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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 
 

KÖZMEGHALLGATÁS  
2019. november 28. 

 
Az alábbiakban leírtak szerint terjesztem a T. Képviselő-testület elé a folyamatban lévő, a 

nemrégen elszámolt és az előkészítés alatt álló pályázatokat: 

 
Polgármesteri Hivatal és Idősek Klubja energetikai felújítása: a projekt befejeződött, a záró 
elszámolás beadása a Magyar Államkincstár felé 2020. januárban várható. 
 
Szociális konyha építése: A projekt fizikai befejezésének határideje 2020. május 31- re kerül 
módosításra a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerint is. Ennek oka: az engedélyes gáz 
és villamos csatlakozási tervek nem állnak rendelkezésre, melyek nélkül a kivitelezés nem 
folytatható. Ezen dokumentumok beszerzését a létesítmény tervezője intézi. Jelenleg a kivitelezés 
75%-os készültségi fokon áll. Az eszközbeszerzés folyamatban van. 
 
Zagyva-Ökopark: A szakmai és fenntarthatósági szempontok mérlegelését követően a projektben 
konzorciumvezető változás történik. Az új vezető Újszász Város Önkormányzata lesz. Erről 
mindhárom település képviselő-testülete határozatot hoz novemberben. Az eszközbeszerzés 2020. 
március 15-ig megtörténik. A projektet 2020. augusztus 18-ig be kell fizikailag is fejezni. 
 
Kerékpár út építése: A végszámla a kivitelező részéről nem került még benyújtásra, tekintettel 
arra, hogy a műszaki-átadás átvételi eljárás során a Magyar Közút még több hiányosságot jelzett, 
melyet előreláthatóan a kivitelező a napokban teljesít. Ezt követően a használatba vételi engedély 
megszerzésére irányuló kérelmet be kell adni az Útügyi Hatósághoz. A pénzügyi záró elszámolás 
2020. január 31-ig beadásra kerül.  
 
Egészségház felújítása: 2019. november 25-én a kivitelezési munkák teljesítésére a közbeszerzési 
eljárást elindítottuk, a beérkezett ajánlatok bontása várhatóan 2019. december 4-én megtörténik.  
 
Zagyva-híd felújítása: A felújítás 75 %-os készültségi állapot van. Befejezése 2019. decemberben 
megtörténik, pénzügyi és szakmai elszámolása 2020. januárban esedékes. 
 
Szociális tűzifa támogatás: Az önkormányzat a NEFAG Zrt-vel a szociális tűzifa adásvételi 
szerződését megkötötte 588 erdei m3 mennyiségben, a kiszállítás november utolsó hetében és 
december elején fog megtörténni. Pénzügyi elszámolásának benyújtása 2020. április 15-ig 
esedékes. 
 
Függesztett karos mulcsozó beszerzése: Az eszközt az önkormányzat megvásárolta és 
használatba vette, elszámolása még idén megvalósulhat. 
 
 
 



 
    
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 
 

Magyar Falu Program (út, járda felújítása): A pályázatban benyújtott 8 utca esetén, közel 25 
millió Ft támogatást nyertünk, míg a Fekete Lajos úti járda felújításának anyagtámogatására 
majdnem 5 millió Ft-ot. A beruházás jövő év tavaszán kezdődhet meg. A beruházás nem tartozik a 
közbeszerzés hatálya alá mivel annak költsége nem éri el a 25 millió Ft-ot. 
 
Magyar Falu Program (szolgálati lakás felújítása): A Szabadság tér 3/1/a jelű önkormányzati 
lakás felújítására a pályázat október 24-én benyújtásra került. A hiánypótlás teljesítését követően 
jelenleg várjuk a projekt eredményességéről az értesítést a Magyar Államkincstártól. 
 
Szolnoki járás foglalkoztatási paktum: Konzorcium vezető: Martfű. A projekt célja járási szinten 
a széleskörű foglalkoztatási partnerség megvalósítása, amely segíti a térség foglalkoztatási 
helyzetének javítását és a megyei munkaerőpiac védelmét. Október 29-én aláírtuk azt a 
szándéknyilatkozatot, melyben továbbra is vállaljuk a projekt megvalósításában a közreműködést, 
tekintettel a projekt 2020. szeptember 30-ig történő meghosszabbítására.  
 
„Közösségépítés, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka” Martfűi konzorcium: 
A pályázat fő célja a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, ezen belül pedig a 
települések egyes rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása, fiatalok bevonása a közösségi 
tereken megvalósuló programokba, lakossági fórumok, képzések, tájékoztató rendezvények 
megtartása. A projekt 2019. december 31-el zárul. Az alacsony végzettségű személyek számára a 
projektben rögzített képzések megvalósultak, a betervezett települési rendezvényekre ugyanez 
elmondható. A rendezvényeket a december 20-án megtartandó „Csillagfényes Karácsony” zárja.   
 
Egyedi költségvetési támogatás elszámolása: A 16 millió Ft összegű támogatást az önkormányzat 
3 utca (Liszt Ferenc, Fürdő, K-alkotmány) és a Szabadság téri I. világháborús szobor talapzatának 
felújítására kapta. A támogatási összeggel való elszámolás a Belügyminisztérium részére 2019. 
november 7-én benyújtásra került. 
 
Otthonunk Zagyvarékas rendezvény: Október 12-én „Otthonunk Zagyvarékas” címmel hétvégi 
családi zenés rendezvényt szerveztünk. 2019. november 7-én benyújtásra került a rendezvény 
szakmai beszámolója a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat részére. A beszámoló elfogadását 
követően kapja meg utófinanszírozás keretében az önkormányzat a rendezvényre megítélt 
2.000.000.-Ft összegű támogatást. 
 
Európai Mobilitás Hét rendezvény: 2019.09.16-2019.09.20. között a Művelődési Ház 
szervezésében különböző tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek, kerültek 
megtartásra, bevonva a helyi oktatási és nevelési intézmények tanulóit, és a helyi nyugdíjas 
egyesületek tagjait is. 2019. november 18-án benyújtásra került a rendezvény szakmai és pénzügyi 
beszámolója az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft részére. A beszámoló elfogadását 
követően kapja meg utófinanszírozás keretében az önkormányzat a rendezvényre megítélt 
500.000.-Ft összegű támogatást. 
 
Zagyvarékas, 2019. november 22.    Balázs Adrienn Ildikó  
                          előadó 
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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. 

 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

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

4 
 

 

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. 
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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 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020 ; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai soros ülésére 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását követően szükséges dönteni a tiszteletdíjáról 
is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 80. 
§ (2) bekezdése értelmében:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg. 

A tiszteletdíj meghatározásának kiindulópontja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
(274.223,-Ft) , mivel az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester 
havonta a főállású polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 
Mivel a polgármester illetménye 548.445.-Ft, így annak 50 %-a 274.223,-Ft. Ez az összeg képezi a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja meghatározásának alapját. 

A számítás eredményeként a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:  maximum 
246.800,- Ft lehet. 

Javaslom az alpolgármester tiszteletdíját a 246.800,-Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-
testület. 

Az Mötv. 80.§(3) bekezdése kimondja, a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A javasolt 246.800-Ft/hó tiszteletdíj 
15%-a 37.020-,-Ft, ezt az összeget a képviselő-testület költségtérítésként köteles megállapítani az 
alpolgármester részére. 

A leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 28. 

         Kurucz László 

          polgármester 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020 ; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

_____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o  z a t : 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Zagyvarékas község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. 
november 28. napjától havi bruttó 246.800,-Ft-ban állapítja meg. 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2019. 
november 28. napjától havi bruttó 37.020,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. -----------------------alpolgármester 
4. Magyar Államkincstár 
5. Irattár 



Nyilatkozat a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú projekt  
Konzorciumvezető személyének változásáról 

 
 
Alulírottak: 
 
Kurucz László Árpád Zagyvarékas Község Önkormányzata polgármestere  

Dobozi Róbert Újszász Városi Önkormányzat polgármestere 

Alapi József Szászberek Községi Önkormányzat polgármestere 

 

együttesen nyilatkozzuk, hogy a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú – 

konzorciumban megvalósuló – projekt keretében szakmai és fenntarthatósági szempontok 

mérlegelését követően arra a közös döntésre jutottunk, hogy Zagyvarékas Község 

Önkormányzata átadja a konzorciumvezetői feladatok ellátását Újszász Városi 

Önkormányzatnak. 

 

Újszász, 2019. november  

 

 

__________________________ 

Kurucz László Árpád 

polgármester 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 

 

__________________________ 

Dobozi Róbert 

polgármester 

Újszász Városi Önkormányzat 

 

 

__________________________ 

Alapi József 

polgármester 

Szászberek Községi Önkormányzat 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére 

A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú Zagyva-Ökopark projektben 
konzorciumvezető személyének változásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019. november 6-án tárgyaláson vettem részt a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító 
számú Zagyva-Ökopark projektben résztvevő települések polgármestereivel. A tárgyaláson 
abban egyeztünk meg, hogy szakmai és fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével 
Zagyvarékas Község Önkormányzata átadná a konzorciumvezetői feladatok ellátását Újszász 
Város Önkormányzatának. 

A döntés véglegesítéséhez a Képviselő-testületeknek határozatban kell elfogadniuk a 
konzorciumvezető váltást. A döntés elfogadása után az aláírt nyilatkozatokat kell eljuttatni a 
pályázatkezelőhöz. 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el.   

 

Zagyvarékas, 2019. november 21. 

 

       Kurucz László 

        polgármester 

 

 

 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú Zagyva-Ökopark projektben 
konzorciumvezető személyének változásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-
00019 azonosító számú Zagyva-Ökopark projekt keretében hozzájárul, hogy a 
konzorciumvezetői feladatokat a továbbiakban Újszász Város Önkormányzata lássa el. 

Felhatalmazza Kurucz László polgármestert, hogy az erről szóló, a határozat mellékletét 
képező nyilatkozatot írja alá.  

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dobozi Róbert polgármester 
3. Alapi József polgármester 
4. Dr. Fekete Nóra jegyző 
5. Irattár 
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TERVEZET 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. ÉVI  
MUNKATERVE 

 
2020. február  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Beszámoló a temetőüzemeltető 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
3. Előterjesztés a 2020/2021. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározására  
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
4. Beszámoló a 2019. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 
 
5. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
6. Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
7. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
8. Beszámoló a pályázatfigyelő 2019. II. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
9. Javaslat Kurucz László polgármester 2019. évi szabadságolási tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Kurucz László polgármester  
 
10. Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2019. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  
Előadó: Kovács Boglárka előadó 
 
11. Javaslat a társadalmi szervezetek 2020. évi pályázati kiírásának közzétételére 
Előadó: Kurucz László polgármester 
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12. Előterjesztés a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 
13. Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
14. Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2020. évi térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 
 
2019. március  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Beszámoló az Égszínkék Óvoda 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
5. Javaslat a társadalmi és civil szervezetek 2020. évi támogatásának 
elbírálására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
6. Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről  
Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 

 
7. Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról 
Előadó: Cinka István bizottsági elnök 
 
8. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
9. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 
elfogadásáról 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
 
 



 3

2019. április  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2019. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési 
munkákról 
Előadó: Péter Tamás őrsparancsnok 
 
3. Beszámoló a Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Polónyi László polgárőrség parancsnoka 
 
4. Tájékoztatás a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 
2020/2021.tanévére beiratkozott tanulók létszámáról 
Előadó: Polónyi László igazgató 
 
5. Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2019. évi tevékenységéről  
Előadó: Karkusné Balázs Éva bölcsődevezető 
 
6. Tájékoztató a RékasSzolg Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységének 
ellátásáról  
Előadó: Szabó Viktor ügyvezető igazgató 
 
7. Javaslat a 2020. évi közmeghallgatás témájának és időpontjának 
megállapítására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 
 
2019. május  

 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
3. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2019. évi ellátásáról 
Előadó: Varga Ágnes előadó 
 
4. Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált 
Központ 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Kiss Erika igazgató 
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5. Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem 
adományozásának előkészítésére 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
6. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2019. évi 
működéséről 
Előadók: Kézér Zoltán „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” 
Alapítványi Tanács elnöke,  
Faragó Ernőné „Rékasi Egészségház” Közalapítvány 
Kuratóriumi elnöke 
 
 
 
2019. június 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi tevékenységéről 
Előadó: Herczeg Andrea védőnő 
 
3. Javaslat a 2020. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem 
adományozására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
4. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb 
vezető beosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 
 
2020. július – augusztus SZÜNET!!! 
 
 
 
2020. szeptember  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Javaslat a 2020. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásra 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
3. Beszámoló a pályázatfigyelő 2020. I. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
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4. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb 
vezető beosztás betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 
 
2020. október   KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 
 
2020. november  
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Előterjesztés a képviselő-testület 2021. évi munkatervének megállapítására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
3. Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
 
 
Zagyvarékas, 2019. november 21. 
 
           Kurucz László 
           polgármester 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatal 
(Zagyvarékas Község 
Önkormányzata és a 
Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 
vonatkozásában) 
 
 
„intézmény tekintetében 
irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 
költségvetés végrehajtása tervszerűen 
történt-e, a pénzgazdálkodási folyamat 
kellően szabályozott-e, a gyakorlatban 
érvényesülnek-e a jogszabályi és belső 
szabályok előírásai, bevételek, 
kiadások teljesítésének, alakulásának 
értékelése 
 
Tárgya: a bevételek, kiadások, a 
költségvetés végrehajtása 
 
Időszak: 2019. év 

 
- A gazdálkodási 
folyamatok esetleges nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 
 
- Hibás tervezésből adódó 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentumok 

mintavételes, 
esetenként tételes 

vizsgálata 

 
2020. június 

 
Jelentés: 

2020. július 31. 

 
12 belső ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2019. november 25. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda dr. Fekete Nóra 
                           Belső ellenőrzési vezető jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére 

 Zagyvarékas Község Önkormányzat 2020.évi belső ellenőrzési tervére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) alapján a belső ellenőrzési feladat ellátása továbbra is 
kötelező. A 15. § szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről a 
költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés 
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani 

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

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

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

Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1. számú 
melléklet szerinti belső ellenőrzési tervet 2020.évre fogadja el. 

Zagyvarékas, 2019. november 22. 

Dr. Fekete Nóra 
 jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Határozat tervezet 

 

………./2019. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2020.évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2020. 
évi belső ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

A határozatról: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére 

Kérelem a kisszögi lovaspálya használatának engedélyezésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztés melléklete szerinti kérelem érkezett a Képviselő-testület felé, a Kisszögben található 
lovaspálya használatával kapcsolatban. A kérelmező lovas oktatást és terápiás lovaglást szeretne 
biztosítani a területen. Ehhez kéri az ingyenes használatot heti két-három alkalommal. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon 
ingyenesen kizárólag közfeladat ellátására, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e 
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ehhez szükséges mértékben 
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

Ugyanezen törvény 1. § (2) a) pontja szerint a nemzeti vagyon az állam vagy a helyi önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő dolog. 

A közfeladat pedig jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra 
kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és 
feltételeknek megfelelve végez. 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20.) rendelete 1.számú 
melléklete tartalmazza  Zagyvarékas Község Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt 
feladatokat. A melléklet II. fejezet 4.b) pontja  a szabadidő sport programok támogatását önként 
vállalt feladatként jeleníti meg, így a lovaspálya használata ingyenesen biztosítható a kérelmező 
számára. A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

Zagyvarékas, 2019. november 28. 

        Kurucz László 

         polgármester 

 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A kisszögi lovaspálya használatának engedélyezésére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszögben lévő lovaspályát 
használatát biztosítja Papp Róbert (Zagyvarékas, Aradi utca 45.) részére gyermekek lovasoktatása és 
terápiás lovagoltatása céljából.  A tevékenységet maximum heti három alkalommal végezheti, 
kizárólag ingyenesen, úgy, hogy a Kisszög területén az egyéb sportolási és szabadidős 
tevékenységeket nem zavarhatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kurucz László polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Papp Róbert Zagyvarékas, Aradi utca 45. 
4. Irattár 

 

 





 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 
 

 
Előterjesztés 

 
a Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére 

 
A dolgozók karácsonyi jutalmazásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt évek hagyományait folytatva ebben az évben, az év végén szeretnénk az önkormányzat és 
intézményei alkalmazásában álló dolgozók a Rékasszolg Kft. dolgozói, az általános iskola nem 
önkormányzati alkalmazásban álló munkavállalói (pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők), 
valamint az önkormányzat és az intézményekben dolgozókat segítő közfoglalkoztatottak munkáját 
elismerni. Ehhez kérjük a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 2019. évi bérmaradvány és a 
költségvetés általános tartaléka terhére összesen 5.000 eFt keretösszeget biztosítson. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 28. 

 

        Kurucz László 

         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 
 

 
_____/2019. (____) Kt. 
 
Határozat: 
 
A dolgozók karácsonyi jutalmazásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és intézményei 
alkalmazásában álló dolgozók, a RékasSzolg Kft. dolgozói az általános iskola nem önkormányzati 
alkalmazásban álló munkavállalói (pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők), valamint az 
önkormányzat és az intézményekben dolgozókat segítő közfoglalkoztatottak részére év végi 
jutalmazás céljából a 2019. évi költségvetés bérmaradványának és általános tartalékának terhére 
összesen 5.000 eFt keretösszeg felhasználását engedélyezi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László polgármestert a keretösszeg intézmények közötti 
elosztására. 

Erről értesül: 

1.) Kurucz László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
  



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésére 

a Zagyvarékasi Községi Sportegyesület 2014-15. évben el nem számolt TAO támogatásának 
visszafizetéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület a 2014/2015. évi MLSZ TAO támogatásból csak 6979 Ft-tal 
tudott elszámolni, 1.843.592 Ft összeg tekintetében a felhasználás jogszerűsége nem volt 
megállapítható, és az Egyesület a hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette. 

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011.(VI.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)  13. § (4) bekezdés alapján az elszámolás 
elfogadásáról vagy annak elutasításáról az MLSZ értesíti a támogatott szervezetet. 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése alapján – amennyiben a Sportszervezet valamely hiánypótlási 
határidejét elmulasztja vagy a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak 
érintett része nem fogadható el. 

Amennyiben a támogatott szervezet nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, úgy a Rendelet 15. § (1) 
bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés alapján, a jogosulatlanul igénybe vett, a jegybanki 
alapkamattal növelt összegű támogatást, 50 %-os mértékkel növelt összeggel köteles az állam 
részére befizetni. Amennyiben a befizetés eredménytelen, a támogatási rendszerből történő akár 3 
éves kizárást is eredményezhet. 

a 2019. november 7-ei képviselő-testületi ülésen az a döntés született, hogy az elnökség kérelmezze a 
bűntető kamatoktól történő eltekintést. Ez meg is történt, de a válasz elutasító volt, mivel a jogszabályi 
előírásoktól nem lehet eltérni. 

Ahhoz, hogy a Sportegyesület tovább működhessen 2.777.889 Ft-ot kell visszafizetni az MLSZ 
részére. 



 
 
 

 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

Mivel a Sportegyesületnél ez az összeg nem áll rendelkezésre, a Képviselő-testületnek kell arról 
döntenie, hogy támogatja-e az egyesületet, hogy az folyamatosan működhessen. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 28. 

 

      Kurucz László 

       polgármester  




