 

 

Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a szülő, vagy gondviselő 

nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell 

jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére 

mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége 

alól. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját utólagosan, a tárgyhónapot 

követő hónap 15. napjáig köteles a szülő a bölcsőde házipénztárába befizetni. 

 

9.)A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget 

biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő - szülő napi 

találkozására, szülői értekezletekre, szülőcsoportos beszélgetésekre. 

 

10.)Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, 

hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermeknevelőjével előre 

egyeztessék. 

 

11.)  Térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok 

 

A Gyvt.146 § értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat (gondozási díj és étkezési díj 

együttes összege) kérhet a fenntartó.  

Zagyvarékas Önkormányzat Képviselő Testülete a 12/2009.(V.1.) rendeletének 

értelmében a gondozási díjat 0 (azaz nulla) Ft-ban állapította meg, tehát csak az 

étkezési díjat köteles a fizetésre kötelezett szülő vagy törvényes képviselő 

fizetni. Az étkezési térítési díj összegét az Önkormányzat Képviselő Testülete 

állapítja meg. Zagyvarékas Önkormányzat Képviselő Testülete a 

15/2019.(II.14.) rendeletének értelmében az étkezési térítési díj összege nettó: 

515 Ft/nap/fő. 

A Gyvt.148 § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj megállapításáról 

írásbeli tájékoztatást ad az intézményvezető.  

A Gyvt. 148 § (6) bekezdése alapján jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a 

fizetésre kötelezettnek. Ha a kötelezett a térítési díjakat vitatja, illetve annak 
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csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díjakról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. 

törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése 

érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. 

szept. 01. napjától módosulnak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

szabályai. 

Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint kell igényelni. 

Azoknak akik nem jogosultak ingyenesen étkezni a bölcsődében, személyi 

térítési díjat kell fizetni. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások díjairól szóló 328/2011.(XII.29.) 

Kormányrendelet értelmében a bölcsődei ellátás során a szülő igénybe veheti a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményét. 

A Kormányrendelet 6. számú mellékletében található nyilatkozatot a szülő 

köteles kitölteni, aláírni és az intézményvezetőnek átadni a kedvezményre 

jogosító igazolásokkal együtt az ellátás megkezdéséig. Bárminemű változás 

bekövetkezése esetén a szülő vagy törvényes képviselő köteles 15 napon belül 

az intézményvezetőt tájékoztatni.  

A gyermekétkeztetés személyi térítési díját utólagosan, a tárgyhónapot követő 

hónap 15. napjáig köteles a szülő a bölcsőde házipénztárába befizetni. 

Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett időpontban fizessék be. Fizetési és 

egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és 

segítőkészséggel áll rendelkezésükre. 

 

12.) a bölcsőde területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos! 

 

13.) babakocsikat csak az arra kijelölt helyen /lenti folyosó/ kérjük tárolni! 

 

14.) A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. 

Nyári és téli zárást a szülők igényeihez igazodva, a fenntartó állapítja meg, 

melyről a szülőket minden év február 15.-ig tájékoztatást ad. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
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15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 45/A. § (1) szerint a bölcsődében április 21-e, 

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

legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.  

 

15.) Érdekképviseleti Fórum működése: 

 

A bölcsődénk Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek munkájában a 

szülők, a dolgozók és az önkormányzat képviselői is részt vesznek. A Fórum 

szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Érdekképviseleti 

Fórum dönt az elé terjesztett panaszokról, intézkedéseket kezdeményez az 

önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei 

intézeténél és más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

Az Érdekképviseletnek címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani, 

aki haladéktalanul értesíti a Fórum elnökét a panasz benyújtásáról. Az 

Érdekképviseleti Fórumot az elnök hívja össze. 

A panasztevőt kifejezett kérésére az ülésen meg kell hallgatnia. 

A panasztevőt az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása 

az ülés megtartását és a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az ülésről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a panasz az intézményvezetőnél történt 

benyújtástól számított 15 napon belül értesíti a panasztevőt a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. 

 

A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény 

fenntartójához, vagy gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az 

intézményvezetője, vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld 

értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért 

egyet. 

 

 

16.) A gyermek jogai Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai,  

 alapján 

 
  
1.  Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, 

személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez.  

2. Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége 

kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön.  



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 

      E- mail: rekasbolcsi@freemail.hu 

 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 

 

5 

 

3. A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségre káros szerek ellen védelemben részesüljön.  

4. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással szemben védelemben 

részesüljön.  

5. A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-

gondozásban részesüljön.  

 

 

 

17.)A gyermek kötelességei:  
 

1. A gyermek személyiségi jogainak gyakorlása közben nem  korlátozhat 

másokat e jogainak érvényesítésében. 

2. Nem veszélyeztetheti a saját és társai, a gondozási-nevelési intézmény 

alkalmazottai egészségét, testi épségét. 

 

18.)Bölcsődei ellátás megszűnése 

 

A bölcsődei ellátás megszűnésére vonatkozó szabályok 

1. A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek 

betöltötte a 3. életévét, a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
2. A 3. életévét betöltött gyermek fejlettségi szintje alapján nem óvodaérett, a 

bölcsőde orvosa nem javasolja az óvodai jelentkezést, bölcsődei ellátása a 4. 

életévének betöltését követő augusztus 31-vel szűnik meg. 
 

A bölcsődei ellátás megszüntetésére vonatkozó szabályok: 

 

1. Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett ellátást megszünteti, ha a 

fogyatékkal, illetve magatartás zavarral élő kisgyermek veszélyezteti saját vagy 

a többi gyermek testi épségét, fejlődését. 

 

2. Az intézményvezető megszünteti az önkéntesen igénybe vett ellátást, ha a 

bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt a 

bölcsődében nem gondozható. 

 

3. Az önkéntesen igénybe vett ellátást az intézményvezető megszünteti a gyermek 

6 hétnél tovább tartó hiányzása esetén, ha a szülő vagy törvényes képviselő nem 

él jelzéssel a hiányzás okáról, illetve a visszatérés várható időpontjáról. 
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4. Az önkéntesen igénybe vett ellátást az intézményvezető megszünteti, ha a 

jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás okai már nem 

állnak fenn. A házirend súlyos megsértésének minősül, ha a megállapított 

térítési díjat a fizetésre kötelezett szülő vagy törvényes képviselő sorozatosan 

elmulasztja, hátralékot halmoz fel, vagy magatartása a közösség szabályával 

ellentétes. 

 

5. Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszüntetését kérelmezheti a szülő vagy a 

törvényes képviselő, ilyen jellegű döntése értelmében.  

Az intézményvezető a Gyvt. 37/A § (4) alapján, az önkéntesen igénybe vett 

ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a 

gyermek szüleit vagy a törvényes képviselőt. Egyet nem értés esetén a szülő 

vagy törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a fenntartóhoz: Zagyvarékas Község Önkormányzatához fordulhat.  A 

fenntartó határozatáig az ellátást a gyermek számára biztosítani kell.  

 

  

 

 A házirend betartását köszönjük! 

 

A házirend két eredeti példányban készült. 

 

 

 Bölcsődevezető: Bölcsődevezető helyettes: 

Karkusné Balázs Éva Erdélyiné Magyar Etelka 

                                             P.h  

 

Zagyvarékas,……………………. 

 

 

A házirendben foglaltakat, mint a gyermek tőrvényes képviselője 

elfogadom és tudomásul veszem. 

   

   

  ……………………………… 

  Gyermek törv. képvis. 



 

 

 

  

 
      

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉGI BÖLCSŐDE 
Szakmai program 

2019. 05. 20. 
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I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 A bölcsőde épülete: 

A településünkön 1959-ben létesült a bölcsőde, ami jelenleg is ugyan ezen a helyen működik.  

Jól megközelíthető, a falu központjában helyezkedik el. Adaptált épület, többszörösen átépített, a 

mindenkori követelményeknek megfelelően. 

Jelenleg az épület egy teljes körű felújításon, és bővítésen esett át melynek során a meglévő 

épület részleges bontása után hozzá építés történt, így építésre került egy csoportszoba, a hozzá 

tartozó fürdővel és átadó helységgel, valamint ennek az épület tetőterében található a felnőtt 

öltöző, mellékhelyiség, kisgyermeknevelői szoba és egy iroda. Építésre került még egy vezetői 

iroda, szárazáru raktár, illetve egy akadálymentes illemhelység. Teljes körű felújításon esett át a 

konyha, így az teljes mértékben megfelel a HCCP előírásoknak. 

 

Az intézmény jellemző adatai 

 Az intézmény Megnevezése:  Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

 Az intézmény fenntartója:  Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Az intézmény Székhelye:  Zagyvarékas, Szabadság tér 10.  

 Postacím:    5051 Zagyvarékas Szabadság tér 10. 

 Telefon:    56/540-014 

 Email:     rekasbolcsi@freemail.hu 

                                                           bolcsode@zagyvarekas.hu 

 Az intézmény alapító szerve: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Felügyeleti szerve:   Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Szakmai irányító:   Bölcsődevezető     

 

 Helyi szakmai program célja 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelés segítése napközbeni ellátáskeretén 

belül. A kisgyermekek fizikai, érzelmi biztonságának megteremtése feltétel nélküli szeretettel és 

elfogadással, a nemzetiségi és etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával. A hátrányos 

helyzetű családok gyermekei esetében a hátrányok és a következményei enyhítésére, az 

esélyegyenlőség biztosítására kell törekedni. Viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a 

harmonikus fejlődést. 

 

 

 

mailto:rekasbolcsi@freemail.hu
mailto:bolcsode@zagyvarekas.hu
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1. Bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 

1.1. A Helyi Szakmai Program a következő jogszabályok, rendeletek módszertani 

dokumentumok alapján készült 

 

- A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról és a gyermekek 

napközbeni ellátásáról. 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM 

rendelet. 

- 328/2011. (XII.29) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznált bizonylatokról 

- 2001. évi LXXIX. törvény az 1993. évi törvény módosítása (érdekképviseleti fórum 

létrehozása), 

- Az általános emberi és etikai alapelvek 

- Az ENSZ „egyezmény a gyermeki jogokról” dokumentum. 

- 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

- 8/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásába vételéről  

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

1.2. Módszertani levelek 

 

– Bölcsődei adaptáció (1979) Budapest, Bölcsődék Országos Módszertani Intézete. 

– Folyamatos napirend a bölcsődében (1882) BOMI  

– Útmutató, a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) Budapest, BOMI 

– A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (2012) Budapest, SZM 

– A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 2017 
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– Játék a bölcsődében 2003  

– A szakmai munka ellenőrzésének szempontjai 1991  

– Kisgyermekkori nevelés módszertana 2015 

 

2. Bölcsődébe felvehető kisgyermekek 

 

Minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni 

gondozását. Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges 

fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. 

3. A gyermekek bölcsődébe történő felvétele 

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselője valamilyen 

ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni ellátást. A gyermekvédelmi törvény 

rendelkezései szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek 

szociális- vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, 

gondozás, illetve akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A gyermek 

bölcsődébe történő felvételét a szülő (törvényes képviselő) kérheti, egyéb esetekben a szülő 

hozzájárulásával kezdeményezheti: 

 

 a körzeti védőnő 

 a házi gyermekorvos 

 a szakértői és rehabilitációs bizottság  

 a gyermekjóléti szolgálat 

 a gyámhatóság 

4. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

 a bölcsődei ellátásról, mint szolgáltatásról a lakosság Zagyvarékas honlapján keresztül 

tájékozódhat 

 valamint szórólapok segítségével is tájékozódhat. Ezekből, a szórólapokból az óvodákban, 

művelődési házban, könyvtárban, védőnői szolgálatnál, polgármesteri hivatal hirdető 
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tábláján helyezzünk el. 

 A bölcsődével kapcsolatba kerülő szülők a nyílt napok alkalmával kapnak részletes 

tájékoztatást a bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban. 

 a helyi újságban megjelenő aktuális hírek. események a bölcsődében címen. 

 

 

II. HELYZETELEMZÉS 

o  Bölcsőde bemutatása 

 

A gyermekekről több éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakképzett kisgyermeknevelők 

gondoskodnak. A kisgyermeknevelők jól ismerik a 0-3 éves korú gyermekek fejlődésének 

jellemzőit, igényeit. Fontos számunkra a gyermekek önállósodására a helyes higiénés szokások, a 

készségek, és a képességek fejlesztése. A bölcsődei nevelés-gondozás segíti a hátrányos helyzetű 

gyermekeket a társadalomba való jobb beilleszkedésben, nagyobb esélyegyenlőség elérésében. 

Bölcsőde tárgyi feltételei a szakmai követelményeknek megfelelően, egységes szempontok 

alapján lett kialakítva. A gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő bútorzattal, gondozási 

eszközökkel, megfelelő játékokkal rendelkezünk. A csoportszobák alapterülete megfelel a 

férőhelyszámnak. A bútorzata minden csoportban egységes, korszerű (gyermekasztalok, ülőkék, 

játékpolcok,), a berendezés a csoport létszámhoz és a gyermekek fejlődéséhez igazodnak. A 

bútorok megfelelő elhelyezésével lettek kialakítva az elkülönített, nyugodt játszóhelyek, puha 

sarkok. Elegendő hely van a nagymozgásos tevékenységekhez és a csendes játékokhoz egyaránt. 

A puhaságot játszópárnákkal, ülőpárnával, mesesarokkal, pihenési lehetőségekkel biztosítjuk. 

Saját helye van a gyermekeknek az asztaloknál. A fürdőszobai gondozáshoz használt terület 

biztonságosan megközelíthető a csoportszobából és az átadó helyiségen keresztül is. A 

megfelelően elhelyezett eszközök segítik a gondozás folyamatosságát, az önálló tevékenységhez, 

a helyes szokások elsajátításához megfelelő időt és helyet. Az átadóban a gyermekek váltóruhája 

jellel ellátott szekrényben tárolható. A gyermekek saját ruhában, lábbeliben tartózkodnak a 

bölcsődében. Szükség esetén bölcsődei váltóruhát tudunk biztosítani. A babakocsik, és az 

otthonról hozott nagymozgásos játékok elhelyezésére az épület lenti folyosóján van lehetőség. A 

szülők számára szintén a folyosón biztosítjuk a várakozáshoz szükséges feltételeket. Az udvaron 
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változatos mozgáslehetőségeket biztosítunk minden évszakban a rögzített és a hordozható 

játékokkal (labdák, motorok, hinták, csúszdák), homokozóval. Nyaranta pancsolási lehetőséget 

tudunk biztosítani a gyermekeknek. A szabad levegőn való tartózkodás lehetősége minden 

évszakban biztosított a bölcsődében. A gyermekek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő 

étkeztetést, változatos az évszakoknak megfelelő étrendet biztosítjuk. Az étrendet a korszerű 

táplálkozási elvek és a konyhatechnikai eljárásokat figyelembe vételével szakképzett 

élelmezésvezető állítja össze. A bölcsődében napi 4 étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 

biztosítunk a gyermekek számára. Ez a napi étkezések 75%-a. Szomjoltásra vizet adunk. Minden 

évszakban ügyelünk a szükségleteknek megfelelő, elegendő folyadékfogyasztásra. A bölcsőébe 

járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi felügyeltét és gondozását a bölcsőde orvosa és 

a védőnők látják el.  

1.1. A bölcsődei ellátást igénylő családok szociális helyzete 

 

A Bölcsődénkben a gondozott gyermekeknek több mint a fele rendezett családi körülmények 

között él, de sajnos egyre növekvőbb tendenciát mutat azoknak a családoknak a száma, ahol a 

gyermekek valamilyen szempontból hátrányos helyzetbe kerülnek.   

Nagyon sok az olyan család, ahol az egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, tartósan beteg, 

alkalmi munkából, vagy segélyekből élnek. Mivel a munkalehetőségek igen korlátozottak, 

gyakran a szezonális munka és a közmunka az egyetlen, amiből némi jövedelemhez juthatnak a 

családok. A bölcsődébe járó gyermekek szüleinek anyagi és szociális helyzetét a gondozónők jól 

ismerik, mivel a beszoktatás előtt családlátogatásra kimennek a családokhoz. 

1.5. A bölcsőde célja 

 

A bölcsőde szolgáltatását igénybevevők számára a szakszerű, ellátás biztosítása. Szeretetteljes, 

biztonságos és érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a gondozás-nevelés 

családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyerek fejlődéséhez szükséges változatos 

feltételeket. Ezáltal segítve a 0-3 éves korú gyermekek szülei részére a munkába állás lehetőségét. 

1.6. A bölcsőde feladata 

 

A három éven aluli gyermekek gondozása nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének 

segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Bölcsődénk kiemelt szakmai 
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programja, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon. 

Valamint a családokkal való együttműködést tartalmazza. 

 

1.7. Ellátási formák 

  

 alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása 

1.8. Bölcsőde működése 

 

 A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde napos bölcsőde, napi munkarend szerint 

üzemel (hétfőtől péntekig). 

 A bölcsőde 06 – 17:30 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel működik. 

 Nyári időszakban a felújítási, karbantartási munkák miatt a bölcsőde négy hétre bezár. 

 A fenntartó minden év február 15.-ig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási 

rendjéről és azt az érintettek tudomására kell hozni. Ezen időszak meghatározása a 

bölcsődevezető és a fenntartó közötti egyeztetéssel történik. 

 A bölcsődében április 21-e a Magyar Bölcsődék Napja, ha az heti pihenőnapra vagy 

munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-

gondozás nélküli munkanap. 

 December hónap utolsó heteiben a bölcsőde zárva tart. 

 A gyermek napirendjét életkornak és évszakoknak megfelelően írásban kell rögzíteni. 

 a dolgozók munkarendjét a műszakoknak megfelelően írásban kell rögzíteni. 

1.9. Bölcsőde engedélyezett férőhely száma:  38 fő 

1.10. Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 06-17.30- ig. 

1.11. Az igénybe vevő személyek jogai 

 

 a bölcsődei ellátásban részesülő kisgyermekek jogainak érvényesítésére az intézmény 

keretén belül az Érdekképviseleti Fórum működik. Az Érdekképviseleti fórum 

működéséről külön szabályzat áll rendelkezésre, tagjainak névsora a faliújságon került 

elhelyezésre. A fórum működésének szabályait a házirendben is olvasható.  

 A bölcsődei ellátást igénybe vevőknek joga van a szociális helyzetére, egészségügyi és 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 
      E- mail: rekasbolcsi@freemail.hu 
 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 
 

9 
 

mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint 

egyéni szükségletei alapján az egyéni ellátásra, szolgáltatás igénybevételére.  

 Az ellátottnak a bölcsődei szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő 

bánásmódhoz.  

 Az intézmény területileg illetékes gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna. A jogvédelmi 

képviselő az országos betegjogi, ellátott jogi, gyermekjogi és dokumentációs központ 

munkatársa, az intézménytől független személy. 

1.12. A személyes gondoskodást végző személyek jogai, kötelességei 

 

 A bölcsődében dolgozó személyek számára biztosítani kell, hogy a munkavégzésükhöz 

kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és 

személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő 

munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

 A bölcsődei dolgozók jogait és kötelességeit a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

  1.13.Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 

kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a 1993. évi III. Törvény szabályoz, a részletes 

szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. Rendelet írja elő a személyes 

gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét. A kötelező 

továbbképzések tervezése a fentiek figyelembevételével, előre meghatározott ütemterv alapján 

történik. A továbbképzések témáinak kiválasztásánál lehetőséget biztosítunk a kisgyermeknevelők 

érdeklődési körének megfelelően.  

 

 Képzés: folyamatosan a szakmai munka színvonalának érdekében (szakkönyvek, 

tapasztalatcserék, szakmai tanácskozás, környékbeli bölcsődékkel kapcsolattartás). 

 

 Továbbképzés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatóság által szervezett továbbképzéseken való részvétel. 
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 Házi továbbképzés: 1-2 alkalommal évente. 

 

 

II.HITVALLÁS 

1. Gyermekkép 

 

"Engedj játszani, 

mert gyerek vagyok 

s minden új nekem 

minden érdekel, 

ne legyél szigorú 

mert bennem 

a szeretet végtelen 

s a vágy is 

hogy szeressenek.” 

  / Őri István / 

 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Családbarát intézményként 

biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlettségüknek, egyéni 

szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos környezetet, és 

lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, felfedezésére, más gyermekekkel való 

kapcsolatteremtésre, örömteli játékra. Fontos számunkra, hogy a nálunk töltött idő alatt a 

gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel 

gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Figyelemmel fordulunk minden 

gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni szükségleteik megismerésére. A 

bölcsődénkben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni 

sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. Sikerélményekhez juttatjuk, 

megerősítjük, elismerjük, dicsérjük őket. Célunk olyan biztonságérzetet adó érzelmekben gazdag 

közösség kialakítása, ahol a gyermek, kisgyermek lehet és a legfontosabb tevékenységének a 

játékot tekintjük. Sokoldalú tevékenységek biztosításával, élmények nyújtásával, szeretettel és 
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türelemmel végezzük munkánkat.  Törekszünk a családokkal aktívan együtt működni, őket 

támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. Arra törekszünk, hogy a 

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

felnőttekké váljanak. 

Ugyanakkor szem előtt kívánjuk tartani a családias hangulatú bölcsődei légkör megteremtését, 

ahol nemcsak a gyermekek, hanem az őket körül vevő felnőttek is jól érzik magukat 

munkahelyükön.  

2. Bölcsődekép 

 

A gyermekek érzelmi kötődések útján ismerik meg a környezetüket, éppen ezért fontosnak tartjuk 

az érzelmi biztonság nyújtását. Az emberi fejlődésében meghatározóak azok a hatások, amelyek 

az élet korai szakaszában érik a kisgyermeket, ezért nagyon fontos a családi nevelésre épülő 

bölcsődei nevelés felelőssége. Ennek feltétele, hogy érdeklődjön, fogékony legyen az új ismeretek 

befogadására. Célunk továbbá, a község lakosainak igényeihez igazodó, jó színvonalú napközbeni 

kisgyermek-ellátás biztosítása bölcsődei kereteken belül, illetve, hogy színvonalas munkánkkal, 

szaktudásunkkal elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét. 

3. Szemlélet a játékokról 

 

A bölcsődés gyermek természetes szükséglete, legjellemzőbb tevékenységi formája a játék, 

amelyben megélt élményei, érzelmei, korábbi ismeretei fejeződnek ki. A gyermekek napirendjét 

úgy szervezzük, hogy minden olyan időt, amelyet nem tölt ki az étkezés, a pihenés és a gondozás, 

a gyermekek szabad játék tevékenységgel tölthessenek a csoportszobában vagy a szabadban. 

 

 

III. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI 

 

1. A család rendszerszemléletű megközelítése 

 

A család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a bölcsődei nevelésben elsődleges 

szempont a család működésének megismerése, megértése. A rendszerszemlélet lényege, olyan 

komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, hanem a családot is 
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kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, ezáltal képet 

kaphatunk a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a szakember 

hozzájárulhat a család életminőségének javításához. 

 

 

 

2. A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek 

sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. 

 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a 

koragyermekkori intervenció szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a 

kisgyermeknevelő feladata az esetlegesen felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások 

felismerése és jelzése. 

 

3. A családi nevelés elsődleges tisztelete 

 

A kisgyermek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és azokat 

erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében. Mindezek értelmében fontos a szülők számára 

lehetővé tenni a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató életébe. 

 

4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

 

A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum, egyéni 

szükségletekkel rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges védelem, bánásmód illeti meg. A 

bölcsődei nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a 

kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul az alapvető gyermeki jogok tiszteletben 

tartásával. Figyelmet kell fordítani az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi, valamint fizikai és 

mentális képességbeli különbözőségek iránti tolerancia kialakítására. 

 

5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül, ha a kisgyermekre és a családra. 

A feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

önismerettel, magas szintű társas készséggel bíró szakember képes. Ebből adódóan a 

kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai 

kompetenciái fejlesztéséért. 

 

6. A biztonság és a stabilitás megteremtése 
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A kisgyermek egyéni igényeitől függő bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz 

történő beszoktatásra, adaptációs időszakra úgy tekintünk, mint a kisgyermek elveszett 

biztonságának újrateremtésére. A kisgyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága 

("saját kisgyermeknevelő"-rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az 

érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.  

A napirend folytonosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések 

tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, 

növelik a gyermek biztonságérzetét. 

A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden 

formájától való védelmet is. 

 

7. A fokozatosság megvalósítása 

 

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, a szokások 

kialakulását. 

 

8. Egyéni bánásmód érvényesítése 

 

A kisgyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a kisgyermeknevelő elfogadó, empatikus, hiteles 

nevelői magatartása. A bölcsődei nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán 

érésének, egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, kompetenciáját, 

nemzetiségi/etnikai, kulturális és vallási hovatartozását. A fejlődés ütemét mindig magához a 

gyermekhez viszonyítva kell megítélni. Minden új fejlődési állomásnak kiindulópontja maga a 

gyermek. Ezért fontos, hogy a bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe, szolgáltatóhoz járó 

kisgyermekek mindegyike egyéni szükségleteihez igazodó mértékben részesüljön érzelmi 

biztonságot nyújtó gondoskodásban és támogatásban. 

 

9. Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

 

A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak elválaszthatatlan 

egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében a nevelés folyik, a nevelés helyzetei, 

lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése 

megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit. A professzionális gondozás, 

hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok megvalósulásának 

egyik kiemelt színtere. 

 

10. A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

 

A korai életévekben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák, ezért 

támogatásuk kiemelt jelentőséggel bír a bölcsődei nevelésben. Biztosítani kell annak a lehetőségét, 

hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási helyzeteken és egyéb tevékenységeken keresztül 

ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás örömét, 

megerősödjön benne a világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív 

visszajelzések biztosításával segíteni kell önálló kezdeményezéseit, megteremtve ezáltal az egész 

életen át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapjait. 
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IV. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS- NEVELÉS FELADATAI 

 

1. A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal kapcsolatba 

kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia fejlesztésében. A 

család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével valósul meg. A családi 

és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti egyenrangú, 

konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen feltétel a 

kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja 

szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek 

ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint 

szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora 

gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket, módszereket.  

 

2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 

A szakemberek feladata a kisgyermek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása, 

a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése. A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése a gondozási 

helyzetekben valósul meg. A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez és 

az évszakhoz igazodó napirend biztosítja az életkornak megfelelő változatos és egészséges 

táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az 

egészséges életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni kell az alapvető kultúrhigiénés 

szokások kialakítására.  

 

3. Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése  

 

A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magában foglalja a szakember érzelmi elérhetőségét és 

hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, a pozitív és bíztató üzenetek rendszeres 
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közvetítését, a világos elvárások és határok megfogalmazását. A kisgyermek bölcsődei ellátást 

nyújtó intézménybe kerülése több lehetőséget teremt a társas kapcsolatok megtapasztalására. Az 

együttlét helyzetei az énérvényesítés, a tolerancia, az empátia gyakorlásának színterei, amelyek 

hozzájárulnak az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztéséhez. Törekedni kell az együttélés 

szabályainak elfogadtatására, a mások iránti nyitottság megőrzésére. A kisgyermeknevelő feladata 

a kisgyermekek beszédkészségének fejlesztése érdekében az ingerekben gazdag, tiszta nyelvi 

környezet biztosítása, a kommunikációs kedv felkeltése és fenntartása a bölcsődei nevelés-

gondozás minden helyzetében, mondókák, énekek, versek, mesék közvetítésével. Különös 

figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekek társas és érzelmi kompetenciáinak 

fejlesztésére.  

 

4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése  

 

A kisgyermek érdeklődésének erősítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanulás 

lehetőségeinek megteremtése a kisgyermeknevelő aktív részvételével és a megfelelő környezet 

kialakításával történik. A bölcsődei nevelés-gondozás helyzeteiben a szakember ismeretet nyújt, 

segíti a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A kisgyermek igényeihez igazodó 

közös tevékenység során szerepet kap az élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták 

nyújtása, az önálló próbálkozás és a kreativitás támogatása. Az önálló választás és a döntési 

képesség kialakulását segíti a bátorító, ösztönző nevelői magatartás. 

V. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

1. Az intézmény feladata, a feladatellátás módja 

 

Feladatunk a bölcsődében elhelyezett kisgyermekek szakszerű ellátása, a szomatikus és pszichés 

szükségletek kielégítése, fejlődésük elősegítése. E feladatok ellátását a biztonságos, egészséges 

környezettel az egyéni szükségletek kielégítésével oldjuk meg. 

Biztosítjuk a bölcsődés gyermekek tápanyag szükségletének megfelelő változatos étrendet, napi 

négyszeri étkezés formájában. 

 

2.Kapcsolat a szülőkkel 

Kapcsolattartási formák: 
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 Szülővel történő fokozatos beszoktatás: a szülő jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek 

és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását, a kisgyermek és a 

kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új 

környezetének elfogadásában 

 Családlátogatás: a gyermek bölcsődébe kerülése előtt történik, ami nagymértékben segíti 

a gyerekek beilleszkedését, beszokását 

 

 Szülőcsoportos beszélgetések: a kisgyermeknevelők felkészülnek egy-egy szakmai, 

nevelést érintő témából, melyet közösen megbeszélnek a szülőkkel  

 

 Szülői értekezlet: évente 1-2 alkalommal csoportos szülői értekezlet. 

 

 Napi beszélgetések: érkezéskor, hazamenetelkor napi gyakorisággal. 

 

 Üzenő füzet: negyedéves összefoglaló írása a kisgyermek fejlődéséről 

 

 Hirdetőtábla: Házirend, évszaknak megfelelő napirend, étrend, egészségügyi és 

egészségnevelési információk, Érdekképviseleti Fórum, Térítési díj befizetésének 

időpontja stb. 

 Közös rendezvények: pl. gyermeknap, évzáró. 

3. Beszoktatás 

 

A szülőkkel együtt fokozatosan történik. Időtartama minimum 2 hét, de ettől eltérő lehet a 

kisgyermek igényeihez igazodva. Az első napokban a szülővel együtt, majd a szülő jelenlétének 

fokozatos csökkenésével, de fokozatosan emelve a gyermeknek a bölcsődében eltöltött idő 

hosszát. Az apa vagy anya jelenléte biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az új 

környezethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan 

kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, ami jelentősen 

megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az adaptáció során fellépő negatív 

tüneteket. Egy kisgyermeknevelőhöz beszoktatáskor egyszerre 1 gyermek kerül. A beszoktatás 

folyamatos, azaz a gyermekek a szoktatási időszak alatt váltják egymást, az altatáskor már lehetnek 
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együtt beszoktatós gyermekek. A beszoktatás a család számára is fontos esemény, ezért a család 

illetve a szülők segítségét feladatunknak tartjuk. 

 

 

A beszoktatás rendje: 

1-nap: 9-10 óráig: játszik 

2-nap: 9-10 óráig: játszik 

3-nap: 9- 11 óráig: játszik 

4-nap: 9-11 óráig: játszik 

5-nap: 7.30-11 óráig: reggelizik, játszik,  

6-nap: 7.30-11 óráig: reggelizik, játszik,  

7-nap: 7:30- 12 óráig: reggelizik, játszik, ebédel 

8-nap: 7:30- 13 óráig (ha elalszik, amíg fel nem ébred): reggelizik, játszik, 

ebédel, alszik 

9-nap: 7:30- 15 óráig: reggelizik, játszik, ebédel, alszik 

10-nap: 7:30- 15.15 óráig: reggelizik, játszik, ebédel, alszik, uzsonnázik 

4. A gyermekcsoportok szervezése 

 

A bölcsődei gyermekcsoportok kialakítása szakmai szempontok alapján engedélyezett létszámát 

a hatályos jogszabályok szabályozzák.  Egy csoportba tartozó gyermekeket két kisgyermeknevelő 

lát el. Bölcsődénkben 3 gyermekcsoport működik. A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama 

alatt ugyanabba a gyermekcsoportba jár. 

 

5. Saját gondozónő rendszer 

 

A személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport fele tartozik egy gondozónőhöz. A nevelés, 

gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését. A saját gondozónő szoktatja be a 

gyermeket a bölcsődébe, a bölcsődei tartózkodás alatt ő marad a nevelője. Az úgynevezett 

ölelkezési időben –az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van- idejét a 

saját gyermekeinek gondozására, nevelésére kell fordítania, így több figyelem jut minden 

kisgyermekre. 
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6. Napirend 

 

A jól szervezett, folyamatos, életkornak megfelelő és rugalmas napirend a gyermekek igényeihez, 

szükségleteinek kielégítéséhez, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, és annak 

megvalósítást kívánja biztosítani. Megteremti ezzel a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az 

aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell 

kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, és lehetőség szerint kiiktatódjon a várakozási idő. 

Napirend minden gyermekcsoportban a napi tevékenység keretét adja figyelembe véve a 

gyermekcsoportok létszámát, korösszetételét, fejlődését. 

 

A napirend függ: 

- a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, 

- befolyásolják az évszakok, az időjárás  

- a csoport létszáma  

- valamint a gyermekek otthoni életének, életritmusának figyelembe vétele. 

 

VI. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FÖBB HELYZETEI  

1. Gondozás 

 

A bölcsődében a nevelés és a gondozás egységet alkot. Valamennyi helyzetben biztosítani kell a 

gyermek számára, hogy érdeklődésének, pillanatnyi szükségletének megfelelően ismerkedhessen 

tárgyi és személyi környezetével. A nevelés és gondozás valamennyi helyzetében biztosítani kell 

a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősödését. 

A gondozás célja: 

A gondozás elsődleges célja a gyerek testi szükségleteinek kielégítése, bensőséges interakciós 

helyzet gondozónő és gyermek között.  

A szocializálódás kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek aktívan részt vehessen a 

gondozási műveleteknél. 

A gondozónőnek biztosítania kell a testközelséget, amely érzelmi, fizikai biztonságot nyújt.  

A gyermek próbálkozásait a felnőtt dicsérettel, megerősítéssel jutalmazza. A feltétel nélküli 

elfogadást gyakran érintéssel, simogatással, dicsérő szavakkal fejezik ki a gondozónő. Az 
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együttműködési kedvet növeli ezzel. Szavakba foglalja a beszélni nem tudó kisgyermek 

érzelmeit, jelzéseit. Minden tevékenységhez elegendő idő biztosítása szükséges, mivel a 

gyermek számára hosszú gyakorlást igényel az új szokások megismeréseA kisgyermeknevelők 

tiszteletben tartják a gyermek kompetenciáját, engedik, hogy beleszóljanak a velük kapcsolatos 

eseményekbe, figyelembe veszik „döntéseiket”. A gyermekek érdeklődő kérdéseire a 

gondozónők kielégítő magyarázatot adnak. Minden gyermek felé figyelemmel fordulnak, nem 

lehet elhanyagolt gyermek. Fontos a feltétel nélküli elfogadás, a gondozónő részéről. A 

kisgyermeknevelő verbális és nonverbális kommunikációja összhangban van, hiteles személy 

a gyermek és a szülő számára is. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokás-

kialakítást és az önállósodást. 

 

2. Játék 

 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, 

elősegíti a testi, érzelmi, értelmi és szociális fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek 

biztosításával és nevelői magatartásával támogatja a nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. 

Szerepet vállal a játékban, helyzettől függően kezdeményez, ötleteivel, javaslataival színesíti a 

játék tartalmát. A társas kapcsolatok fejlődésére is a játék nyújt elsősorban lehetőséget. A többi 

gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára. A társak viselkedése mintát nyújt 

segítve a szociális képességek fejlődését. Fontos a megfelelően kiválasztott játékszerek, a lehető 

leghosszabb játékidő és a nyugodt, biztonságos, derült légkör biztosítása. 

 

A nyugodt játék feltételei:  

 

 az öntevékenység és a szabadválasztás lehetőségének biztosítása,  

 a gyermek fejlődésének és kreativitásának támogatása,  

 a felnőtt odafigyelése, elismerése, ösztönzése, sok dicséret,  és ha igényli a gyermek, akkor 

az együttjátszás szükségessége,  

 a felnőtt állandósága,  

 fontos a szoba berendezése,  

 játékok elhelyezése a gyermekek életkorának megfelelő fajtájú és mennyiségű legyen,  

 a játék mindig örömet szerző tevékenység (ezt a gondozónő biztosítja),  
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 a játszó gyermek mindig aktívan részt vesz a cselekvésben,  

 a játék belsőleg motivált, spontán és önkéntes.  

 

3.    Mozgás  

 

A csecsemő- és kisgyermekkor az alapvető mozgásformák kialakulásának és fejlődésének 

időszaka. A kisgyermekek mozgásigénye rendkívül nagy, számukra örömforrás a mozgás. Ezért a 

szobában és az udvaron is biztosítani kell a minél nagyobb mozgásteret, a mozgásfejlesztő 

játékokat. A játékeszközökkel szemben elvárás, hogy felkeltsék az érdeklődést, fenntartsák a 

mozgásaktivitást és használatuk biztonságos legyen. Biztosítani kell a környezet 

balesetmentességét és a veszélyforrások kiküszöbölését. Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell 

biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll rendelkezésre, például: hempergő, elkerített 

szobasarok. A nagymozgásos játékokra a szabadban, az udvaron és a teraszon több lehetőség 

nyílik, mint a szobában. Még több lehetőséget kínál a benti nagymozgásos játékokkal felszerelt 

külön helyiség használata. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a kisgyermekeknek, 

annál nagyobb örömüket lelik a játékban. A mozgásfejlesztő eszközök használata során a 

kisgyermekek szabadon próbálhatják, végezhetik az egyes mozgásformákat, fejlődik 

mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. Az önállósági törekvések támogatása 

során a gondozási műveletekben való aktív részvétel lehetőséget ad a praktikus mozgások 

gyakorlására, finomítására. 

4.    Mondóka, ének szerepe a bölcsődei életben 

 

Pozitív érzelmeket keltenek a felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, 

énekek.  

A zenehallgatás érzelmi biztonságot nyújt és hozzájárul a kisgyermek lelki egészségéhez.  

Népi mondókák, népdalok, gyermekdalok, zeneművek formálják az esztétikai és a zenei ízlést.  

Segítik a hagyományok megismerését pozitív érzelmeket váltanak ki, fejlesztik a gyermek 

személyiségét.  

A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, hangulati állapotához igazodó ének, 

mondóka felkeltik érdeklődését, formálják esztétikai ízlését, pozitív érzelmeket keltenek, 

érzelmi biztonságot nyújtanak. 
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Ismétlődések, a játékos mozdulatok erősítik a zenei élményt. Az ének, mondóka derűs légkört 

teremt a csoportban. 

 5.     Vers, mese 

 

Mindkettő nagy hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére.  

A versnek elsősorban a ritmusa hat a gyermek személyiségére, a mesének pedig érzelmeken 

keresztül a tartalma hat a személyiségfejlődésre.  

Gazdagodik szókincse.  

A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

Hatással van a kisgyermek érzelmi, értelmi és szociális fejlődésére.  

A bölcsődében az irodalmi műveknek és a népköltészetnek (mondóka, mese, gyermekvers) 

egyaránt helye van. 

Sokféle helyzethez kapcsolódhat, alakulását a gyermek pillanatnyi állapota, igényei 

befolyásolják. 

  

 

6.     Alkotótevékenység (rajzolás, gyurmázás, építés) 

 

Nem az eredmény a lényeg, maga a tevékenység okozzon örömet.  

Lehetőség van általa az érzelmek feldolgozására, kifejezésére, önkifejezésre.  

A kisgyermeknevelő feladata a feltételek biztosítása, technikák megmutatása, segítségadás, 

alkotókedv fenntartása és az alkotások elismerése, megőrzése 

7.    Tanulás 

 

Bölcsődés korban minden tapasztalat vagy információszerzés tanulás. A tanulás folyamatos, 

jellemzően utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, a bölcsődei 

élet egészét átszövi. Az új ismeretek nyújtását a gyermek spontán, önként választott 

ingerkeresésének, felfedező játékainak rendeljük alá.  Minden olyan tapasztalat és 

információszerzési folyamattanulás, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben vagy a 

gondolkodásban. A tanulás tevékenységbeágyazottan történik, ennek irányítója a személyes 

kíváncsiság, érdeklődés. Bölcsődei színterei a természetes élethelyzetek, a gondozás és a játék, az 
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együttes tevékenység, kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos 

tapasztalatszerzés, szokáskialakítás, kisgyermeknevelő-gyermek interakciókból származó 

ismeretszerzés.  

 

8.   Egyéb tevékenységek  

 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a környezet 

aktív megismeréséhez, az egymásról és a környezetről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. 

babafürdetés, viráglocsolás, őszi falevelek gereblyézése, karácsonyi süteményszaggatás, 

gyümölcssaláta készítése stb.). Az öröm forrásai az „én csinálom” élményének, az együttességnek, 

a közös munkálkodásnak és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A 

kisgyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon 

fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. Ezek a helyzetek lehetőséget nyújtanak az 

együttműködésre, a feladatok megosztására, ok-okozati összefüggések felfedezésére, megértésére. 

 

VII. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ÉS MOZGÁSFEJLESZTÉS 

 

Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra és a mozgásfejlesztésre. A 

betegségek megelőzése érdekében a higiénés szabályok betartása mellett szükséges a megfelelő 

időtartamú szabadlevegőn való tartózkodás, valamint minél több mozgás lehetőségének 

biztosítása, pl. játékos torna formájában. Továbbá elengedhetetlen a megfelelő étrend, 

vitaminellátás, a fejlődéshez szükséges tápanyagok bevitele és a folyadékpótlás melyet biztosítjuk 

a bölcsődében.  

  

 

1. Egészséges táplálkozás 

 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyermek táplálási elveket kell figyelembe 

venni úgy, hogy a táplálék: 

- mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű, 

- biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő 

- megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 
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A gyermekek napi négyszeri étkezésben részesülnek. A főzőkonyha a HACCP előírásainak 

megfelelően működik. Étrendünk mindig változatos, idényszerűség figyelembe vétele mellett 

készül. A bölcsődevezető és a gondozónők minden étkezés előtt, illetőleg a tálalás megkezdése 

előtt érzékszervileg ellenőrzik az ételek minőségét. 

 

2. Mozgás 

 

A kisgyermekek mozgásigényük rendkívül nagy, éppen ezért biztosítanunk kell minél nagyobb 

mozgásteret és mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az 

egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, összerendezettebbé, harmonikussá válik 

mozgásuk. Mindennap törekszünk arra, hogy játékos formában bevonjuk gyermekeinket egy-egy 

közös mondókával kísért mozgásba. A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, több 

lehetőség adott, mint szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását 

fejlesztik.   

VIII. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS TÁRGYI FELTÉTELEI 

 

A bölcsőde a funkcióinak megfelelően kialakított, épület. Három csoportszobával rendelkezik, 

jellege napos bölcsőde, a kisgyermekek napközbeni ellátására szolgál. Az udvar a gyermekek 

szabad levegőn történő játszásához szükséges mozgásteret biztosítja. Füves és betonozott részek 

megfelelő arányával, pedál nélküli motorok, mászásra alkalmas eszközök: pl. csúszda, bújócska, 

mászóka biztosítják a kisgyermekek mozgásigényének a kielégítését. A homokozás és a pancsolás 

feltételei biztosítottak.  

 

IX. AZ INTÉZMÉNY SAJÁTOS FELADATAI 

Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a bölcsődében alapvetően, A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. Szabályozza. 

Intézményünkben a bölcsődevezető irányításával folyik a gyermekvédelmi munka.  
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Feladatok: 

- a veszélyeztetettség és az elhanyagolás felismerése, jelzése 

- a gyermekbántalmazás jeleinek felismerése, jelzése 

-  fejlődés elmaradásának felismerése, jelzése 

 

XI. HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK 

1. A bölcsőde hagyományai, ünnepei 

 

 közösen ünnepeljük a gyermekek születésnapját, a gondozónők kis figyelmességgel 

készülnek a gyermekek számára. 

 a Mikulás minden évben ellátogat hozzánk, ezzel kapcsolatos mondókák, énekek 

gyakorlásával készülünk.    

 karácsonyi készülődés: csoportszinten a várakozás élménye jelenik meg, ezzel kapcsolatos 

mondókák, énekek gyakorlásával készülünk.   

 február hónapban farsangolás, vidám jelmezbe öltöznek a gyerekek, ezzel kapcsolatos 

mondókák, énekek gyakorlásával készülünk.   

 minden évben közösen várjuk a nyuszit, a fiúk locsolkodnak, ezzel kapcsolatos mondókák, 

énekek gyakorlásával készülünk.  

 Anyák napi ünnepség (gyermekek által készített apró ajándékkal lepjük meg az 

édesanyákat), meghitt nyílt délután, ezzel kapcsolatos mondókák, énekek gyakorlásával 

készülünk.   

 gyermeknapi rendezvény (kirándulás, nyílt nap) 

 június utolsó hetében bölcsődei évzáró,  ballagás. 

 

2. Egyéb programok szervezése 

 

 szülői értekezlet  

 szülő csoportos beszélgetések 

 nyílt nap 
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XII. A BÖLCSŐDE KAPCSOLATRENDSZERE 

1. Kapcsolat más intézményekkel 

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

fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembe 

vételével végzi.  

A bölcsőde egymás kompetenciahatárainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködik 

mindazokkal, akik a családokkal kapcsolatba kerülhetnek.  

 Gyermekjóléti Szolgálat  

 Védőnői Szolgálat  

 Gyámhatóság 

A bölcsőde külső kapcsolatai 

 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: A bölcsőde, mint a jelzőrendszer tagjaként 

kötelességének és feladatának tekinti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé való 

jelzéssel élni a kisgyermek elhanyagolása és veszélyeztetése esetén. A családgondozók 

alkalmanként érdeklődnek a gondozott gyermekeikről. 

 

 Védőnői Szolgálat: A bölcsőde kapcsolata nagyon jó a védőnői szolgálattal. A védőnők a 

bölcsődét rendszeresen látogatják és érdeklődnek a gondozott gyermekei felől. A bölcsőde 

vezetője rendszeresen tájékoztatja őket, ha elhanyagolást vagy veszélyeztetettséget 

tapasztal a bölcsődébe járó kisgyermekeknél. 

 

 Égszínkék óvoda: A két intézmény között szoros az együttműködés, ismerjük egymás 

munkáját, közösen segítjük a gyermekeket a zökkenő mentes óvodába történő átmenetnél. 

 

 Zagyvarékas Községi Önkormányzat Jegyzője: jelzőrendszeri együttműködés 

 Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály: ellátja az országos 

szociális illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani feladatokat. 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala: a bölcsőde 

szolgáltató tevékenységének engedélyezéséről dönt  
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XIV. A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉSKOR VÉGÉRE 

 

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

toleranciáról szól 

Gondozó, nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a 

körülölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. A 

tulajdonságok megszerzése közben sajátítják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely 

a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket.  

Az élet első éveiben ezt csak az egyén fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.  

Sok területen önállóvá válik a gyermek (étkezés, öltözködés, tisztálkodás).  

 Környezetében jól tájékozódik, ismeri a napi eseményeket, a csoportokban kialakított 

szabályokat, ezekhez megfelelően, erőfeszítés nélkül tud alkalmazkodni.  

 Gazdag szókincse van, a felnőttekkel való kapcsolatfelvétel beszéd útján történik.  

 Szobatisztává válik.  

 Egyéni fejlődésmenetét figyelembe véve játéka korának megfelelő szintet mutat.  

 Társas kapcsolatai kialakulóban van.  

 Mind a szülő, mind a gondozónő véleménye szerint óvodaéretté válik.  

 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2019. 05. 20. 

                                                                    

  

 Karkusné Balázs Éva 

 Intézmény vezető 
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I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az 

intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait, 

annak érdekében, hogy a cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen. 

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve 

munkavállalójára.  
 

A Zagyvarékasi Községi Bölcsőde SZMSZ-e az alábbi jogszabályok, dokumentumok 

figyelembe vételével készült: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

 gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 

 A Bölcsődei Gondozás-nevelés Szakmai Szabályai Módszertani levél 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

szóló1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 

 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról 

 

 

II. Általános és bevezető rendelkezések 
 

Az intézmény  

neve:    Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

székhelye:   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10. 

telephelye:   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér10. 

alapítója:   Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

Az Alapítás éve:  1959 

 

Az irányító, fenntartó szerv 

 

 Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő -testülete  

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
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Szakmai irányító: 

 Intézményvezető 

 

Felügyeleti szerv: 

 Fenntartó:  
 Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Zagyvarékas Község Jegyzője 

 

 Szakmai: 

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály  

 

Jogállása: 

Önálló jogi személy 

 

Gazdasági jogköre: 

Részben önállóan Gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdasági 

feladatát a Zagyvarékasi Önkormányzat látja el. 

 

Működési terület:  

Zagyvarékas község közigazgatási területe 
 

Az intézmény képviselete: 

Az intézmény, mint jogi személy képviseletére a külső szervek előtt az intézmény vezetője 

jogosult, melyet írásos megbízásban átruházhat. 
 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

A vezetői megbízást a Képviselő-testület adja a Kjt. 23.§ alapján 
 

 

SZMSZ hatálya: Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben 

megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen  

SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.  

Hatálya kiterjed:  

 az intézmény vezetőjére, 

 az intézmény dolgozóira, 

 az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre, (a házirend, a megállapodási szerződés, 

illetve az ellátással kapcsolatos egyéb szabályok vonatkozásában) 

 

Az SZMSZ a Képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba. 
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III. Az intézmény feladatai 
 

Az intézmény feladatait közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottakkal vagy a 

jogszabályokban megfelelő keretek között megbízás útján látja el. 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek 

számára, akiknek szülei egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

IV. A Bölcsőde vezetőjének  

feladatai 
 

 Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek 

harmonikus fejlődéséért.  
 

 A helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a bölcsőde  munkarendjét, a 

gyermekek napirendjét és a dolgozók munkabeosztását. 
 

 Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 
 

 A gyermekcsoportok kialakításánál figyelembe veszi a csoport összetételét, életkori 

sajátosságát, dolgozói ellátottságát. Törekszik arra, hogy minden  csoportnak állandó 

gondozónői legyenek. 
 

 Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt mielőbb értesítsék, és 

a gyermeket elvigyék a bölcsődéből. 
 

 Fertőző megbetegedés esetén végrehajtja az ÁNTSZ vonatkozó utasításait. 
 

 Ügyel a főzőkonyhán érvényben lévő szabályok betartására, és betartatására. 

 

 Kezeli a bölcsődei raktárt, vezeti a leltárokat. 
 

 A bölcsőde egész dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos 

vezetéséért felel. Ellenőrzi a gondozónőknek a gyermekekkel kapcsolatos 

dokumentációs munkáját. 
 

 Kezeli a bölcsőde gyógyszerkészletét. 
 

 Beszedi a térítési díjakat  

 

 Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést a KENYSZI felé. 
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 Gondoskodik a bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, 

jogszabályok végrehajtásáról, illetve betartásáról. 
 

 Gondoskodik a bölcsőde helyiségeinek kihasználásáról. 
 

 Fontos szerepe van a munkaerő-szervezésben, kiválasztásában és  betanításában. 

 

 Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. Éves munkatervet készít a dolgozók 

szabadságolására. 
 

 Határidőre elkészíti a bölcsőde éves munkatervét, összeállítja és a gazdasági vezetés 

felé, benyújtja az éves igényeket a karbantartással, valamint a  felújítással 

kapcsolatos javaslatait. 
 

 Gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi utasítások betartásáról. 

 

 Részt vesz a biztonsági szemléken. 
 

 Kapcsolatot tart a családokkal, a védőnői hálózattal, az óvodával, a gyermekjóléti 

szolgálattal és a gyámhivatallal és a felügyeleti szervekkel.  

 

 Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja,  továbbképzéseken 

részt vesz. 
 

 Felelős a bölcsődében történtekért. 
 

hatásköre, jogköre: 

 Aláírja a feladatai ellátása során keletkezett iratokat. 

 Használja a bölcsőde nevét viselő bélyegzőt. 

 Képviseli a bölcsőde dolgozóit a különböző értekezleteken és fórumokon. 

 Rendelkezési joga van a bölcsőde valamennyi dolgozója, technikai dolgozója 

tekintetében. 

 Képviseli a bölcsődét külső szerveknél. 

 Joga van az elvégzendő feladatoktól függően a dolgozók munkahelyen belüli 

átcsoportosítására. 

 Joga van a dolgozót munkájából kiállítani, ha munkavégzésre alkalmatlan. 

 Jogosult javaslatot tenni térítési díj csökkentésére. 

 

 

 Jogosult megbízni helyettesét, aki távolléte alatt teljes hatáskörrel ellátja feladatát. 

 

felelőssége: 
 Felelős az általa kiadott intézkedések, utasítások helyességéért. 
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 Felelős az ellenőrzés elvégzéséért a szükséges intézkedések megtételéért illetve az 

intézkedések kezdeményezéséért. 

 Felelős a hatáskörébe utalt munkáltatói intézkedések megtételéért, szakszerűségéért. 

 Felelős azért, hogy a gondozási- nevelési munka színvonalának emeléséért minden 

lehetséges intézkedést megtegyen, gondoskodjon a hibák feltárásáról, kijavításáról. 

 Felelős a gondozottak és dolgozók biztonságáért. 

 Felelős a jogszabályok és belső szabályzatok betartásáért. 

 A felelősség megállapítása az önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik.  

 Felelős az intézmény jó hírnevének ápolásáért 

Aláírási /kiadmányozási/ jogköre van 
 

 a felügyeleti szervekhez, hatóságokhoz, társszervekhez küldött intézményi iratokon 

 kötelezettségvállalási és utalványozási joga van az önkormányzat számviteli rendjében 

meghatározottak alapján 

 az intézményt érintő belső utasításokon, szabályzatokon 

V. Az Intézmény dolgozóinak jogai és kötelességei 
 

Az intézmény dolgozóinak az itt felsorolt jogai értelemszerűen kapcsolódnak 

munkakörükhöz és kötelességeikhez. 

  

 élni a Magyar Köztársaság törvényeiben és jogszabályaiban biztosított  jogokkal;      

(Kiemelten: a Munka Törvénykönyvében, a Közalkalmazottak  jogállásáról szóló 

törvényben, a Gyermekvédelmi törvényben és az  Egészségügyi Törvényben 

megfogalmazott jogokkal); 

 
 

 élni az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített jogokkal; 
 

 saját feladataiknak pontos elvégzéséhez szükséges munkaköri leírás 

 megkövetelése, betartatása 
 

 az intézmény terveinek, célkitűzéseinek és az intézmény jövőjét meghatározó 

elképzeléseknek megismerése, ezek kialakítási folyamatában való részvétel,valamint 

javaslattétel, kezdeményezés 
 

 munkájukkal összefüggő megbeszéléseken részvétel, és az ott napirenden lévő 

kérdésekkel kapcsolatban szabad véleménynyilvánítás 
 

 

 a jogszabályok és a munkarend megsértésének megakadályozása 
 

 az intézményi dolgozók cselekvésre, tettre, vagy intézkedésre való felszólítása 

(beosztásra való tekintet nélkül) mindazon esetben, az intézményt, az  intézményi 
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dolgozók kollektíváját vagy egyes dolgozókat veszély fenyegeti 
 

 a szakterületet érintő jogszabályokban eligazodni, munkáját az abban foglaltak 

betartásával végezni 
 

 megosztja munkatársaival a napi munka során észlelt megfigyeléseit,  tapasztalatait 
 

 felelős a munkakörébe tartozó feladatok elvégzéséért 
 

 a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott információkat 
 

 a munkaviszonyból eredő kötelességeinek vétkes megszegésével okozott  kárért, 

kártérítési felelősséggel tartozik 
 

 köteles az előírt időben, munkaképes állapotban megjelenni és a teljes  munkaidejét 

munkával, tölteni. 
 

 köteles a munkáját személyesen ellátni, és a tőle elvárható  lelkiismeretességgel, 

gondossággal a munkára vonatkozó szabályok,  élőírások, utasítások szerint 

végezni 
 

 köteles munkatársaival együttműködni, és a munkáját úgy végezni, hogy az  más 

egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja,  anyagi kárt ne 

okozzon 
 

 a munkakörébe tartozó feladatait közvetlenül az intézményvezető  irányításával végzi  
 

 állandóan képezni magukat, hogy minél jobban megfelelhessenek a beosztásukból eredő 

követeléseknek 
 

 a munkájukhoz szükséges információkat megszerezni, a kapott információkat 

felhasználni a leghatékonyabb munkateljesítmény érdekében 

 

 a munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is 

teljesíteni, amelyek jellegüknél fogva tevékenységi körébe nem tartozik, vagy 

amelyeket ismereti és felkészültsége alapján rá lehet bízni 

 

 

VI. Bölcsőde szervezeti felépítése 

 
Az intézmény egészének létszámkeretét a költségvetési törvényben határozza meg.  

 

Fenntartói engedélyezett létszám: 38 fő 

 

Az intézmény vezetője felett a munkáltató jogkör gyakorlója Zagyvarékas Község 
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Önkormányzat Képviselő-testülete, aki gyakorolja az intézmény vezetőjének 

közalkalmazotti jogviszonyában a kinevezést, felmentést és a fegyelmi eljárás megindítását. 

Egyéb munkáltatói jogkör tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője gyakorolja. 

 

Az intézmény vezetése: 

 

Az intézmény első számú vezetője a Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

által kinevezett intézményvezető, távolléte esetén a bölcsődevezető által megbízott helyettes 

látja el a vezetői feladatokat. 

A bölcsőde dolgozói közvetlenül a bölcsődevezető irányítása alatt állnak. 

 

Vezető helyettese:  
 

Az intézményvezető által határozott időre megbízott intézményvezető helyettes a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő végzettségű kisgyermekgondozó. 

 

 

 

 

Az intézmény nem vezető beosztású dolgozói 
 

A magas szintű színvonalú munka biztosítása érdekében a szakdolgozóknak a 15/1998. (IV.30. 

) NM rendeletben meghatározott képzettséggel kell rendelkeznie, és rendszeres továbbképzésen 

kell részt vennie. Az intézmény nem vezető beosztású dolgozóinak munkakörét, feladatait és 

felelősségét jogszabályok, és a belső szabályzatok alapján munkaköri leírásban közvetlen 

felettesük határozza meg. 

A dolgozók heti munkaideje: 40 óra 

A gondozónőknek a kötelezően csoportban töltendő idejük napi 7 óra. A napi egy órát a 

munkaköri feladataik ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására kötelesek fordítani 

(családlátogatás, adminisztráció, felkészülés, dekorálás). 

A szakmai és etikai szabályok az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényűek. 

Az intézményi dolgozók feladatukat egymással együttműködve végzik. 
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Szervezeti Ábra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölcsőde 

 

 Feladatkörében ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló 

többszörösen módosított 1997. évi XXXI. Törvény 41-42 §- ban foglaltak szerint 

gyermekjóléti alapellátásként, a gyermekek napközbeni ellátását,  amelyet bölcsődei 

ellátás formájában nyújt. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekeknek a meleg 

étkezést intézményen belüli biztosítjuk. 

 

 A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20  hetestől – 3 

éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű  gondozását és nevelését 

végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei gondozás- nevelési 

év végéig maradhat a bölcsődében.  Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 

4. életévének betöltését  követő augusztus 31.-ig tovább gondozható a 

 

Bölcsődevezető 

1 fő 

Bölcsődei gondozás 

Kisgyermek nevelő 

6 fő 

 (ebből 1 fő látja el a 

helyettesi feladatokat) 

Gazdasági, technikai rész 

Élelmezés vezető, szakács 

1 fő 

Bölcsődei dajka 

2 fő 
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bölcsődében. 

  

 A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával 

együttműködik mindazokkal, akik az ellátások során a gyermekkel és a  gyermek 

családjával kapcsolatba kerülhetnek. 

 

VII. Az Intézmény részletes működése 

1. A működés általános szabályai 
 

 Az intézmény valamennyi dolgozója, köteles megismerni és betartani a  törvényeket, 

illetve mindazon jogszabályokat, amelyek közvetlenül  tevékenységére illetve 

munkaterületére vonatkoznak. 

 Ismerni és alkalmaznia kell minden dolgozónak a Munkavédelmi, Tűzrendészeti 

Szabályzatot, valamint az intézet vezetője által kiadott  utasításokat és belső 

szabályzatokat, amelyek közvetlen munkakörére  irányadóak. 

 Ha valamely tevékenység szokásos munkarendje bármely ok miatt akadályoztatott, 

vagy attól eltérő, azt a szakdolgozó haladéktalanul köteles azt a felettesének jelenteni. 

 Munkahelyéről munkaidőben engedély nélkül senki nem távozhat el. 

 Valamennyi dolgozó munkájában alapvető követelménynek kell, tekinteni az ellátottak 

érdekeit. 

 Munkaköri leírások tartalmazzák feladataik pontos elvégzését 
 

2. Az intézmény gazdálkodási módja:  
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi- gazdasági feladatát 

a Polgármesteri Hivatal látja el. 

Az intézmény fenntartási és működési költségei a fenntartót terhelik. A jóváhagyott éves 

költségvetés irányozza elő az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket. 

 

Alapító okirattal rendelkező intézmény mind szervezeti, mind szakmai önállósággal 

rendelkezik. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/ 1998. (IV. 30. ) 

NM. rendelet szerint működik 
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3. Az intézmény működése: 
 3.1. Funkciója: 

 A gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását 

végző intézmény (ellátandók köre: 20 hetes kortól 3 éves korig, ill. a 3. életévét betöltve a 

gondozási év végéig (aug. 31.) / Érv. Jogszabályok 1997 évi XXXI. törv. A gyermekek 

védelméről gyámügyi igazgatásról./ 

A bölcsőde egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, szociális és családsegítő funkciót tölt 

be. A jelenlegi társadalmi helyzetben egyre erősebb a gyermek és családvédelmi szerepe is. 

Létfontosságú azon hátrányos helyzetű családok számára, akiknél elengedhetetlen a többfajta 

segítség, a különböző szociális támogatások mellet a kisgyermek bölcsődei elhelyezése. 

3.2. Általános tevékenysége: 

Feladatkörét ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló többször 

módosított 1997. évi XXXI. törvény- ben foglaltak alapján, gyermekjóléti alapellátásként; a 

gyermekek napközbeni ellátását, bölcsődei ellátás formájában nyújtja. A gyermekek, 

napközbeni ellátásaként megszervezi a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 

felügyeletet, szakszerű gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést.  

 

3.3. Ellátási formák: 

 gyermekek napközbeni ellátása /alapellátás/ 

 

3.4. Részletes szakmai tevékenysége: 

A bölcsőde feladata egészségvédelmi, gyermekvédelmi előírások betartása, melyet a vonatkozó 

jogszabályok mellett végez. 

A bölcsődében gondozási-, nevelési munka folyik, amely tartalmazza azokat a nevelési-

gondozási feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi életre való 

felkészítését és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 

A bölcsőde szakmai működésének általános szakmai szabályzatát a Szakmai Program és a 

Házirendje tartalmazza  

A bölcsődében dolgozó alkalmazottak létszámát a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet tartalmazza. 
 

3.5. Működési rendje: 

 A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde napos bölcsőde, napi munkarend szerint 

üzemel (hétfőtől péntekig). 

 A bölcsőde 06:00– 17:30 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel 

működik. 

 Nyári időszakban a felújítási, karbantartási munkák miatt a bölcsőde négy hétre bezár. 

 Az intézményvezető minden év február 15. tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári 

nyitvatartási rendjéről és azt az érintettek tudomására kell hozni.  

 A bölcsődében április 21-e a Magyar Bölcsődék Napja, ha az heti pihenőnapra vagy 

munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-
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gondozás nélküli munkanap. 

 December hónap utolsó hetében a bölcsőde zárva tart. 

 A gyermek napirendjét életkornak és évszakoknak megfelelően írásban kell rögzíteni. 

 a dolgozók munkarendjét a műszakoknak megfelelően írásban kell rögzíteni 
 

 

3.6. Bölcsődevezető 

Képesítési előírás: felsőfokú szakirányú képesítés a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

szerint. 

Feladatai: Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

3.7. Gondozónők 

Képesítési előírás: középfokú szakirányú képesítés a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet szerint. 

Feladatai: Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 
 

3.8. Technikai alkalmazottak 

Szakácsnő ,élelmezésvezető, bölcsődei dajka 

         Feladatai: Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza 

  
       

3.9.A munkaidő beosztás 

 A költségvetési szervben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. 

törvény előírásai és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 7.§ szabályai az irányadó.    
 

   Heti munkaidő: 40 óra, 

  A költségvetetési szervben a munkakörökhöz tartozó munkarend: 

 

 

 Bölcsődevezető: hétfőtől- péntekig, napi 8 óra kötetlen időbeosztás. 

 Kisgyermeknevelők:  

A munkarend lépcsőzetesen igazodik a gyermeklétszámhoz és a bölcsőde nyitva 

tartásához. 

Hétfőtől- péntekig: délelőtt 06-14-ig. délután 09:30- 17:30ig,  

 

 A teljes napi munkaidőből a kisgyermeknevelőknek 7 órát kell a munkahelyen csoportban 

eltöltenie, a fennmaradó 1 órában családlátogatást végez, csoportszobát díszít, ünnepekre 

készül fel, az egyéb csoportjába előforduló munkát végez, vezeti az adminisztrációt napra 

készen és felkészül a következő napi feladatra. 

 

 Technikai alkalmazottak:  

bölcsődei dajka hétfőtől- péntekig napi 8 óra osztott munkaidőben  

 

 Szakácsnő, élelmezésvezető 6:00-14:00-ig  
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3.10. Munkaköri leírások 

Bölcsődében foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 

szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre 

szólóan. 

 

3.11. Helyetesítési rend 

Bölcsődében folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A 

dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendjének kidolgozása az intézmény vezetőjének a 

feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a 

munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belüli helyettesítés rendjét az 

intézményvezető belső utasításban szabályozhatja. 

3.12. Bölcsőde feladatai 

 

a.) a felvett gyermekek szakszerű gondozása és helyes nevelése: 

 az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő napirend tervezése és alkalmazása; 

 mozgás- és beszédkészség fejlesztése; 

 helyes szokások kialakítása, önállóságra nevelés; 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás. 
 

b.) a gyermekek testi és szellemi fejlődésének irányítása és elősegítése, az óvodára való 

előkészítés. 

c.) a gyermekek egészségügyi és higiénés gondozásának biztosítása: 

 

 

 az egészségi állapot rendszeres figyelemmel kísérése és ellenőrzése; 

 a testi és szellemi fejlődést befolyásoló negatív tényezők kiküszöbölése; 

 a fertőző betegségek megelőzése; 

 a gyermekek higiénéjének biztosítása; 

 a higiénés készségre szoktatás. 
 

d.) az életkori sajátosságoknak megfelelő étkeztetés biztosítása. 

e.) a nevelés céljait szolgáló környezet kialakítása. 
 

 

 

Az intézmény a bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának 

megfelelően biztosítja: 
 

 a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét 

 a megfelelő textíliát és bútorzatot 

 a játéktevékenység feltételeit 

 a szabadban való tartózkodás feltételeit 

 az étkeztetést. 
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3.13.Gyermekek felvétele 

 

1. Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő kérhet: 

 ha egyik szülője munkaképtelen, 

 ha munkába kíván állni, 

 ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel, 

 ha 3 vagy több gyermekes, 

 ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll, 

 ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább 

tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás 

benyújtásával tudja is igazolni.  

  ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem 

tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni, 

 ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó,Védőnő, Orvos javasolja 

(ekkor szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is). 

 

 

 

2. Felvételkor előnyben részesül az: 

 

 akit egyedülálló szülő nevel, 

 akinek családjában három, vagy több gyermek van, 

 akinek egyik szülője munkaképtelen, 

 akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn, 

 aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

3. A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

  

 a körzeti védőnő, 

  a házi gyermekorvos, vagy házi orvos, 

 szociális illetve családgondozó, 

 gyermekjóléti szolgálat, 

 gyámhatóság, 

 

 

 

4. Felvételi kérelem:  
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 feltétele továbbá, hogy  Zagyvarékason bejelentett állandó lakcímmel, vagy 

 tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja. A 

 szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról, legalább 

 munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, 

 leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a szülő alkalmazásban áll, vagy egy- 

 másfél hónapon belül alkalmazni fogja. A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, 

de férőhely függvénye. A gyermek felvételét az erre rendszeresített szülő által kitöltött 

felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni. 

 

5. Felvétel:  

 a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét is 

 figyelembe véve, történik. 

6. Csatolandó okmányok:  

- bölcsődei felvételi kérelem 

- a gyermek lakcímét igazoló okmányok másolata 

- gyermek TAJ kártya fénymásolata 

 

- gyermekorvosi igazolás a bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről másolat (amennyiben jogosult rá) 

- Mindkét szülő esetében munkáltatói igazolás a keresőtevékenység végzéséről 

7. A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy: 

  a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető, 

 

8. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvett  gyermek 

személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni kell. 

 

9. A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha: 

  ha a megszüntetést a szülő kéri, 

 

 

 ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, 

illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt, 

(magatartászavar megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, 

gondozónő, gyógypedagógus véleményét is.) 
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 ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a 

házirendet, 

 ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 

 ha a gyermek óvodai felvételt nyert,  

 határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével. 

3.14.  Bölcsődei létszám 

 

A bölcsődében két csoport működik, a felvehető maximális gyermeklétszám összesen 38 fő. A 

részleteket a hatályos törvények szabályozzák.  

 

Nyitvatartás: 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg. Így a bölcsőde naponta, hétfőtől- 

péntekig 06-17:30 óráig tart nyitva.  

 3.15. Gyermekek gondozása, nevelése 

 

A bölcsőde valamennyi alkalmazottjának, de különösen a gondozónőknek a legfontosabb 

feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek a kielégítése, a  

 

fejlődés elősegítése. A folyamatos napirend feleljen meg a gyermekek fejlettségi szintjének, 

biztosítson elegendő időt a gondozási műveletekre, játéktevékenységre. Lehetőség szerint 

törekedni kell az egyéni bánásmód elvének érvényesítésére, a gyermek személyiségének 

figyelembevételével. A gondozónők ennek érdekében a legkorszerűbb szakmai irányelveket, 

módszertani ajánlásokat alkalmazzák. 
 

3.16. Gyermekek egészségügyi ellátása: 

 

 A bölcsőde orvosa heti egy alkalommal látogatja a bölcsődét, csoportonként havi 8 órát 

biztosítva az ellátásra. 

 

 A bölcsődés gyermek általános vizsgálata rendszeres, 1 éves kor felett negyedévente 

státuszvizsgálat történik. 
 

 A gyermekeknek minden évszakban az időjárástól függően biztosítani kell a  

napi egyszeri levegőn tartózkodást.  

 

 A bölcsődei szakemberek felelősek a gyermekek korszerű táplálásáért, az egészséges 

életmódra nevelésért. 
 

 

3.17. Gyermekbaleset esetén az intézmény dolgozóinak feladata:  
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A gyermekek felügyeletét ellátó gondozónőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

 A sérült gyereket elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges, orvost kell hívnia.  

 A balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie.  

 Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az 

intézményvezetőnek.  

 

A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Az intézményben történő balesetet, sérülést az intézményvezetőnek 

(az által megbízott személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet, 

kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése 

érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

 

3.18. A Bölcsődei nevelés- gondozás feladatai 

 

 

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 

ellátása 20 hetes - 3 éves korig.  A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és 

következményeik enyhítésére a törekvés. 

 

Az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 Egészséges és biztonságos környezet megteremtése, harmonikus testi és lelki fejlődés 

támogatása. 

 A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése 

 Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 

kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (étkezés, mosakodás, öltözködés, 

alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás) 

 

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése   

 Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 

megelőzése illetve csökkentése 

 A gondozónő-gyerek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat 

kialakulásának segítése 

  A gondozónővel és a társakkal közös élmények szerzése, befolyásolva a gyermek 

fejlődését 

 Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban és az Én-tudat egészséges  

 

fejlődésének segítése 

 A kommunikatív képességek fejlődésének segítése (meghallgatás, figyelem, kérdések 

megválaszolása) 

 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt 

gyermekek nevelése-gondozása többlettörődéssel 

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
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 A gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelő lehetőségének biztosítása 

 Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása 

 Ismeretátadás 

 Aktív, nyugodt játékhoz szükséges hely, idő és eszköz biztosítása   

  

3.19. A bölcsőde higiénéje 

 

 A bölcsőde személyzetének biztosítania kell a gyermekek higiénés ellátását, a higiénés 

szokások kialakítását. 
 

 A bölcsőde vezetőjének a takarítást és a fertőtlenítést rendszeresen ellenőriznie kell. A 

bölcsőde dolgozóinak a mosás, főzés, a gondozási, takarítási munka során a mindenkor 

érvényes higiénés rendszabályok alapján kell eljárniuk. 
 

 A konyhában évente egyszer tisztasági festést kell végezni, az intézmény többi 

helyiségében 3 évenként kell festeni, 5 évenként mázolni. 
 

 Fertőző betegség gyanúja, vagy előfordulása esetén az érvényben lévő közegészségügyi 

rendelkezések és tisztiorvosi utasítások szerint kell eljárni. 

3.20. A gyermekek óvodába történő átadása 

 

 A 3. életévét betöltött gyermek a szeptemberi óvodai átadásig tartózkodhat a 

bölcsődében, amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 

az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 

bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig.  

 Az óvodai átadást illetően a bölcsőde vezetője, a gyermek gondozónője a szülőkkel és 

az óvoda vezetőjével, ill. az óvónőkkel szorosan együttműködik. 

3.21. Információs feladatok, kapcsolattartás 

 

 A bölcsőde vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn, ill. információkat nyújt a 

bölcsődét felügyelő és ellenőrzési szerveinek, valamint a fenntartónak. 

 

 A bölcsődelátogatás, a családlátogatás a szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi 

találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a 

gondozónők pedig a szülők segítségével megismerik a gyermek szokásait. 

 

 A bölcsőde együttműködik mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és 

ellátások során a gyermekkel, ill. a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek 

(gyermekjóléti szolgálat, védőnői hálózat, családsegítő központ, óvoda, 

gyermekvédelmi szakellátás). 

3.22. Munkaterv 
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A bölcsőde vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására bölcsődei munkatervet készít. 

A munkatervnek tartalmaznia kell: 

 - a feladatok konkrét meghatározását, 

 - a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését, 

 - a feladat végrehajtásának határidejét, 

 - a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 

A munkatervet a bölcsőde dolgozóival ismertetni kell. 

A bölcsőde vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

3.23. Élelmezés 

 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő- és kisgyermek táplálási elveket kell 

figyelembe venni úgy, hogy a táplálék: 

 mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű, 

 biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő 

 megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 

  

Bölcsődénk főzőkonyhával rendelkezik. A gyermekek napi 4x étkezésben részesülnek, amely 

fedezi a napi energia szükségletük 75%-át. Az étrendjük változatos, mindig idényszerű, ízében 

összehangolt, és fontosnak tartjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés szempontjából is 

megfelelő legyen. A konyhán dolgozó személy napi rendszerességgel vezeti a HACCP előírás 

szerinti feljegyzéseket.  

3.24. Térítési díjbefizetésére vonatkozó szabályok 

 

Étkezési térítési díj fizetési kedvezmények mértékét és igénybevételük módját a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza, a 328/2011. 

(XII. 29.) Korm. rendelete a térítési díjakról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról.   A rendeletek, és azok tartalmáról az intézmény megfelelő módon tájékoztatja 

a szülőket. Az étkezési térítési díjat mindig a tárgyhónapra előre kell megfizetni minden hónap 

15.-ig, mely a hirdető táblán előre jelzett napokon történik. 

 

 

3.25. A bölcsődében vezetett dokumentáció 

 

a) Bölcsődevezető 

 dolgozók egészségügyi könyvének, egészségügyi nyilatkozatának  nyilvántartása 

 felvételi könyv vezetése 

 havi statisztika 

 fertőző betegségekről történő kimutatás 

 munkaköri leírások 
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 heti étrend (élelmezésvezetővel együtt működve) 

 dolgozók szabadságának nyilvántartása 

 dolgozók jelenléti kimutatása 

 személyügyi anyagok vezetése 

 kis- és nagyértékű eszközök nyilvántartása (leltár) 

 étkezők nyilvántartása (gyermekek) 

 napi jelenlét kimutatása 

 

 

 KENYSZI jelentés 
 

b) Gondozónők 

 csoportnapló naponta 

 bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap, fejlődési lappal együtt  

 üzenő füzet  
 

A dokumentációkat úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás 

folyamatát 
 

3.26. Elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

 

A bölcsődét ténylegesen igénybevevő gyermekek létszámát név szerint minden nap jelenteni 

kell Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről elektronikus 

nyilvántartási rendszerbe. A rendszer biztonságát szolgálja, hogy csak az tud az Igénybevevői 

nyilvántartásba belépni, aki ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik. Intézményünkben 2 főnek 

van jogosultsága: bölcsődevezető, bölcsőde vezető helyettes. Jogszabály szerint a napi jelentést 

az igénybevételt követő munkanap 24 óráig lehet berögzíteni. A nyári zárva tartás alatt, nem 

kell naponta jelenteni a hiányzókat. 

 

 

 

 

4.  Érdekképviseleti Fórum a Bölcsődében:  
Az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és tevékenységének szabályait az intézmény 

fenntartója állapítja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 35. § (1) bekezdése szerint. 

  

 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

 az intézményben ellátásban részesítettek törvényes képviselői, 

 az intézményi dolgozók képviselői, 

 az intézményt fenntartó önkormányzat képviselői. 

A törvényes képviselők (szülők) száma nem lehet kevesebb, mint az intézményi dolgozók, 

valamint a fenntartó önkormányzat képviselőiből választott tagok összlétszáma. 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 
      E- mail: rekasbolcsi@freemail.hu 
 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 
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5. Gyermekjogi Képviselő a Bölcsődében:  
Az intézmény területileg illetékes gyermekjogi képviselő: Hollik Zsuzsanna / Észak-Alföld 

Régió Jász Nagykun Szolnok megye./ 

 A jogvédelmi képviselő az országos betegjogi, ellátott jogi, gyermekjogi és dokumentációs 

központ munkatársa, az intézménytől független személy. 

 

VIII. Záró rendelkezések 
 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a fenntartó szerv jóváhagyása 

szükséges. 

2. Az SZMSZ a jóváhagyást követő napon, kihirdetéssel lép hatályba. A kihirdetés az 

intézmény vezetője által történik, a szabályzatot az érintett közalkalmazottakkal ismerteti, 

és hozzáférhető elhelyezéséről gondoskodik. 

3.  Az SZMSZ mellékletei annak részét képezik, aktualizálásuk együttesen történik. 

4. Jelen szabályzat bármikor módosítható, szükséges azt módosítani, ha a vonatkozó 

jogszabályok lényeges kérdéseket tekintve megváltoznak, illetve az alapító okirat 

módosítása indokolja. A módosítást is jóvá kell hagyni, majd azt megfelelő módon 

ismertetni szükséges. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény egész területén valamennyi 

dolgozójára kötelező érvénnyel vonatkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas,2019. 05. 21.   

   

 

   Karkusné Balázs Éva 

    intézményvezető 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

ÁTFOGÓ  ÉRTÉKELÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 
 

Tisztelt  Képviselő-testület  ! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.  
Az értékelést meg kell küldeni a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A 
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon 
belül érdemben meg kell vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a 
gyámhatóságot. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 
 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 
 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó 

adatokat; 
 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 
 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 
 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 
 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 
A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A helyi önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése és a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése. 
 
Az előzmények ismertetése után a jogszabályi előírásnak megfelelően az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról az alábbi átfogó értékelést 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai: 
 
Zagyvarékas község lakossága 2018. év január 1-jén:             3693 fő 
 
            0 – 3 éves  korosztály                                                        206 fő 
            3 – 6 éves korosztály                                                          134 fő 
            6 – 14 éves korosztály                                                        347 fő 
           14 – 18 éves korosztály                                                        186 fő 
 
A 0-18 éves korosztály az összlakosság 23,6%-a. 

 a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatási ügyekben 1 fő középfokú végzettségű 
ügyintéző, 

 a gyermekjóléti szolgálathoz tartozó ügyekben 1 fő, családsegítő ügyekben 1 fő felsőfokú 
végzettségű látta el a rá háruló feladatokat. 

 
A gyámügyi ügyintéző a jegyzői hatáskörhöz tartozó gyámügyeken kívül ellátja még  

 szociális ellátások 
 települési támogatások 
 köztemetés 
 Bursa Hungarica 

 
ügyek intézését is. 
 
A gyámügyi ügyintézői iroda megfelelő munkafeltételeket biztosít, a szükséges jogszabályok,    
iratminták, számítógép rendelkezésre állnak a hatékony munkavégzéshez. 
A gyámügyi igazgatás ügyfélfogadási rendje azonos a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjével.  
A Járási Hivatalok felállásának időpontjától, 2013. január 1. napjától a települési önkormányzat 
jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások: 
 

 a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat.   
 
Az ügyfélforgalom 2018. évben a következőképpen alakult : 
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 gyámhatósági ügyben :                                                                         8 fő 
 segélyezési ügyben:                                                                         434fő   
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti támogatás elbírálása:     351 fő 

 
Az ügyirat mennyiség tárgyi bontásban : 

 környezettanulmány készítés                                                                          18 
 ügygondnok, eseti gondnok kirendelés, felmentés                                            -                                       
 gondnoksági ügyben végzett leltározás                                                             - 
 közreműködés gyámhivatali határozatok végrehajtásában                               1 
 szülői nyilatkozat felvétele a gyermek ismeretlen személy 

            általi örökbefogadáshoz való hozzájárulásról                                                   - 
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, elutasítása                351 
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása                                         -    
 ideiglenes hatályú elhelyezés                                                                             -                                          

   
Településünkön az intézményi gyermekétkeztetési feladat két intézményben történik. A 
szünidei gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat az iskolakonyha 
közreműködésével bonyolítja le. 
 
Az óvodás és iskolás gyermekek intézményi gyermekétkeztetése közös konyhából biztosított. A 
bölcsődében külön konyha üzemel.  
 
A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezető megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó 
rendeletében meghatározott díjtétel szerint történik a hatályos jogszabályokban foglaltak 
betartásával.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményein keresztül biztosítja. A 
napközbeni ellátást igénylők részére az intézményekben a férőhelyek alapján a kérelmeket 
teljesíteni tudja a fenntartó. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos- vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében igényelhető szünidei gyermekétkeztetés, amennyiben a 
gyermek oktatási intézménye szünidőben zárva tart, mely 2018. tavaszi szünetben 62 főt, 2018. 
nyári szünetben 152 főt, 2018. őszi szünetben 72 főt, 2018. téli szünetben 104 főt érintett, illetve 
ennyi nyilatkozat került szünidő előtt benyújtásra a szülők részéről a nyilatkoztatási időszakokban. 
 
 
 
Étkeztetésben résztvevő gyermekek számának alakulása 
 
Gyermekétkeztetés bölcsőde:  

 100%-os kedvezményben részesül:             21  fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                  5 fő 

 
Gyermekétkeztetés óvoda:  

 100%-os kedvezményben részesül:             112 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
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 teljes térítési díjat fizet:                                  0 fő 
 
Gyermekétkeztetés iskola:  

 100%-os kedvezményben részesül:           127 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:              17 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                               31 fő 

 
 
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család 
vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) meghatározott természetbeni támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 
az igénybevételére. 
 
A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha 
a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (jogszabályban meghatározott 6.000 Ft 
értékben) fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában. 
 
2018. december 31. napján 351 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket tartottunk nyilván. A 2018. év folyamán 332 fő számára állapítottuk meg ezt a 
jogosultságot, míg 19 fő esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnt, a 
jogosultsági idő lejárta miatt.  
A 2018. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 351 fő közül 323 
fő kiskorú mellett 9 fő nagykorú szerepelt kedvezményezettként a nyilvántartásunkban. A szülő 
vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2018-ben 4 alkalommal került sor az 
ellátás megszüntetésére, gyámhatósági intézkedésre tekintettel 0 fő kiskorú rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága szűnt meg a gyermekek nevelésbe 
vételének okán. 
 
2018. augusztus hónapban 346 gyermek (fő 342 kiskorú és 4 fő nagykorú) részesült a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatásban (Erzsébet 
utalvány formájában), 2018. novemberében pedig 332 gyermek (fő 323 kiskorú és  9fő 
nagykorú) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre benyújtott kérelem elutasítására nem sok 
esetben került sor, ez éves szinten kb. 15 -20 fő. 
 
Az elutasítások okai: 
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 az egy főre jutó jövedelem,  
 a család vélelmezett jövedelme,  
 a család vagyoni helyzete meghaladta a jogszabályban előírt összeget.    

 
2018. évben megállapított hátrányos helyzetű gyermekek száma:175 fő, mely 74 családot 
érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt 131 fő 
 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt   44 fő 
 elégtelen lakókörnyezet miatt 0 fő 

 
2018. évben megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 127 fő, mely 
58 családot érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága 
miatt 127 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet miatt 
0 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet miatt 
0 fő 

 
Tanévkezdési támogatás 89 fő részére került megállapításra, ennek összege: 570.600.-Ft.  
 
Karácsonyra tekintettel 196 család (nagy családosok, beteg gyermeket nevelő családok, 
gyermeket egyedül nevelő szülő) Erzsébet utalvány formájában kapott támogatást a 
Szociális Bizottság javaslata alapján.  
 
Az utalványok értéke (5000 Ft, illetve 7000 Ft) attól függően, hogy a gyermeket vagy 
gyermekeket egyedülálló szülő gondozza, illetve három vagy több gyermeket nevelő családról 
volt szó, egységesen 5000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek; a beteg gyermeket gondozó 
családok pedig 7000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául 
kirendelt hozzátartozója, 
- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, 
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. 
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2018-ben 
nem került sor. 
 
Rendkívüli települési támogatás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb 
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete alapján a Szociális Bizottság 
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pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosít települési támogatást az arra rászoruló 
jogosult számára. 
 
A gyermeket nevelő családokat 2018. évben rendkívüli települési támogatásban részesítette abban 
az esetben, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a válság helyzetben lévő 
várandós anyát, gyermeke megtartásához. 
 
A Szociális Bizottság 456 fő (317 fő gyermek, illetve 139 fő idős) számára nyújtott 2018. 
november 22. napján támogatást mikuláscsomag formájában. A helyi bölcsőde, óvoda 
gyermekei, az általános iskola tanulói és az Idősek Napközi Otthona gondozottjai részesültek a 
támogatásban. 
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
A Képviselő-testület 2018-ben is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2018. évi költségvetésében is biztosít 
forrást erre a célra.  
 
A 2018. őszén kiírt ösztöndíjprogramra 23 pályázat érkezett.  
 

 „A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 1 x 10 hónapra 
került egységesen 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

 „B” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 3 x 10 hónapra 
került 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

  
A jegyző hatáskörébe tartozik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele. 
 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele anyakönyvvezetői hatáskörben történik, mivel az 
ügyintéző anyakönyvvezetői feladatokat is ellát a gyámhatósági ügyek mellett. Ez 2018. évben 
összesen 23 főt érintett. 
 
 
A család a társadalom alapsejtje, döntően ebben a közösségben történik a jövő generációjának 
felnevelése. A gyermek- és fiatalkorúak képezik azt a korosztályt, amely többféle értelmezésben is 
a jövőt jelenti, ezért a velük való foglalkozás, törődés stratégiai kérdés. Éppen ezért az ifjúság 
fejlődésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a fiatalok 
az őket érintő problémákról, veszélyekről nyíltan kapjanak tájékoztatást.  
 
A gyámhatóság feladata közé tartozik, hogy minden évben tájékoztatást nyújtunk a Megyei 
Gyámhivatal felé, melyben beszámolunk a fiatalkorú bűnelkövetés település szintű helyzetéről. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal 
és gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja.  
 
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai  
 
A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó 
egyes szervek kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét.  
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A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési, 
együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, 
ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.  
A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  
A hatékony együttműködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vevő 
kölcsönös tájékoztatás. Az előző évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegítő 
szolgáltatóval együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a 
szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelző problémák, 
és a felismerést segítő jelek mielőbbi észlelése, az időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat, 
hogy a jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, 
esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy 
írásban tegyék meg jelzéseiket.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
15. § (7)-(8) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást 
szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik 
a jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint javaslatot tesznek a működésük javítására.  
 
A gyermekjóléti szolgáltató által összehívott tanácskozásra 2018. február 14 . napján került 
sor.  
 
A települési önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés: 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható.  
A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős 
programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége 
sport jellegű, de kulturális programok is fellelhető közöttük, amelyek a gyermekek tanulmányainak 
ösztönzéséhez, értékeléséhez is hozzájárulnak.  
A civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az 
önkormányzat – lehetőségéhez mérten – anyagi támogatást biztosít számukra feladataik 
ellátásához, működésükhöz. 
 
Együttműködő közreműködésükre a jövőben is számítunk, hiszen a jövő nemzedékért közös a 
felelősségünk. 
 
 
Felügyeleti szerv szakmai ellenőrzése:  
 
2018. évben a szakmai felügyeleti vizsgálatra 1 alkalommal került sor gyámhatóságunknál.  
 
A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: 
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Cél a lehető leghamarabb felismerni a veszélyeztetettség tüneteit, és megfelelő irányban elindítani 
a jelzést. Az orvosok, védőnők, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok, a 
családsegítő, a rendőrség és a körzeti megbízott, vidéki iskolák és gyermekjóléti szolgálatok segítik 
munkánkat, kapcsolatunk megfelelő.  
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés. A gyermek családban történő nevelkedését együttműködéssel segítjük 
elő, a veszélyeztetettség jeleire odafigyelünk, bántalmazás gyanújára külön figyelmet fordítunk. 
A gyermekekkel való kapcsolattartás, a velük való kommunikáció fontos feladata a felnőtt 
társadalomnak, különösen a szülőknek és a pedagógusoknak, akik napi kapcsolatban állnak a 
gyermekekkel. Fontos azonban az egész felnőtt társadalom odafigyelése, mert egy-egy apró jelből, 
jelzésből, ami felénk érkezik, tragédiák előzhetők meg. A gyermekek „lelkének” kezelésére több 
gondot kell fordítani, mert a „rohanó világ”, az anyagi javak utáni törekvés eltompítja bennünk és 
gyermekeinkben az igazi emberi érzelmeket és érzéseket. Több beszélgetésre, konfliktuskezelésre 
lenne szükség, minden korosztálynak a maga szintjén. Különféle tréningek lebonyolítása e 
témában, akár külső szakemberek bevonásával is. 
 
A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig 
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése. 
 
A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári 
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre. 
 
A gyámügyi munkához szorosan kapcsolódik a gyermekjóléti szolgálat működése. 
 
A 2018. évi gyermekjóléti szolgáltatásról külön beszámoló készült, mely a gyámügyi beszámoló 
mellékletét képezi. 
 
ÖSSZEGZÉS: 
 
Az önkormányzati gyermekvédelmi tevékenységünket bemutatva a település gyermekvédelmi 
rendszer egy részének áttekintésére nyújtottam lehetőséget a beszámoló elkészítésével.  
Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyzői gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés, minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekében. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 
A településen élő gyermekek helyzetéről elmondható, hogy ténylegesen nem csökkentek a 
problémás esetek. Tapasztalataim szerint a családokban nagyobb a feszültség, türelmetlenebbek a 
szülők, illetve nagyon hiányzik a megfelelő példamutatás. A nagyobb gyermekeknél súlyos 
probléma a motiválatlanság, hiányzik a jövőképük, a szülők vagy nem nyújtanak megfelelő példát 
saját magatartásukkal, vagy nincs kellő ráhatásuk a gyermekekre, következetlen szülői nevelést 
folytatnak. 
A 2017. évi beszámolási időszak óta eltelt idő alatt a családok életkörülményei, szociális helyzete 
nem javult, melyet igazolnak a tények és a statisztikai adatok. 
Munkánk végzése során ismertté vált előttünk, hogy a gyermeket nevelő családok nagy része 
anyagi gondokkal küzd.   
A probléma nagyon összetett, hiszen az érintett családok nagy része halmozottan hátrányos 
helyzetű.   
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Sok esetben a pszichés betegség, szűkös anyagi körülményekkel, munkanélküliséggel, lakhatási 
problémákkal párosul.  
A ki nem fizetett szolgáltatási díjak kikapcsolást eredményeznek, függetlenül attól, hogy egyre 
több család számára adja ki a hivatal a védendő fogyasztó nyilvántartásához szükséges igazolást.  
A rendszerbe tartozó szakemberek közvetlenül találkoznak a problémákra utaló jelekkel. 
Említhetem itt a folyamatosan jelentkező és veszélyt jelentő okokat, - a pénztelenséget, az 
elhanyagolást, gondozatlanságot.  
Biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások 
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.  
Az önkormányzatnak lehetősége van munkahelyteremtésre, munkanélküliek foglalkoztatására. A 
családok megsegítése érdekében közfoglalkoztatást szervezünk, a lehetőségek szerint. 
2018. évben négy  pályázat keretén belül január hó elejétől december hó végéig átlagosan 140 fő 
foglalkoztatására nyílt lehetősége önkormányzatunknak.  
 
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés.  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni 
ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell a személyes gondoskodás egye formáit 
biztosító intézmények, így a bölcsőde és az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, 
továbbá a gyermekétkeztetésről. 
Az önkormányzatnak működése során továbbra is figyelembe kell vennie – az ezt érintő 
döntéshozatalai során – a településen élő gyermekek mindenek felett álló érdekeit. 
Figyelemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, az abban bekövetkező kedvezőtlen 
változások esetén gyors reagálásra van szükség. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a 
továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával 
folyamatos és jó a kapcsolatunk. 
 
A leírtak alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk 2018. évben a pénzbeli ellátások 
vonatkozásában eleget tett a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. 
 
A Gyvt. 94. §. (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátások vonatkozásában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az átfogó értékelés megtárgyalására, majd az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2019. május 21. 
 
 
                 Dr Fekete Nóra s.k.                                                            Varga Ágnes s.k. 
                        jegyző                                                                                 előadó                                                
 
 
 
 
………./2019.(        ) Kt. 
H a t á r o z a t 
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Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásról szóló 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
 
A határozatról: 

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

2.) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33.  
3.) Jánosi József polgármester 
4.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ Zagyvarékasi 

Gyermekjóléti Szolgálat 5051 Zagyvarékas, Egység u. 62. 
 
értesülnek. 

 
 
                     



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
 
 

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

INDOKLÁS 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetését 
 

   473.364.968 Ft bevétellel 
1.264.270.624 Ft kiadással 
   790.905.656 Ft hiánnyal  
 

az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A finanszírozási bevételek 
figyelembe vételével a tényleges hiány 34 570 124 Ft volt. 
 
A rendelet megalkotását követően nem tervezett bevételek folytak be, főként pályázati 
források, bérkompenzáció. Ezek nagy része feladattal terhelten érkezett, így a költségvetés 
főösszegét növelik, összegük beépítése indokolt mind a bevételi, mind a kiadási oldalra. 
 
Az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárral egyeztetett teljesítési 
adat alapján módosítani szükséges.  
 
A további módosítások a képviselő-testület által hozott határozatok költségvetési rendeleten 
történő átvezetése miatt szükségesek. 
 
A módosító tételek átvezetését követően az önkormányzat költségvetése az alábbiak szerint 
alakul. 
 

   611.326.097 Ft költségvetési bevétel 
1.378.827.176 Ft költségvetési kiadás 
   767.501.079 Ft költségvetési hiány  
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A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását, majd a rendelet 
megalkotását. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. május 6. 
 
 
 
 
 
           Jánosi József 
           polgármester 



Költségvetési 
szerv 

megnevezése
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Feladat 
megnevezése Összes bevétel, kiadás

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatás

i) feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1 2 3 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 18 670 000 20 531 204 20 531 204
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 000 000 13 927 872 13 927 872
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 1 700 000 2 256 524 2 256 524
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 969 000 4 165 963 4 165 963
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 1 000 1 000 1 000
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 179 845 179 845

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - ebből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 18 670 000 20 531 204 20 531 204
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 118 753 761 103 984 449 103 984 449

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 107 274 107 274 107 274
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 118 646 487 103 877 175 103 877 175

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 137 423 761 124 515 653 124 515 653

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 66 455 118 121 932 580 121 932 580
1.1. Személyi  juttatások 47 262 483 59 421 236 59 421 236
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 615 745 13 149 250 13 149 250
1.3. Dologi  kiadások 8 576 890 49 362 094 49 362 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 843 972 2 583 073 2 583 073

2.1. Beruházások 843 972 2 583 073 2 583 073
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 299 090 124 515 653 124 515 653

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

6. melléklet az …./2019. (V…......) önkormányzati rendelethez

Ebből:

forintban !
Előirányzat

Bevételek

Kiadások

2018. évi eredeti 
előirányzat

2018. évi 
módosított 
előirányzat



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……../2019. (V. …….) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2018. (II. 20.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

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

 
 

1. § 
 
A R. 2. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

   611 326 097 Ft költségvetési bevétel 
1 378 827 176 Ft költségvetési kiadás 
   767 501 079 Ft költségvetési hiány” 

 
2. § 

 
A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között összesen 358 819 076 Ft tartalékot állapít meg. 

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

 
 

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

4. § 
 

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

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

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

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

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

9. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május …..-i ülésén. 
 
 
 

Jánosi József            Dr. Fekete Nóra 
polgármester          jegyző 

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

Dr. Fekete Nóra 
         jegyző 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített 
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az 
a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 
évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-
testület rendeletet alkot.  
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 

INDOKLÁS 
 

I.  
BEVEZETŐ 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2018. (II. 20.) rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését.  
 
Az önkormányzat 2018-ban felhalmozásra és felújításra összességében 246.840.132 Ft-ot 
fordított. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 42.196.463 Ft működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
 
A működési forráshiányra az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásként 
6.070.000 Ft-ot kapott az év folyamán, mely a hiányt ellensúlyozta. Az önkormányzat a 
további forráshiányt a maradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
 
A 2018. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a 
fizetőképességet biztosítani. 
 
Hitelfelvétel a tárgy évben nem történt. 



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

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

előírt indoklások 
 
 
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása  
 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2018. január 1-jén 62.039.715 Ft 
volt. Az év folyamán a bevételek összege meghaladta a kiadásokat így a 2018. december 31-i 
záró pénzkészlet 453.222.666 Ft.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
Több éves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége 
az önkormányzatnak nincs. 
 
Az önkormányzat hitelállománnyal 2018. december 31-én nem rendelkezett, valamint 
kezességvállalása sem volt. 
 
Közvetett támogatások 
 
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla 
tartalmazza. Közvetett támogatásként az Életjel Mentőcsoport, valamint a civil szervezetek 
ingyenesen használhatják az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást és a művelődési ház 
termeit. 
 
Adósság állomány alakulása 
 
2018. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem 
volt. A 2018. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói 
kötelezettségként a mérlegben 14.996.660 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 
12.392.759  Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 2.603.901 Ft.  
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2018. december 31-én 2.165.984.761 Ft, mely 4,14 %-
kal (93.681.853 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest. 
 
Az immateriális javak állománya 6.968.865 Ft-tal nőtt a 2017. december 31-i adathoz 
viszonyítva, mely növekedést a településrendezési terv elkészíttetése okozta.  
 
A tárgyi eszközök állománya 985.980.618 Ft 18,5 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy 
önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben 
elszámolt amortizáció összegét. 
 



A koncesszióba adott eszközök év végi állománya 1,6 %-kal, 9.832.899 Ft-tal csökkent az 
értékcsökkenések elszámolása következtében. 
 
A pénzeszközök állománya 7,3 %-kal (391.182.951 Ft-tal) nőtt.  
 
2018. év végén az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezett. 
 
A követelések növekedésének mértéke 116,7 % az előző évhez képest. Ehhez nagy mértékben 
hozzájárult a TOP-os beruházásokra adott előlegek összege. 
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 17.525.787 Ft, mely az általános 
forgalmi adó összegét tartalmazza. 
 
A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 
vált módosításokkal együtt teljesültek.  
 
A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági 
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek, részesedések alakulása 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek összes állományát a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 



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

hozza meg döntését. 

 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. május 10. 
 
 
 
 
                                            Jánosi József  
 polgármester  
  



7. melléklet a …..../2019. (V….....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 
megnevezése 02

Feladat 
megnevezése 01

 forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés

A B C D E

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 757 000 837 000 612 099
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 110 000 190 000 190 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 545 000 545 000 383 782
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 2 000 2 000 131
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 38 186

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 3 168 684 5 725 637 4 278 546

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 168 684 5 725 637 4 278 546
2.4.  - 2.3-ból EU-s támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 3 925 684 6 562 637 4 890 645
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 58 211 804 47 348 819 47 348 819

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 230 710 230 710 230 710
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 981 094 47 118 109 47 118 109

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 62 137 488 53 911 456 52 239 464

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 61 883 488 53 640 692 51 455 651
1.1. Személyi  juttatások 39 590 202 35 060 143 34 342 117
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 511 151 7 554 095 7 281 898
1.3. Dologi  kiadások 13 782 135 11 008 304 9 813 486
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások 18 150 18 150
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 254 000 270 764 270 764

2.1. Beruházások 254 000 270 764 270 764
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 62 137 488 53 911 456 51 726 415

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11 11 9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Bevételek

Kiadások

Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……/2019. (V. …...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

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

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
550.430.299 Ft Költségvetési bevétellel 

 827.372.691 Ft Költségvetési kiadással 
276.942.392 Ft  
490.558.687 Ft 

költségvetési hiánnyal 
maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

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

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

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

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

 

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

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

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

3. § 

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

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

 

5. § 

Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018. (II. 20.) rendelet, valamint az azt módosító …./2019. (V. …..) rendelet 
hatályát veszti. 

 

 

6. § 

 
Ez a rendelet 2019. ………………-án lép hatályba. 

 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 05. …..-i ülésén. 
 
 
 
 
  Jánosi József     Dr. Fekete Nóra 
  polgármester             jegyző 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2019. ………….-án kihirdetésre került. 
 
 
 
 
 
        Dr. Fekete Nóra 
                 jegyző 



Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

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

2. Margaréta Egyesület 545 000
3. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 80 000
4. Rákóczi Szövetség 20 000

Rékasi Diáksport Egyesület 500 000
Rékasi Diáksport Egyesület - Holdfény Mazsorett Csoport 250 000

6. Zagyvaparti Egyesület 140 000
7. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 130 000
8. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 885 000

Zagyvarékasi KSE Futball szakosztály 2 000 000

Íjász szakosztály 150 000
Lovas szakosztály 150 000
Tollaslabda szakosztály 100 000
Összesen: 5 600 000

A 2019. évi költségvetésben tervezett keretösszeg: 3.215.100,-Ft

A benyújtott pályázatok a formai követelményeknek megfelelnek, a tavalyi 
támogatással minden pályázó elszámolt.

Zagyvarékas, 2019. április 12.

Kovács Boglárka
  pü. főelőadó

Megjegyzés

9.

2019. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2019. évben 
igényeltSsz.: Szervezet neve

1.

5.















































































































































 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testület 2019. május 31-i ülésére - 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2019/2020-es nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2019/2020-as nevelési év indításánál az óvodai maximális csoportlétszám 
20%-al való átlépését minden óvodai csoportra vonatkozóan. Az óvodavezető kérelme az 
előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 
értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet 
határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, 
illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszám határokat. Ez alapján az 
óvodában minimális csoportlétszám 13 fő, az átlag csoportlétszám 20 fő, míg a 
maximális létszám 25 fő.  

 

 minimális létszám maximális létszám átlag létszám 

Óvoda 13 25 20 
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A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek 
legfeljebb 20%-os túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Zagyvarékas Község 
Önkormányzata által fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy engedélyezze a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 
2019/2020-es nevelési évben indított óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való 
túllépését a határozat-tervezet figyelembe vételével. 

 

Zagyvarékas, 2019. május 16. 

 

Jánosi József 
polgármester 
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______/2019. (____) Kt. 
H a t á r o z a t:  
 
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem 
megtárgyalásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi 

Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelmet megtárgyalta és a 

2019/2020-as nevelési évben a maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-al történő 

emeléséhez hozzájárul. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről haladéktalanul értesítse az érintett 
intézmény vezetőjét. 

 

A határozatról: 

1. Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

5. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

 

 

 

 





ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐLElőterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. május 31-i ülésére 

a Zagyvarékas 0148/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat társtulajdonosa a Zagyvarékas 0148/5 hrsz-ú, 30 ha 3959 m2 
területű, 303,83 AK tiszta jövedelmű szántó, kivett anyaggödör, kivett árok és kivett anyaggödör 
ingatlannak. 

Ezen ingatlan 1932/30833 hányadát meg kívánja vásárolni Tánczos Gábor 5051 Zagyvarékas, 
Havasi tanyák 000059. hrsz. alatti lakos földműves. 

A kialkudott vételár 1.281.420 Ft, melyet a vevő az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyását 
követő 8 napon belül megfizet az eladó részére egy összegben. 

Az ingatlan-hányadra bejegyzés került a szerződéses vevő földhasználata feles bérlet jogcímén 2038. 
01.01. napjáig, ennek megfelelően a vevő birtokában, használatában van az ingatlan-hányad. 

Az önkormányzatot az ingatlan-hányaddal kapcsolatban azonos feltételekkel elővásárlási jog illeti 
meg a Ptk. 5:81. §-a értelmében, figyelemmel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseire is. 

Amennyiben az önkormányzat elővásárlási jogával kíván élni, a 60 napos hirdetményi határidőben 
ezt megteheti egy elővásárlási jognyilatkozattal. A vételárat a hatósági jóváhagyást követő 8 napon 
belül egy összegben kell megfizetni az eladónak. Az ingatlan birtokába viszont csak a földhasználat 
megszűnését követően juthat. 

A fentieket figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el. 

Zagyvarékas, 2019. május 16. 

     Jánosi József 

     polgármester 

____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékas 0148/5 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a Ptk. 5:81. §-a és a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseire nem kíván élni 
elővásárlási jogával a Zagyvarékas 0148/5 hrsz-ú ingatlan 1932/30833 hányada esetében. 

Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Stefkó Katalin ügyvéd (Szolnok, Arany J. út 16. 1/5.)  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2019. május 30-ai ülésére 

a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

- Díszpolgári Cím 

- Zagyvarékasért Emlékérem 

A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek 
az alábbiak: 

a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő 
munkavégzés 

c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény 

d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység 

e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka 

 

A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 

Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos 
javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években 
kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a 
település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető 
szervezetek, személyek részére. 
 
A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet: 
a) bármely települési képviselő 
b) a községi önkormányzat és szervei 
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 
 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2019. május 22. 
 

Jánosi József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK (2008-2017) 
 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 
2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 

2011 Dr. Móricz Imre 
Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

2012 Serfőző Simon 
Legaza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István 
Cinka István 

Dr. László Domokos 
Tóth Jánosné 

 
2014 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 

 
2015 

 
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Kovács Margit 

Szalay Mihály Ivánné 
 

2016 
 

néhai Bodó István 
Ecseki Nándor István 

Körmendy András Attiláné 
Bodó Istvánné 

2017 Id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
 

2018 --------- --------- 
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Felhívás 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható 
kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

 

A díjak adományozásának feltételei: 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 
 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község 

lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 
 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható:  

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális 
életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 

c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 
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d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 
e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 

 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

 

Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személyt 
kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani 
szíveskedjenek. A javaslattételi lap a község honlapján (www.zagyvarekas.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán elérhető. 

 

Ajánlásaikat 2019. június 20-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56.) vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségén kerül sor. 

 

 

Tisztelettel: 

Jánosi József  
           polgármester 

 

 

a javaslattevő megnevezése, címe, 
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telefonszáma 

J A V A S L A T 

  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított elismerésre 

(A nyomtatvány sokszorosítható, értelemszerűen kitöltendő) 

1. A javasolt adatai 

Neve:      

Születési helye, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Címe: 

Munkahelye: 

Beosztása (foglalkozása): 

Tudományos fokozat: 

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal): 

2. Javasolt elismerés 

 3. A javasolt személy szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a községre, a község 
közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő 
teljesítmény kiemelésével (a túloldalon folytatható): 

Dátum: 

Aláírás 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) állás betöltéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 116/2014.(VII.31.) Kt. határozatában döntött arról, hogy Baloghné Lakatos 
Márta 5051 Zagyvarékas, Pozsonyi út 46. szám alatti lakost bízta meg a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
intézményvezetői feladatainak ellátására 2014. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdés értelmében az 
intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az 
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés 
hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a 
pályázat kiírása kötelező. 

A fenti törvényi rendelkezéseket figyelembe véve a Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy 
egyetért-e a jelenlegi intézményvezető ismételt megbízásával. Amennyiben egyetért, a 
nevelőtestületet is nyilatkoztatni szükséges. Ha a nevelőtestület is támogatja Baloghné Lakatos Márta 
ismételt megbízását, nem kell nyilvános pályázatot kiírni, a Képviselő-testület megbízhatja újabb öt 
évre  Baloghné Lakatos Mártát. 

Dönthet úgy is a Képviselő-testület, hogy nyilvános pályázatot ír ki, akkor viszont a pályázati kiírás 
tartalmát el kell fogadni, valamint  a jelenlegi intézményvezető megbízását a pályázat elbírálásáig 
meg kell hosszabbítani.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat figyelembe véve hozza meg döntését. 

 

Zagyvarékas, 2019. május 23. 

 

      Jánosi József 

      polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére 

 
a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételére 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) 94/2017. (VI.29.) számon határozatot hozott a Zagyvarékasi Kőzségi Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról.  A határozat 
3. pontja alapján Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u.37. szám alatti lakost 
megbízta, 2017. július 1. napjától, 2 évre, illetve a magasabb vezetői beosztás betöltésére 
kiírandó pályázat, illetve pályázati eljárás lezárásig, a Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
 
A határozat 4. pontja alapján a Képviselő-testület kötelezte, Karkusné Balázs Évát a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
Korm.rendelet 2. melléklet B) pontjában szereplő képesítési előírásoknak megfelelő 
végzettség megszerzésére. 
2017. december 5-én végzett hatósági ellenőrzést a JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya. Megállapításra került, hogy az önálló bölcsőde 
magasabb vezetője részére meghatározott képesítési követelményeknek nem felel meg a 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde elnevezésű intézmény kinevezett vezetője, Karkusné Balázs 
Éva ugyanis felsőfokú szakképesítéssel nem rendelkezik. A hatóság hatósági szerződés 
megkötését kezdeményezte, mely alapján 2020. március 01. napjáig történő kötelezettséget írt 
elő az önkormányzat számára, hogy a bölcsődei ellátás tekintetében gondoskodik a személyi 
feltételek biztosításáról. 
 
A fentieket figyelembe véve a Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére pályázati 
felhívást kell közzétenni, ugyanis az intézmény alapító okiratában is rögzítésre került, hogy az 
egyszemélyi felelős vezetőt  pályázat útján az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdésének g) pontja is előírja; a fenntartó gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az intézmény vezetője tekintetében. 
 
A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
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 a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, 
 a munkakörbe tartozó és a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, 
 a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát 
 a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
 a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 
 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
 a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét, 
 a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályokat, 
 a pályázat elbírálásának határidejét. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítványt, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, 
o a Gyvt 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
o nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
o nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
o vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
o vállalja-e a pályázata nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi 

tárgyalását. 
 

 
A magasabb vezetői állás betöltésének feltételei: 
 
 

a) főiskola a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) 
pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
 

 
b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
 
és 
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c) az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés vagy a 
vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre való kinevezés. 

 
 
 
A  pályázati felhívást közzé kell tenni: 
 

 a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közszolgálati (www.kozigallas.gov.hu) 
internetes oldalán 
 

 a település honlapján (www.zagyvarekas.hu) és a Polgármesterei Hivatal 
hirdetőtábláján. 

 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a 
határozat tervezetet. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. május 22. 
 
 
 
       Jánosi József 
        polgármester 
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____/2019.(_____)Kt. 
Határozat: 
Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Bölcsőde bölcsődevezetői állásának betöltésére 

 
I. Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt) 23. § (1) – (3) 
bekezdésében, továbbá a Kjt-nek a szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. r. 1/A. §-ában és 3. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 3. 
§-ában foglaltak alapján a Zagyvarékas Községi Bölcsőde Bölcsődevezetői 
(magasabb vezetői) állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé. 

1) Meghirdető munkáltató:  Zagyvarékas Község Önkormányzata 
                              5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 

2) Meghirdetett munkahely:  Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10.  
 

3) Meghirdetett magasabb vezetői beosztás: bölcsődevezető. 
 

4) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás időtartama: 5 év 
 

5) A közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés kezdő napja 2019. július  01. 
 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  A közalkalmazotti jogviszony  
időtartama: határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony 
esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 
kikötésével.               

6.) A kinevezés feltételei: 
      a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. 

B) pontjában a bölcsődevezetőre előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
 legalább öt év felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, 

a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és 

 az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés 
vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai kinevezést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló 
kinevezés. 

7.) A vezetői kinevezéssel járó lényeges feladatok: 
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 az intézmény alapító okirata szerinti működésével kapcsolatos vezetői 
feladatok ellátása, 

 a gondozók és egyéb beosztottak irányítása, felettük munkáltatói jogkör 
gyakorlása, 

 szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek 
megteremtése, 

 az előirt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának 
biztosítása, 

 a költségvetés tervezési beszámolási és információ szolgáltatási feladatok 
ellátása, 

 együttműködés a fenntartóval, a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi 
szakellátását nyújtó intézményekkel, az illetékes gyámhivatallal és 
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, 

 a gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok 
színvonalas ellátása, 

 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat 
előkészítésében való közreműködés. 

8.) A kisgyermeknevelő munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- A 0-3 éves korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus 

testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.  
- Helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. 
- Segíti a gyermeket a világ megismerésében. 
- Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok 

dalt énekel, mondókát mond. 
- A szülőkkel állandó kapcsolatot tart. 
- Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt 

vezet. 
9.) Illetmény és juttatások: a Kjt. és a Kjt-nek a szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
 pótlékalap 200 %-a. 

 
10.) A pályázat benyújtásának helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 5051 
Zagyvarékas, Rákóczi út 56.sz. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20. 
A pályázat benyújtásának formája: zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot, valamint „Bölcsődevezetői 
pályázat” megjelölést. 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. június 29. 

11.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel. 
12.) A pályázathoz csatolni kell: 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát (a 
személyes meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása szükséges) 
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 a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi 
bizonyítványt, 

 nyilatkozatot arról, hogy 
o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
o a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 

nem áll fenn. 
o nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
o nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
o vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
o vállalja-e a pályázata nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-

testületi tárgyalását. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel lefolytatott 
személyes beszélgetés után a munkáltatói jog gyakorlója dönt. 

 
A képviselő-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. május 30-ai ülésére 

a Zagyvarékas 048/13 hrsz., 048/14 hrsz., 048/15 hrsz., 048/17 hrsz., 049 hrsz., 050/2 hrsz., 050/3 hrsz., és 
050/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekcsoport újraelosztás jóváhagyásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gálfi Endre (1157 Budapest, Páskom park 11. 2/6.) telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be 
a JNSZ  Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztályához 
(Továbbiakban: Földhivatal) a Zagyvarékas 048/13 hrsz., 048/14 hrsz., 048/15 hrsz., 048/17 hrsz., 049 hrsz., 
050/2 hrsz., 050/3 hrsz., és 050/4 hrsz-ú ingatlanokat érintően. A Földhivatal megállapította, hogy a 
telekalakítási dokumentáció részeként csatolt változási vázrajz a 8/2018.(VI.29.) AM rendelet előírásainak 
megfelel. 

A Földhivatal szakhatósági véleményezésre a dokumentációt már megküldte Zagyvarékas Község Jegyzőjének, 
aki megállapította, hogy a telekalakításnak akadálya nincs, mivel a kialakuló ingatlanok a területe vonatkozó, 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(I.26.) számú rendeletével jóváhagyott 
Zagyvarékas Építési Szabályzat és Szabályozási Terv előírásainak és az idevonatkozó jogszabályoknak 
megfelelnek. 

A fenti ingatlanok közül a Zagyvarékas 049 hrsz-ú és a 050/3 hrsz-ú ingatlanok az önkormányzat tulajdonában 
állnak. A telekcsoport újraosztással az önkormányzati tulajdonban maradó ingatlanok területe nem csökken. Az 
Önkormányzat a jogügylet során tulajdont nem szerez, és nem is idegenít el. 

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt képviselő-testültet, hogy az alábbi határozat-tervezetet fogadja el. 

Zagyvarékas, 2019. május 22. 

      Jánosi József 

      polgármester 

____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékas 048/13 hrsz., 048/14 hrsz., 048/15 hrsz., 048/17 hrsz., 049 hrsz., 050/2 hrsz., 050/3 hrsz., és 
050/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekcsoport újraelosztás jóváhagyásáról 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Igriczi Mihály (5000 Szolnok, Kassai út 110. A. ép. 
2/7.) földmérő 100/2018. számon készített változási vázrajza alapján a Zagyvarékas 048/13 hrsz., 048/14 hrsz., 
048/15 hrsz., 048/17 hrsz., 049 hrsz., 050/2 hrsz., 050/3 hrsz., és 050/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő 
telekcsoport újraelosztáshoz hozzájárul. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekmegosztásról készült okiratot aláírja. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 



2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd (5000 Szolnok, Baross út 2.) 
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 ………………………... ....................................... …………………………. 
 Gombos Norbert Zagyvarékas Község Önkormányzata Volner János 
 Tulajdonos1 Tulajdonos2 Tulajdonos3 
  képv.: Jánosi József polgármester 
 
 
 ………………………... ....................................... 
 Gálfi Endre ifj. dr. Tóta Áron 
 Tulajdonos4 ügyvéd 

O K I R A T   
T E L E K C S O P O R T  Ú J R A O S Z T Á S Á R Ó L  

 
 
Amely létrejött  
GOMBOS NORBERT (születési név: Gombos Norbert, született: …………………., 1978. 
…………………….., anyja születési neve: Battancs Mária, személyi azonosító: 1-78………….-
…………., adóazonosító: ………….………., lakcím: 7635 Pécs, Kutas köz 17., tartózkodási 
hely: ……………………………………………………….), mint Tulajdonos1 és 
ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56., törzsszám: 15733067, adószám: ………………………., KSH szám: 
……………………………………, képviseli: Jánosi József polgármester), mint Tulajdonos2 és 
VOLNER JÁNOS (születési név: Volner János, született: ………………….., 1951. 
……………………..., anyja születési neve: Mékli Etelka, személyi azonosító: 1-51………-
…….., adóazonosító: ……………………….., lakcím: 5051 Zagyvarékas, Külső-Rákóczi u. 1/5., 
tartózkodási hely: ……………………………………………………...) mint Tulajdonos3 és 
GÁLFI ENDRE (születési név: Gálfi Endre, született: …………………..., 1980. 
……………………….., anyja születési neve: Szili Piroska Mária, személyi azonosító: 1-
80………….-……….., adóazonosító: …………………….., lakcím: 1157 Budapest, Páskom 
park 11. II. emelet 6., tartózkodási hely: …………………………………………...), mint 
Tulajdonos4 
- együttesen Felek vagy Szerződő Felek – között az alulírott napon és helyen, valamint feltételek 
szerint: 

Szerződés tárgya: 

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 048/13 helyrajzi szám alatt 
található, 1 ha 4942 m2 területű kivett cél-kitermelőhely megnevezésű ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan1) 1/2 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 1/2 tulajdoni 
hányadban Gálfi Endre tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan1 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
1.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

1.2. I/2. sorszám alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Kárpótlás”, 

1.3. III/1. sorszáma alatt 41570/2/1993 1992.12.16. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 048/1 hrsz-ú ingatlanból.”, 

1.4. III/2. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés digitális alaptérkép érvénybe léptetése.”, 

1.5. III/3. sorszáma alatt 10371/4/2015.11.02. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 
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 ………………………... ....................................... …………………………. 
 Gombos Norbert Zagyvarékas Község Önkormányzata Volner János 
 Tulajdonos1 Tulajdonos2 Tulajdonos3 
  képv.: Jánosi József polgármester 
 
 
 ………………………... ....................................... 
 Gálfi Endre ifj. dr. Tóta Áron 
 Tulajdonos4 ügyvéd 

2.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 048/14 helyrajzi szám alatt 
található, 4598 m2 területű kivett cél-kitermelőhely megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 
Ingatlan2) 1/2 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 1/2 tulajdoni hányadban Gálfi 
Endre tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan2 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
2.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.”  

2.2. I/2. sorszám alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Kárpótlás”, 

2.3. III/1. sorszáma alatt 41570/2/1993 1992.12.16. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 048/1 hrsz-ú ingatlanból.”, 

2.4. III/2. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés digitális alaptérkép érvénybe léptetése.”, 

2.5. III/3. sorszáma alatt 10192/5/2016.02.12. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 

3.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 048/15 helyrajzi szám alatt 
található, 5814 m2 területű kivett cél-kitermelőhely megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 
Ingatlan3) 1/2 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 1/2 tulajdoni hányadban Gálfi 
Endre tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan3 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
3.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

3.2. I/2. sorszám alatt 30543/1994.01.13. számú határozattal bejegyzett „Kárpótlás”, 
3.3. III/1. sorszáma alatt 41570/2/1993 1992.12.16. számú határozattal bejegyzett 

„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 048/1 hrsz-ú ingatlanból.”, 
3.4. III/2. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 

bejegyzés terület változás átvezetése a digitális alaptérkép érvénybe léptetésével.”, 
3.5. III/3. sorszáma alatt 10192/5/2016.02.12. számú határozattal bejegyzett „Önálló 

szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 

4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 048/17 helyrajzi szám alatt 
található, 4.6238 m2 területű kivett cél-kitermelőhely megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 
Ingatlan4) 1/2 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 1/2 tulajdoni hányadban Gálfi 
Endre tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan4 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
4.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 
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4.2. I/2. sorszám alatt 36460/2/2014.04.25. számú határozattal bejegyzett „Kárpótlás 
41570/2/1993/1992.12.16.”. 

4.3. III/1. sorszáma alatt 36460/2/2014.04.25. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés átjegyezve a zagyvarékasi 048/5 hrsz-ú ingatlanból.”, 

4.4. III/2. sorszáma alatt 10369/3/2014.06.23. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”, 

4.5. III/3. sorszáma alatt 10090/3/2015/2014.06.23. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés a tulajdoni lap I. részén a művelési ágra vonatkozóan eredeti állapot 
visszaállítása.”, 

4.6. III/4. sorszáma alatt 10371/4/2015.11.02. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 

5.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 049 helyrajzi szám alatt 
található, 2 ha 1445 m2 területű kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan5) 1/1 tulajdoni hányadban a Zagyvarékas Község Önkormányzata 
tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan5 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
5.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

5.2. III/1. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés terület változás átvezetése a digitális alaptérkép érvénybe léptetésével.”, 

5.3. III/2. sorszáma alatt 40784/2010.07.05. számú határozattal a MAVIR MAGYAR 
VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ Zrt. 
(törzsszám: 12550753, címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4.) javára bejegyzett vezetékjog 
750 kV-os távvezetékre 1008 m2-re. 

6.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 050/2 helyrajzi szám alatt 
található, 3042 m2 területű, 0,18 Ak értékű, fásított terület megnevezésű ingatlan 
(továbbiakban: Ingatlan6) 1/1 tulajdoni hányadban Volner János tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan6 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
6.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

6.2. III/1. sorszáma alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 050 hrsz-ú ingatlanból.”, 

6.3. III/3. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés digitális alaptérkép érvénybe léptetése.”, 

6.4. III/4. sorszáma alatt 10221/2/2018.07.25. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 

7.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 050/3 helyrajzi szám alatt 
található, 539 m2 területű kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 
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Ingatlan7) 1/1 tulajdoni hányadban a Zagyvarékas Község Önkormányzata tulajdonát 
képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan7 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
7.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

7.2. III/1. sorszáma alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 050 hrsz-ú ingatlanból.”, 

7.3. III/2. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés terület változás átvezetése a digitális alaptérkép érvénybe léptetésével.”. 

8.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 050/4 helyrajzi szám alatt 
található, 9.7779 m2 területű kivett cél-kitermelőhely megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 
Ingatlan8) 1/2 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 1/2 tulajdoni hányadban Gálfi 
Endre tulajdonát képezi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan8 tulajdoni lapja az alábbi bejegyzéseket 
tartalmazza: 
8.1. Széljegyen a 800048/2019 2019.03.25. számú határozattal feljegyzett „Telekalakítási 

engedélyezési eljárás megindítása iránti kérelem, Gálfi Endre, sz.név: Gálfi Endre, a.neve: Szili 
Piroska Mária, címe: 1157 Budapest, Páskom park 11. 2. emelet 6.” 

8.2. I/2. sorszám alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Kárpótlás”, 

8.3. III/1. sorszáma alatt 32320/2/1994 1993.03.23. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 050 hrsz-ú ingatlanból.”, 

8.4. III/2. sorszáma alatt 50716/2001.11.20. számú határozattal bejegyzett „Önálló szöveges 
bejegyzés terület változás átvezetése a digitális alaptérkép érvénybe léptetésével.”, 

8.5. III/3. sorszáma alatt 10368/3/2014.06.23. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”, 

8.6. III/4. sorszáma alatt 10093/4/2015/2014.06.23. számú határozattal bejegyzett 
„Önálló szöveges bejegyzés a tulajdoni lap I. részén a művelési ágra vonatkozóan eredeti állapot 
visszaállítása.”, 

8.7. III/5. sorszáma alatt 10192/5/2016.02.12. számú határozattal bejegyzett „Önálló 
szöveges bejegyzés művelési ág változás.”. 

 
Az Ingatlan1, Ingatlan2, Ingatlan3, Ingatlan4, Ingatlan5, Ingatlan6, Ingatlan7 és Ingatlan8 
együttes említésük esetén Ingatlanok (továbbiakban: Ingatlanok). 

Telekcsoportok újraosztás: 

9.) Az Ingatlanok telekcsoport újraosztásáról Igriczi Mihály (5000 Szolnok, Kassai út 110. A 
ép. 2/7.) földmérő 100/2018 számon készített változási vázrajzot (továbbiakban: Vázrajz), 
mely Vázrajzot a Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztálya …………. napján ……. 
szám alatt záradékolta, valamint a 800048/…/2019 ügyiratszám alatt meghozott és 2019. 
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……. napján véglegessé vált határozatával a Vázrajz szerinti telekcsoport újraosztást 
engedélyezte. 

10.) Az Ingatlanok telekcsoport újraosztása eredményeként az alábbi új ingatlanok jönnek létre: 
10.1. Zagyvarékas külterület 049/1 hrsz-ú 2711 m2 területű, kivett helyi közút 

elnevezésű ingatlan, és 
10.2. Zagyvarékas külterület 049/2 hrsz-ú 17 ha 2413 m2 területű, 0,18 AK értékű, 

kivett cél-kitermelőhely és fásított terület elnevezésű ingatlan, és 
10.3. Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú 1 ha 9273 m2 területű, kivett saját használatú 

út elnevezésű ingatlan. 

11.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a telekcsoport újraosztással létre jövő Zagyvarékas 
külterület 049/1 hrsz-ú ingatlan és a Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Zagyvarékas Község Önkormányzata. Szerződő Felek 
jelen okirat aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Zagyvarékas külterület 049/1 hrsz-ú ingatlanra és a Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú 
ingatlanra a tulajdonjogot 1/1 tulajdoni hányadban Zagyvarékas Község 
Önkormányzata javára telekalakítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.  

12.) Felek rögzítik, hogy az eredetileg a Zagyvarékas külterület 049 hrsz-ú ingatlant terhelő a 
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ 
Zrt. (törzsszám: 12550753, címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4.) javára bejegyzett vezetékjog az 
Ingatlanok telekcsoport újraosztását követően a Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú 
ingatlant terheli 1008 m2 területen. Zagyvarékas Község Önkormányzata jelen okirat 
aláírásával tudomásul veszi, valamint feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul 
ahhoz, hogy a Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a vezetékjog a 
MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ 
Zrt. (törzsszám: 12550753, címe: 1031 Budapest, Anikó u. 4.) javára 750 kV-os 
távvezetékre 1008 m2-re az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

13.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a telekcsoport újraosztással létre jövő Zagyvarékas 
külterület 049/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 18819/38314 tulajdoni hányadban Gombos 
Norbert és 18819/38314 tulajdoni hányadban Gálfi Endre és 676/38314 tulajdoni 
hányadban Volner János. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a Zagyvarékas külterület 049/2 hrsz-ú 
ingatlanra a tulajdonjogot 18819/38314 tulajdoni hányadban Gombos Norbert és 
18819/38314 tulajdoni hányadban Gálfi Endre és 676/38314 tulajdoni hányadban 
Volner János javára telekalakítás jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. 

14.) Szerződő Felek kérik a Szolnoki Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, hogy az Ingatlanok 
vonatkozásában jelen okirat és a Vázrajz alapján a telekcsoport újraosztását vezesse át az 
ingatlan-nyilvántartásban, a telekcsoport újraosztással létre jövő ingatlanokra jelen okirat 
szerint a tulajdonjogot jegyezze be. 

15.) Szerződő Felek kijelentik, hogy az Ingatlanok Vázrajz és jelen okirat szerinti telekcsoport 
újraosztásával egyetértenek. 

16.) Felek rögzítik, hogy a Zagyvarékas külterület 050/2 hrsz-ú ingatlannak földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett földhasználója nincs.  
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17.) Felek jelen okirat aláírásával az Ingatlanok per-, teher-, és igénymentességéért 
szavatosságot vállalnak. Felek kijelentik, hogy az Ingatlanokon harmadik személynek 
semmilyen jogcímen használati joga, egyéb jogosultsága nem áll fenn, amely a jelen okirat és 
a Vázrajz szerinti telekcsoport újraosztás szerinti tulajdonszerzést, és a telekcsoport 
újraosztással létre jövő Ingatlanok használatát kizárná vagy korlátozná, továbbá az 
Ingatlanokat az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett jog, kötelezettség, vagy tartozás 
nem terheli. 

18.) Felek kijelentik, hogy az Ingatlanok összes releváns tulajdonságáról teljes körű tájékoztatást 
adtak egymás részére. Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy az Ingatlanokon környezeti 
károsodást nem okoztak, más eredetű környezeti szennyeződés létéről nincs tudomásuk, az 
Ingatlanokon ilyenek eltakarásra sem kerültek. Felek megállapodnak, hogy az Ingatlanoknak 
a telekcsoport újraosztást megelőző állapotáért - ideértve a telekcsoport újraosztást 
megelőzően keletkezett környezeti szennyeződéseket és károsodásokat – mindegyik 
ingatlan vonatkozásában az eredeti tulajdonos felel a hatóságok felé, illetve többi Szerződő 
Fél felé, amennyiben a hatóságok valamely Szerződő Felet a telekcsoport újraosztást 
megelőző állapotért marasztalnák el. 

19.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanok telekcsoport újraosztásával létre 
jövő Zagyvarékas külterület 049/1 hrsz-ú, Zagyvarékas külterület 049/2 hrsz-ú, és 
Zagyvarékas külterület 049/3 hrsz-ú ingatlanok birtokába a tulajdonosok jelen okirat 
aláírása napján minden külön cselekmény nélkül lépnek, a mai naptól viselik a tulajdonosok 
az azzal járó terheket, és szedik az egyes ingatlanok hasznait. 

20.) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 7. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel 
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelt 21. 
§ (11) bekezdésére - Zagyvarékas külterület 049/2 hrsz-ú ingatlanban található 3042 m2 
területű fásított terület vonatkozásában a tulajdonjog Gombos Norbert és Gálfi Endre által 
történő megszerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. 

21.) Gombos Norbert és Gálfi Endre és Volner János kijelentik, hogy nincs a föld használatáért 
járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő bármilyen korábbi földhasználattal 
kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj- vagy egyéb tartozásuk, továbbá jelen 
szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások 
megkerülésére irányuló jogügyletet kötöttek. (Földforgalmi törvény 14. § (1) és (2) bek.) 

22.) Gombos Norbert és Gálfi Endre és Volner János kijelentik, hogy a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 
5. § 7.) pontja szerinti földművesnek minősülnek, a ……. Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya a(z) ………….. számú határozatával Gombos Norbertet, a ……. Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya a(z) ………….. számú határozatával Gálfi Endrét és a ……. Járási 
Hivatal Földhivatali Osztálya a(z) ………….. számú határozatával Volner Jánost 
földművesként nyilvántartásba vette. 

23.) Gombos Norbert és Gálfi Endre és Volner János kijelentik, hogy a már tulajdonukban és 
haszonélvezetükben lévő föld területnagysága és AK értéke nem haladja meg a 300 hektárt 
és a 6000 aranykoronát, illetve a birtokukban lévő föld területnagysága nem haladja meg az 
1200 hektárt (Földforgalmi törvény 16 § (1) és (4) bekezdés). Gombos Norbert és Gálfi 
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Endre és Volner János kijelentik, hogy részarány-tulajdonnal nem rendelkeznek. 

24.) Gombos Norbert és Gálfi Endre és Volner János kijelentik, hogy Zagyvarékas külterület 
049/2 hrsz-ú ingatlanban található 3042 m2 területű fásított terület használatát másnak nem 
engedik át, azt maguk használják, és ennek során eleget tesznek a földhasznosítási 
kötelezettségüknek, továbbá vállalják, hogy 5 évig más célra nem hasznosítják. 
(Földforgalmi törvény 13. § (1) és (4) bek.). 

Vegyes rendelkezések: 

25.) Zagyvarékas Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező 
magyarországi helyi önkormányzat, elidegenítési, szerzési és szerződéskötési képessége 
korlátozva nincs, jelen okirat aláírására a képviseletében eljáró polgármester önállóan 
jogosult. Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………. napján 
tartott ülésén meghozott ………. (………...) számú határozatban jelen jogügyletet 
jóváhagyta, és a szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazta. 

Gombos Norbert, Volner János és Gálfi Endre kijelentik, hogy jog- és cselekvőképes 
nagykorú magyar állampolgárok, szerződéskötési, szerzési és elidegenítési képességüket 
jogszabály vagy hatósági határozat nem korlátozza és nem zárja ki, ügyletkötési képességük 
teljes és csorbítatlan. Jelen szerződés megkötéséhez hatósági jóváhagyásra, engedélyre vagy 
harmadik személy hozzájárulására nincs szükség. 

26.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződés megkötéséhez a nyilatkozatukat 
tévedés, megtévesztés és minden jogellenes befolyástól mentesen alakították ki, a jelen 
szerződést mindennemű kényszer, illetve fenyegetés, vagy egyéb kényszerítő körülmény, 
illetve befolyás nélkül írják alá. 

27.) Szerződő Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd 
személyi okmányaikról fénymásolatot készítsen, és személyes adataikat – ügyfél-azonosítás 
céljából – kezelje. Felek tudomásul veszik, hogy az ellenjegyző ügyvéd a Felek tekintetében 
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének 
eleget tett, ebben a körben Felek előadják, hogy az ügylet során saját nevükben és javukra 
járnak el. 

28.) Jelen szerződéssel kapcsolatosan ingatlan-nyilvántartási eljárással felmerülő költségeket és 
az okiratkészítő és ellenjegyző ügyvéd munkadíját Gombos Norbert és Gálfi Endre viseli. 

29.) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen adásvételi szerződés tartalma teljes egészben tükrözi 
az általuk az okiratkészítő ügyvédnek előadott tényeket, így annak szövege egyben ügyvédi 
tényvázlatnak is tekintendő. 

30.) Szerződő Felek az okirat aláírásával megbízzák az okiratot készítő és ellenjegyző Ifj. Dr. 
Tóta Áron ügyvédet (DR. TÓTA Ügyvédi Iroda, székhely: 5000 Szolnok, Baross út 2., 
kamarai nyilvántartási szám: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 09-013585, 
igazolványszám: Ü-102379, kamarai névjegyzéki sorszám: 347. KASZ-azonosító: 
36059356), hogy jelen szerződéssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban őket 
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 ………………………... ....................................... …………………………. 
 Gombos Norbert Zagyvarékas Község Önkormányzata Volner János 
 Tulajdonos1 Tulajdonos2 Tulajdonos3 
  képv.: Jánosi József polgármester 
 
 
 ………………………... ....................................... 
 Gálfi Endre ifj. dr. Tóta Áron 
 Tulajdonos4 ügyvéd 

képviselje. Az okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd jelen okirat ellenjegyzésével a 
Szerződő Felek meghatalmazását elfogadja. 

Mely … oldalból és ….pontból álló okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag …. példányban írták alá, melyből Felek 
……. eredeti példány átvételét aláírásukkal elismernek. 

Kelt: Szolnok, 2019. ………………………... napján 
 
 
 
 …...................................................... …...................................................... 
 Gombos Norbert Zagyvarékas Község Önkormányzata 
 Tulajdonos1 Tulajdonos2 
  képv.: Jánosi József polgármester 
 
 
 
 …...................................................... …...................................................... 
 Volner János Gálfi Endre 
 Tulajdonos3 Tulajdonos4 
 
Ellenjegyzem: 
Szolnok, 2019. ……………………….. napján 
KASZ-azonosító: 36059356 
 
 
 

…………………………….... 
Ifj. dr. Tóta Áron  

ügyvéd 
DR. TÓTA Ügyvédi Iroda 
5000 Szolnok, Baross út 2. 



VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
A 048/13, 048/14, 048/15, 048/17, 049, 050/2, 050/3 és 050/4 helyrajzi számú földrészletek 

telekcsoport újraosztásáról 

EOV 
Méretarány: 1:4000 

Ikt.szám.:    3/             /2019 
Adatszolg.: 2/   1064  /2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Hatályon kívül helyezi az 3-1005/2018. iktatószámú vázrajzot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.                                                                                           

................................................................................................... 

A munkavégző neve 

Munkaszám: ............................................................................. 

··········································································· Község, város 
ZAGYVARÉKAS 

Külterület 

Igriczi Mihály ev. 
5000 Szolnok, Kassai út 110. A. ép.2/7. 

100/2018 

Készítette: Szolnok, 2019. február 22. 
 
 
 
 

                           Igriczi Mihály 

     Készítő és minőséget tanúsító földmérő        P.H. 
                  Földmérő ig. száma: 6463                   
                Ing.rend.min.sz.: 1980/2006 
 
 
  

 
 

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a 
kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a 
földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek 
feltüntetésre. 
 
Szolnok, 2019. ................. hó ........... nap 
 
 ........................................ 
 mezőgazdász 
 
A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a 
keltezéstől számított egy évig hatályos. 

Szolnok, 2019. ................. hó ........... nap 

 ........................................ 
 záradékoló 

 P.H.                Ing.rend.min.sz.:........................................ 
 (Járási Fh.) 

A változás akaratunknak megfelelően történt: 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2019. május 30-ai ülésére 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti ellátás tárgyú feladat-ellátási 

szerződésének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása települései együttműködésében az egészségügyi ellátás 

javítása és a lakosság megfelelő színvonalú ellátása érdekében a Társulás 2007 októberétől 

folyamatosan biztosítja a fogorvosi ügyeletet, mely vállalkozási formában a kistérséghez tartozó 18 

település, valamint 9 kistérségen kívüli település lakosai részére nyújt jelenleg ellátást. 

 

A fogorvosi ügyelet működését a Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő által biztosított támogatási 

összegen túl a társult települések önkormányzatai finanszírozzák. A felmerülő költségek felosztása az 

érintett települések lakosságszáma arányában történik, melynek költségviselése jelenleg 35 Ft/fő/év 

terhet jelent. 

 

A fogorvosi ügyelet Szolnok központtal (Szolnok, Móra F. út 9.) működik, mely illetékessége 27 

önkormányzat állandó és ideiglenes lakosságára terjed ki heti pihenőnapokon, munkaszüneti és 

ünnepnapokon 8 órás időtartamban, fogorvosi és szakdolgozói jelenléttel a vonatkozó mindenkori 

hatályos jogszabályi előírások alapján. 

 

A fogorvosi ügyeleti ellátást végző vállalkozó orvos tájékoztatása szerint az elmúlt években előre nem 

várt mértékben növekedett a központilag előírt alkalmazotti minimálbér, továbbá az ellátást végző 

vállalkozó orvos helyettesítése is megoldhatatlan a meglévő finanszírozás mellett. 

 

Az Abkarovics Dentál Bt. a fenti okok miatt levélben kezdeményezte a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulásával kötött szerződés szerinti vállalkozói díj emelését. Megvizsgálva a szolgáltatást nyújtó 

emelésre vonatkozó indokait, azt megalapozottnak és jogosnak találtuk. 



 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

A fogászati ügyeleti ellátást végző vállalkozó orvossal történt egyeztetés során konszenzus alakult ki, 

amely szerint 2019. május 1-től a szerződéses szolgáltatási díj jogszabály által megengedett 10%-os 

emelésével továbbra is a jelenlegi rendszerben működhet tovább a szolgáltatás. 

 

A feladat-ellátási szerződés 10%-os emelése a társult településeknek többlet terhet nem jelent, 

tekintettel arra, hogy a Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő által biztosított teljesítmény 

finanszírozása és a települések jelenlegi befizetései fedezetet nyújtanak az emelés összegére is. 

 

A szerződés módosítására a Társulási Tanács és valamennyi település Képviselő-testületének döntése 

alapján kerülhet sor. 

 

 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. május 24. 
         Jánosi József 
         polgármester 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tisztelettel kérem a határozati javaslat, valamint az előterjesztés melléklete szerinti beszámoló 
megtárgyalását és elfogadását. 
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HATÁROZAT TERVEZET 
 
 
……../2019. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti ellátás tárgyú feladat-ellátási 
szerződésének módosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 

egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 

ESzCsM rendelet, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

LXXXIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, figyelemmel a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ára az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező, a fogorvosi ügyelet ellátásról szóló feladat-ellátási szerződés módosítását. 
 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés módosításának és az egyéb 

csatlakozó dokumentumok aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jánosi József polgármester 
   
 
   
A határozatról: 
 
1) Jánosi József polgármester 
2) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
 értesülnek. 
 























































TERVEZET 
 
………/2019. (V.30) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
„Zagyva-Ökopark” című projekt ESZKÖZBESZERZÉSI közbeszerzési eljárására a 
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető 
ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatát alkotja 
meg: 
 

1. A Képviselő-testület a fenti pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Dr. Fekete Nóra jogász, felsőfokú végzettség, jogi 
szakértelem 

Elnök 

Révészné Szűcs Edit mérlegképes könyvelő, középfokú 
végzettség, pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Bakos László felsőfokú építőmérnök, Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök, műszaki ellenőr 
 

Tag 

Ragály Erika igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jegyzői gyakorlat 

delegált Tag- 
Szászberek Község 

Önkormányzata 
Papp Gábor környezetkutató geográfus, 

 felsőfokú végzettség,  
területfejlesztési, pályázati referens 

delegált Tag-
Újszász Város 

Önkormányzata 
 

2. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a „Zagyva-Ökopark” című projekt 
érdekében a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő 
képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság további feladatairól.  

 

1.)Prométa Mérnöki és Tanácsadó Kft. 
 
székhely:5008 Szolnok, Szabó Lőrinc u. 46. 
adószáma:12979325-2-16 
cégjegyzékszám:16-09-007162 
email:prometa.kft@gmail.com 
 
 
 
2.) Gall-Tech Kft 
 
székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 
adószáma:14247505-2-16 
cégjegyzékszám:16-09-009934 
email:galltech1@gmail.com 
 
 
 
 
 



3.) Adacsvilla Kft 
 
székhely: 6097 Kunadacs, Bem utca 2. 
adószáma: 11689502-2-03 
cégjegyzékszám: 03-09-119312 
email:adacsvilla@gmail.com 
 
 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
5. Szászberek Község Önkormányzata-elektronikus úton- 
6. Újszász Város Önkormányzata-elektronikus úton- 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TERVEZET 
 
………/2019. (V.30) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
„Zagyva-Ökopark” című projekt ÉPÍTÉSI közbeszerzési eljárására a közbeszerzési 
bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelöléséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatát alkotja 
meg: 
 

1. A Képviselő-testület a fenti pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Dr. Fekete Nóra jogász, felsőfokú végzettség, jogi 
szakértelem 

Elnök 

Révészné Szűcs Edit mérlegképes könyvelő, középfokú 
végzettség, pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Bakos László felsőfokú építőmérnök, Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök, műszaki ellenőr 
 

Tag 

Ragály Erika igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jegyzői gyakorlat 

delegált Tag- 
Szászberek Község 

Önkormányzata 
Papp Gábor környezetkutató geográfus, 

 felsőfokú végzettség,  
területfejlesztési, pályázati referens 

delegált Tag-
Újszász Város 

Önkormányzata 
 

2. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a „Zagyva-Ökopark” című projekt 
érdekében a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő 
képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság további feladatairól.  

 
1.)Böjtös-Bau Kft. 
székhely:1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5. 
adószáma:13713537-2-43 
cégjegyzékszám:01-09-922585 
email:info@bojtosbau.hu 
 
 
2.) Adacsvilla Kft. 
Székhely: 6097 Kunadacs, Bem utca 2. 
Adószám: 11689502-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-119312 
Tel.: 06204191401 
Email: adacsvilla@gmail.com 
 
 
3.) DT Open House Kft. 
Székhely: 1075 Budapest, Kazinczy utca 52. A. lház. IV. em. 42. 
Adószám: 25033478-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-304591 
Tel.: 0036209625665 
Email: dtopenhousekft@gmail.com 
 
 



 
 
4.) Gall-Tech Kft 
székhely: 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 
adószáma:14247505-2-16 
cégjegyzékszám:16-09-009934 
email:galltech1@gmail.com 
 
 
 
5.) Rózsemberszkiné Csorba Erika egyéni vállalkozó 
Székhely: 6041, Kerekegyháza Fő Utca 89 
Adószám: 44095143-2-23 
Tel.: +36 309589707 
Email: tuzeptelep@t-online.hu 

 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
5. Szászberek Község Önkormányzata-elektronikus úton- 
6. Újszász Város Önkormányzata-elektronikus úton- 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




