
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. június 30. (kedd) 16 óra  

 
kezdettel soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 

Napirendi pont javaslat: 
 
1. 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 szolnoki hivatásos tűzoltóság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről  

Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok  

 

4. Beszámoló a temetőüzemeltető 2019. évi tevékenységéről  

Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető   

 

5. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről  

Előadó: Csasztvanné Ballók Éva  



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

6. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 
elfogadásáról 

Előadó: Csasztvanné Ballók Éva 

 

7. Beszámoló az Égszínkék Óvoda 2019. évi tevékenységéről 

Előadó: Baloghné Lakatos Márta  

 

8. Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2020/2021-es nevelési évben 
indítandó óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

Előadó: Kurucz László polgármester  

 

9. Előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról 

Előadó: Görög Szabolcs gazdasági vezető   

 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 

Előadó: Kurucz László polgármester 

 

11. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól  

Előadó: Kurucz László polgármester 

 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

12. Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 
megalkotásáról  

Előadó: Kurucz László polgármester 

 

13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról  

Előadó: Dr. Fekete Nóra  

 

14. Beszámoló a 2019. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól  

Előadó: Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 

 

15. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2019. évi ellátásáról 

Előadó: Varga Ágnes előadó 

 

16. Előterjesztés 2020 évi igazgatási szünetről  

Előadó: Dr. Fekete Nóra 

 

17. Zagyvarékas Községi Sportegyesület elnökének kérelme 

Előadó: Kurucz László polgármester  

 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

18. Előterjesztés szociális konyha villamos energia ellátásának problémájáról 

Előadó: Kurucz László polgármester  

 

19. Előterjesztés belterületi utak felújítására 

Előadó: Kurucz László polgármester  

 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020.06.25. 
 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Függesztett karos mulcsozó beszerzése: Az eszközt az önkormányzat megvásárolta és 
használatba vette. A pályázat kapcsán 2020. február 11-én helyszíni ellenőrzést folytatott le a 
Magyar Államkincstár, a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került. A korábban 
megítélt támogatás fennmaradó része is kifizetésre került az önkormányzat számára. 
 
Fedett piac építése: 2020. március 25-én változásbejelentő kérelmet nyújtottunk be a Magyar 
Államkincstárhoz a projekt befejezési határidejére vonatkozóan. 
A kincstár a kérelmet jóváhagyta, így a hatályos befejezési határidő: 2021. március 31. 
 
2019.évi Szociális tűzifa támogatás: Az 588 erdei m3 mennyiségű szociális tűzifa támogatás 
pénzügyi elszámolásának benyújtása 2020. április 15-ig megtörtént. 
 

Zagyva-híd felújítása: A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója 2020. április hónapban a 
Magyar Államkincstár felé benyújtásra került. 
 
 
Zagyva-Ökopark: A projekt kivitelezése a meghatározott ütemben történik mindhárom 
településen. Az eszközbeszerzés 2020. május 14-én megtörtént. A projektet 2020. augusztus 
18-ig fizikailag is be kell fejezni. 
 

Szociális konyha építése: A projekt műszaki átadás-átvételére 2020. május 31-én került sor. A 
konyhai eszközbeszerzés folyamatban van. Projekt során gázvezeték kiváltása, új 
gázcsatlakozás és mérőhely, ill. új villamos csatlakozás és mérőhely kiépítése megtörtént. Jelen 
beruházás során beszerelt légkezelő gép beüzemelés működéséről oktatás a végleges villamos 
áram bekötése, ill. villamos mérő szolgáltató részéről történő felszerelést követően végezhető 
el. Kiépített légtechnikai rendszer beszabályozása, konyhai elszívó ernyők felszerelése, 
légkezelő gép beüzemelését követően végezhető el. Beépített gázkazán beüzemelése és 
működéséről oktatás, valamint fűtési rendszer beüzemelése gázóra, szolgáltató részéről történő 
felszerelését követően végezhető el. Kiépített napelem rendszer áramszolgáltatónál történő 
bejelentése, ill. működéséről oktatás a villamos mérő szolgáltató részéről történő felszerelést 
követően végezhető el. 
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Egészségház felújítása: A projekt kivitelezése a meghatározott ütemben történik. A projektet 
2020. augusztus 31-ig be kell fizikailag is be kell fejezni. 
 
Zagyva- híd felszerkezet felújítása: A Magyar Falu program keretében 2020. május 7-én 
benyújtásra került a Zagyva-híd felszerkezetének felújítására vonatkozó pályázat, br. 
21.073.110.-Ft összegben. Ebből a felújítás összege: 19.739.610.-Ft, tervezés és műszaki 
ellenőrzés összege együtt: 1.333.500.-Ft.  A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges. A 
pályázat eredményességéről még nem kaptunk tájékoztatást. 
 
 
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének javítása, és Farkasházi 
István közösségszervező alkalmazásának bértámogatása: 
 
A Magyar Falu program keretében 2020. május 22-én benyújtásra került a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének javítására, és Farkasházi István 
közösségszervező alkalmazásának bértámogatására vonatkozó pályázat, br. 22.223.301.-Ft 
összegben. Ebből a felújítás összege 17.998.841.-Ft, a bértámogatás összege: 2.969.460.-Ft, 
tervezés összege: 895.000.-Ft, műszaki ellenőrzés összege: 360.000-Ft. A pályázathoz önerő 
biztosítása nem szükséges. A pályázat eredményességéről még nem kaptunk tájékoztatást. 
 
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. Június 18-án aláírtuk 
azt a szándéknyilatkozatot, melyben továbbra is vállaljuk a projekt megvalósításában a 
közreműködést, tekintettel a projekt 2020. december 29-ig történő meghosszabbítására.  
 
Belterületi önkormányzati utak felújítása: 2020. július 10-ig pályázatot kívánunk benyújtani 
belterületi szilárd aszfaltburkolattal rendelkező önkormányzati utak felújítására br. 23 millió Ft 
összegben. Ezen költség tartalmazza a tervezés díját is. 
A felújítással érintett utak: Zrínyi, Madách, Tavasz, Hunyadi. A pályázat beadásához 15 % 
önkormányzati önerő szükséges. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020.június 29. 

Tisztelettel: 

        Kurucz László Árpád s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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BEVEZETÉS 

 

Az Újszászi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság osztály jogállású rendőrőrseként végezte 

meghatározott feladatait az illetékességi területén. Zagyvarékas közigazgatási területe 31,7 

km², lakossága 3434 fő. A rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik továbbá a 5913 fő 

lakosságú Újszász, illetve az 993 fő lakosságú Szászberek község is. Az itt élő emberek kisebb 

része helyben, illetve nagyobb része ingázva Szolnokon vagy Jászberényben dolgozik. Magas 

a területen élő, egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok szám, továbbá évről-évre egyre több az 

elhagyott, üresen álló lakóingatlan. A lakosság egy kisebb része foglalkozik mezőgazdasági 

tevékenységgel, főleg vállalkozásokban. Nagyobb létszámot foglalkoztató ipari egység a 

területen nem található. Helyben korlátozott munkalehetőséget az önkormányzat, több egyéni, 

valamint néhány kis- és közepes vállalkozás biztosít. 

2019. évben a rendőrőrs a hatáskörébe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak alapján hajtotta végre. Az év közben kapott utasításokat, a parancsnoki 

értekezleteken elhangzottakat, a különböző intézkedési- és feladattervekben foglaltakat, az éves 

munkatervben és azon kívül megjelölt egyéb feladatokat időarányosan teljesítettük, 

végrehajtottuk. A tavalyi évben célunk volt a területünkön elkövetett bűncselekmények 

számának további csökkentése, melyeket sikerült elérnünk. Felléptünk az állampolgárok 

szubjektív k9özbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések ellen, kihasználtuk a településeken a 

közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket. Tovább erősítettük az erők, eszközök 

összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és 

külterületek közbiztonságát. Stratégiai célként kezeltünk az önkormányzatok, a lakosság, az 

együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az 

együttműködés hatékonyságának növelését.  

2019. június 26-án a Szolnoki Rendőrkapitányságon a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórumot sikeresen és eredményesen megtartottuk. Konzultációs Fórum 2019. évben a 3 

illetékességi területünkhöz tartozó település vonatkozásában (Újszász, Zagyvarékas és 

Szászberek) Szászberek községben került megtartásra 2019. november 18-án. Az 

önkormányzatokkal, az intézményekkel és a hatóságokkal való kapcsolattartást és 

együttműködést ez által is szélesítettük. A meghatározott feladatok és a korábbi stratégiai 

céljaink megvalósításán túl kiemelten kezeltük a rendőri tevékenységet szabályozó 

jogszabályok és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek 

bővítését, a közterületek rendjének fenntartását, a lakosság szubjektív és objektív 

közbiztonságérzetének növelését. Munkavégzésünket nagyban segítette az önkormányzati 

támogatások biztosítása és az együttműködés hatékonysága. A fentiek tükrében értékelhetjük a 

2019. évben elért eredményeinket és tevékenységünket, melyeket az alábbiakban összegeztünk 

Zagyvarékasra vonatkozóan. 

 

I. ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE 

 

1. Bűnügyi helyzet 

 

Az Újszászi Rendőrőrs illetékességi területén 2019. évben összesen 159 bűncselekményt 

regisztráltak a rendőri eljárásokban az ENyÜBS (Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi 

Bűnügyi Statisztikai Rendszer) adatai alapján. Ez a szám még 2015-ben 289, 2016-ban 261, 

2017-ben 218, 2018. évben pedig 202 volt. 2019-ben a korábbi évhez képest 21,3%-os 

csökkenés állapítható meg.  
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Zagyvarékason 2019. évben összesen 80 bűncselekményt regisztráltak a rendőri 

eljárásokban, amely kis mértékű csökkenést mutat a 2018. évi adatokhoz képest, mivel akkor 

87 eset került regisztrálásra. Az elmúlt tíz év legkisebb bűncselekményi számát regisztráltuk 

2019-ben Zagyvarékas tekintetében. A település vonatkozásában a korábbi évek bűnügyi 

statisztikai adatait az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal 

együtt. 

A bűnügyi helyzet értékelésének legfontosabb mutatója és egyben a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének legmarkánsabb alakítója a regisztrált bűncselekmények száma egy adott 

területen. 2019. évben 100.000 lakosra vetítve 2330 bűncselekményt regisztráltak 

Zagyvarékason, 2018. évben 2527 volt ez a szám. Az elmúlt évek számadataiból 

megállapítható, hogy 2015. évtől folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a község 

bűnügyi fertőzöttsége. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma megegyezik az előző évi adatokkal, mivel 

2018. és 2019. évben is 18-18 esetet regisztráltunk. A közterületen elkövetett bűncselekmények 

összbűnözésen belüli aránya 22,5%-os lett, amely emelkedett a korábbi év 20,7 %-os arányához 

képest. A közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkentése érdekében a 

szükséges intézkedéseket megtettük, megerősítettük a közterületi jelenlétet, a fokozott 

ellenőrzések számát növeltük, a közterületi szolgálatokat célirányosan, ésszerűen és 

átgondoltan szerveztük. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 13,8%-kal nőtt a 

településen, míg 2018. évben 58, addig 2019. évben 66 került regisztrálásra. A kiemelten kezelt 

bűncselekmények körében a közterületen elkövetett deliktumok száma 10-ről 13-ra változott. 

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények számát és annak változásait az elmúlt tíz évre 

vonatkozóan az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

E változásokat az alábbiak szerint részletezem. 

A személy elleni deliktumoknál meg kell említenünk, hogy 2019. évben emberölés nem került 

regisztrálásra. A testi sértések száma nőtt a korábbi évekhez képest, 2-ről 4-re. 2019. évben a 

testi sértések közül súlyos sérüléssel járó bűncselekmény nem történt. A garázdaságok száma 

az előző évekhez képest 3-ról 2-re, azaz 33,3%-kal csökkent. A közterületen történt 

garázdaságoknál és a testi sértéseknél is megfigyelhető, hogy azokat főként korábbi vélt vagy 

valós sérelmek miatt követték el. A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő oksági 

tényező leginkább továbbra is az alkoholos befolyásoltság. E bűncselekmények visszaszorítása 

érdekében a szórakozóhelyeket, vendéglátóegységeket és környezetüket rendszeresen 

ellenőriztük a társszervekkel együtt, amelyre figyelmet fordítunk 2020-ban is. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül kiskorú veszélyeztetését, önbíráskodást, 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (terjesztői magatartások, illetve kábítószer-

kereskedelem vonatkozásában), rablást,  személygépkocsi lopást, jármű önkényes elvételét, 

és orgazdaságot, zsarolást, zárt gépjármű-feltörést nem regisztráltak a településen 2019. 

évben. A rongálások száma megegyezik auz előző évivel, 2018-ban és 2019-ben is 2-2 esetet 

regisztráltunk.   

A bűncselekmények struktúráját vizsgálva elmondható, hogy 2019. évben továbbra is vagyon 

elleni bűncselekmények túlsúlya volt jellemző a településen. A vagyon elleni bűncselekmények 

közül ki kell emelni a lopásokat, melynek száma 14%-kal nőtt az értékelt időszakban, míg 

2018-ban 50, addig 2019-ben 57 került regisztrálásra. A lopáson belül a betöréses lopások 

száma, valamint a lakásbetörések száma is emelkedést mutat. Betöréses lopást 2019-ben 35 

esetben, míg a korábbi évben 31 esetben regisztráltunk. Ezen belül lakásbetörés 2019-ben 33 

esetben, 2018-ban 23 esetben történt. A betöréses lopások leggyakoribb elkövetési módszere 

az egyszerűen kivitelezhető nyílászáró befeszítése, berúgása, valamint a lakatok és zárak 

feszítése volt. A lakatlan ház betörések 2019. évben is gyakran előfordultak a településen. Ezen 

ügyekben a nyomozást nehezíti, hogy sok idő eltelik az elkövetés és annak észlelése között. Az 

elhagyatott, üresen álló, felügyelet nélkül maradt ingatlanok folyamatos, könnyű célpontjai a 
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területen vagyon elleni cselekményeket elkövető személyeknek. Zagyvarékason a 

lakásbetörések, lakatlan ház feltörések mellett jellemzőek voltak még a bekerített helyről 

szabálysértési értékre vagy kisebb értékre elkövetett lopások is. Ennek során kerékpárokat, 

fémtárgyakat, szerszámokat, élelmiszereket, háztartási gépeket tulajdonítottak el. Jellemző volt 

még az áramlopás és a sok esetben lezáratlan, őrizetlenül hagyott kerékpárok eltulajdonítása is. 

Ez utóbbit főként a közterületről és kertes családi házak udvaráról tulajdonították el. A vagyon 

elleni bűncselekmények elkövetői főként helyi lakosok voltak. Több, bekerített helyről vagy 

lakóingatlanból történt lopás, betöréses lopás elkövetőjét is sikerült felderíteni és eljárás alá 

vonni az elmúlt évben. A fent említett vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan 

elmondható, hogy az állampolgárok értékeik megóvása érdekében továbbra sem tesznek meg 

mindent, figyelmetlenek, óvatlanok és elmulasztják a szükséges biztonsági intézkedések 

megtételét, melyet az elkövetők kihasználnak.  

 

2. Bűnüldöző munka 

 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 52,5%-os lett 2019-ben, ami 

csökkenést mutat a 2018-ban elért eredményhez képest. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 66,8%-os, a kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója pedig 38%-os lett 2019-ben, amely 

mutatók szintén csökkentek az előző évhez képest. A kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozás eredményességi mutatóinak alakulása közül többet is megemlíthetünk. A rablás 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója országosan is kiemelkedő, 100 %-

os volt. A lopás bűncselekmények nyomozás eredményessége kis mértékben csökkent 33,8%-

ról 32,7%-ra, e mellett növekedést értünk el a lakásbetörés (32,5%-ről 44,1 %-re) és a súlyos 

testi sértés (85,2%-ről 85,7%-ra) bűncselekmények vonatkozásában. A garázdaság 

bűncselekmények nyomozás eredményessége 73,8%-os, a testi sértés bűncselekmények 

nyomozás eredményessége 83,7%-os, míg a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 

közül a terjesztői magatartások illetve a kábítószer-kereskedelem tekintetében a nyomozás 

eredményessége pedig 100 %-os lett. Az eredményesség növelése érdekében szükséges a 

meglévő módszerek újra gondolása, újabbak kidolgozása, bevezetése, tekintettel arra, hogy a 

meglévőkkel már egyre nehezebb jobb eredményeket elérni.  

A kapitányságon kiemelten kezeljük a bíróság elé állítás lehetőségét, amely közvetlenül 

javítja az eredményességet, illetve csökkenti az ügyfeldolgozásra fordított időt. A tavalyi évben 

a bíróság elé állítások aránya a vádemelésekhez képest 12,7% lett, mely az elmúlt tíz év 

harmadik legmagasabb értéke. A jogi feltételek fennállása esetén a hatóságunk minden esetben 

él a bűnügyi őrizetbe vétel lehetőségével is. 

 

 

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 

 

Zagyvarékas területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2019. évben 32 ügyben 

indult előkészítő eljárás, a 2018. évben történt 29 esettel szemben. A lopások jellemzően bolti 

és kerékpárlopások voltak. Az előkészítő eljárásokat a rendőrkapitányság Szabálysértési 

Előkészítő Alosztálya folytatta le. A tettenérésen alapuló feljelentések kapcsán minden esetben 

vizsgáltuk a szabálysértési őrizet és a gyorsított eljárás elrendelésének jogi feltételeit, 

indokoltságát. A tulajdon elleni szabálysértések körében Zagyvarékas területén 36%-os volt 

a felderítési mutató. Ez csökkenést mutat a korábbi év 68%-os értékéhez képest. A tulajdon 

elleni szabálysértések adatait a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó 

diagrammal együtt. 
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4. Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Zagyvarékas község baleseti helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy 2019. évben 5 személyi 

sérüléses baleset történt a területen, melyek közül 2 súlyos és 3 könnyű sérüléses volt. 2018. 

évben 3 baleset - 1 súlyos és 2 könnyű sérüléses - következett be. Mind a személyi sérüléses, 

mind pedig az anyagi káros közlekedési baleseteket elsősorban a gyorshajtás, a nem megfelelő 

követési távolság, az elsőbbség meg nem adása és a figyelmetlen, gondatlan vezetés okozta. 

Ittas járművezetéssel összefüggésbe hozható baleset 2019. évben 1 következett be a község 

területén. 

A közlekedésrendészeti tevékenységünk arra irányult, hogy a meghatározott feladatok 

végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentsük a személyi sérüléses és az anyagi káros 

közlekedési balesetek számát, biztosítsuk a forgalom zavartalanságát, elősegítsük a szabályokat 

tiszteletben tartó járművezetők biztonságos közlekedését. A közlekedésbiztonsági helyzet 

javításával összefüggő rendőri feladatok végrehajtására kiadott országos és megyei szintű 

komplex közlekedési feladattervben foglaltakat folyamatosan végrehajtottuk. A 

közlekedésrendészeti ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet fordítottunk a megengedett 

sebességhatárok betartásának ellenőrzésére, az ittas, illetve bódult állapotban lévő 

járművezetők, a tilos jelzésen áthaladók, a passzív biztonsági eszközöket nem használók és a 

kerékpáros közlekedés szabályait megsértők kiszűrésére. 2019. évben a rendőrkapitányság 

közlekedésrendészeti állománya napi szinten üzemeltette a sebességellenőrző készüléket, 

valamint a „Finn módszer” szerinti közlekedési ellenőrzési formával nagyszámú ittasság 

ellenőrzést hajtott végre rendszeresen a rendőrkapitányság illetékességi területén. A 

közlekedésrendészeti ellenőrzéseink az adott terület, útszakaszok forgalmi igényeihez, baleseti 

veszélyeztetettségéhez és az adott települések közlekedési sajátosságaihoz igazodtak, 

súlyozottan az ittas járművezetők forgalomból való kiszűrését szolgálták. A településeken élő 

emberek közbiztonságérzetének alakulásában a közlekedésbiztonság helyzete is szerepet 

játszik. A terület közlekedésbiztonságának javítása érdekében Zagyvarékas közigazgatási 

területén több alkalommal került sor közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre. A közúti 

ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal - fokozottabb 

rendőri jelenlétet biztosítottunk. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

A migrációs ellenőrzéseink tapasztalatai alapján elmondható, hogy sem Zagyvarékas, sem 

pedig a rendőrkapitányságunk illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz 

kapcsolódó jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg nem tekinthető fertőzöttnek.   

A rendőrkapitányság illetékességi területén a mélységi ellenőrzéseket a régióban érintett más 

kapitányságokkal összehangolva hajtottuk végre. Területünkön a határ felől a 4-es számú 

főközlekedési útvonalon érkező, elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok ország 

belseje felé történő közlekedése, illetve az EU-ba irányuló teherforgalom áthaladása a jellemző. 

Az ellenőrzések során elsődlegesen ezen gépjárművek vezetői és utasai, valamint a járművek 

kerültek ellenőrzés alá. Ezen túlmenően fokozottan ellenőriztük a szolnoki vasútállomás és 

buszpályaudvar területét is. 2019. évben összesen 56 esetben került sor ellenőrzésre, az 

akciókban 112 fő rendőr vett részt. Az ellenőrzések során összesen 599 főt vontunk igazoltatás 

alá, melyből 499 fő magyar, 100 fő külföldi állampolgár volt. Gépjármű ellenőrzésre összesen 

403 esetben került sor. Illetékességi területünkön 2019. évben egy alkalommal összesen 1 fő 

szír állampolgárt vontunk idegenrendészeti intézkedés alá. Jogszerű tartózkodását, valamint 

személyi adatait nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért visszakísérésre került a Röszkei 

Tranzitzónához.  
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Az értékelt időszakban a megyei ideiglenes csapatszolgálati századba beosztott 

állományunk 1 alkalommal került átrendelésre Csongrád megyébe határvédelmi feladatok 

végrehajtására. 

 

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét 

 

Az Újszászi Rendőrőrs illetékességi területén 2019. évben gépkocsival, illetve gyalogosan is 

biztosítva volt az állandó rendőri - 24 órás - jelenlét. A rendőrőrs illetékességi területén a körzeti 

megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek. Zagyvarékason 2 fő önálló körzeti megbízott látja el 

a feladatokat. A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a közterületi 

szolgálatra vezényelt állomány létszáma 24,3%-os, míg a közterületen eltöltött órák száma 

21,3%-os csökkenést mutatott a tavalyi évben a 2018. évhez viszonyítva, azonban ez a 

közterületek rendjében nem mutatkozott meg. Optimális szolgálat tervezéssel és szervezéssel 

el tudtuk érni, hogy ott és akkor legyen rendőr, amikor kell. Ez által fenntartottuk az 

állampolgárok szubjektív biztonság érzetét, közbiztonsági deficit nem keletkezett.  

A rendőrkapitányság reagáló képessége jó szinten alakult 2019-ben is, az őrsök működési 

területén kb. 10, míg a vidéki körzeti megbízott területeken kb. 15 perc az első rendőr helyszínre 

érkezésének ideje a bejelentéstől számítva. Késedelmes helyszínre érkezés miatt panasz nem 

érkezett. 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Az egyenruhás állomány szolgálat tervezését és szervezését a működési terület bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló technikai 

eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembevételével végeztük. A 

beosztottak szolgálat ellátásánál fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy feladatukat, a 

lehetőségekhez képest 50 %-ban gyalogosan teljesítsék.  

2019. évben is végrehajtásra kerültek a közbiztonságot javító programok, a közbiztonság és a 

közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes 

megtételére” kiadott intézkedési tervben meghatározottak. Az időskorúak sérelmére 

elkövetett vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervben 

foglaltak szerint a körzeti megbízottakból létrehozott áldozatvédelmi csoport 2019. évben is 

folytatta a feladatok végrehajtását. Az elmúlt évben is felmértük az illetékességi területünkön 

veszélyeztetett személyeket, akiket folyamatosan tájékoztattunk a lehetséges elkövetési 

magatartásokról, valamint részükre tájékoztató, figyelemfelhívó anyagokat juttattunk el. 

A rendőrőrs működési területe nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált területek közé, de 

a helyi kulturális és sport programok, főként augusztus és szeptember hónapban sok személyt 

vonzottak. Az ilyenkor megnövekedett feladatokra felkészültünk, a rendezvényeken a 

jogsértéseket eredményesen megelőztük. Az év végi ünnepekre tekintettel a külön feladat-

meghatározások alapján megerősített közterületi szolgálatot láttunk el, melyek során fokozottan 

ellenőriztük a kiemelt objektumokat, pénzintézeteket és azok környékét. A téli időjárásra 

tekintettel, a szintén külön feladat-meghatározásban foglaltakat végrehajtottuk, amely során 

nagy figyelmet fordítottunk az egyedül élő, időskorú, rászoruló személyekre. 

Év közben figyelemmel kísértük a kialakulóban lévő sorozat jellegű vagyon elleni 

bűncselekmények alakulását. A bűncselekmények számának hatékonyabb csökkentése 

érdekében nagy figyelmet fordítottunk a közterületi rendőri jelenlét fokozására, a célirányos 

feladat-meghatározásra. A közterületi jelenlét, a közterületek és nyilvános helyek biztonsága 
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jelentősen javítható terület felügyeleti rendszer alkalmazásával. A község térfigyelő 

kamerákkal történő felszerelése már a korábbi években megtörtént. 2019. évben is hasznosnak 

bizonyult a kamerarendszer a bűncselekmények megelőzésében, a közterületi jogsértések 

felderítésében, az éjszakai áthaladó gépjármű-forgalom figyelemmel kísérésében. Egyes 

esetekben a cselekmények utólagos felderítését is elősegítette. A térfigyelő rendszer a 

közterületi bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze, javítja a közlekedés biztonságát és a 

lakosság szubjektív közbiztonságérzetét. 

 

Az elmúlt tíz év rendészeti statisztikai adatait (forrás: HIKK, Közrendvédelmi Statisztkai 

Rendszer , NETZSARU) az Újszászi Rendőrőrs vonatkozásában a 2. számú melléklet táblázata 

tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.  

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény 

elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, amelynek adatai megegyeznek 

az előző évhez képest, 2018. és 2019. évben is 23-23 fő tetten ért személy elfogására került sor. 

A rendőri létszám adta lehetőségek kihasználásával a tettenérések számának növelése 

érdekében folyamatos intézkedések történtek a különböző feladattervekben meghatározottak 

figyelembevételével. 2019. évben 49 fő, míg 2018. évben 29 fő elfogató parancs alapján 

körözött személyt fogtunk el. Az előállítások száma 52-ről 63-ra nőtt, míg a biztonsági 

intézkedések száma 21-ről 12-re csökkent 2019-ben. Az elrendelt elővezetések száma 328-ról 

306-ra csökkent, míg a végrehajtott elővezetések száma 71-ről 81-re nőtt. Szabálysértési 

feljelentéssel 2019. évben 63 esetben, míg 2018. évben 154 esetben éltünk. Az intézkedő 

rendőr bármely szabálysértés elkövetése miatt kiszabhat helyszíni bírságot. Élve e lehetőséggel 

a közterületi állomány a szabálysértés elkövetésekor az intézkedés alá vont személlyel szemben 

elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza. Elvárás, hogy a bírság kiszabáskor a 

rendőr mérlegeljen és tartsa be a fokozatosság elvét. A helyszíni bírságolási tevékenységet 

vizsgálva megállapítható, hogy a bírságolt személyek száma az előző évhez képest 18,1%-kal 

csökkent, a kiszabott bírság összege viszont 19,8%-kal nőtt. 2019. évben alkoholszondát 2602 

esetben alkalmaztunk, melynek során 24 pozitív eredményű lett, míg 2018-ban 4728 

alkalmazás mellett 20 lett pozitív eredményű. 

 

 

3. Rendezvénybiztosítások 

 

A fokozott ellenőrzések gyakorlatát vizsgálva elmondható, hogy az országos és megyei 

elrendeléseken túl, azok döntő többsége a helyi közbiztonsági helyzethez igazodva, különböző 

feladat-meghatározások alapján és saját kezdeményezésként kerültek elrendelésre, 

végrehajtásra. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében nagyobb 

rendőri jelenléttel hajtottuk végre a fokozott ellenőrzéseket, akciókat, melyben segítséget 

nyújtottak a helyi polgárőr szervezetek. Az Újszászi Rendőrőrs állománya részt vett a 

különböző rendezvénybiztosítási feladatokban is, az illetékességi területen tartott városnapi 

és községnapi programokat, szabadtéri rendezvényeket, állami ünnepek megemlékezéseit 

felügyeleti szolgálattal minden esetben biztosította.  

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására a rendőrőrs 

területén az elmúlt évben nem került sor. Az európai parlamenti választások és az 

önkormányzati képviselő és polgármesteri, valamint a nemzeti kisebbségi önkormányzati 

képviselő országgyűlési képviselők 2019. évi általános választásával kapcsolatban a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője által kiadott intézkedési tervben 

maghatározottakat végrehajtottuk. 
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5. A körzeti megbízotti státuszok 

 

A rendőrőrs illetékességi területén körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti 

megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 

1 fő Újszász-Szászberek településeken, 2 fő pedig Zagyvarékason. Zagyvarékas vonatozásában 

egy körzeti megbízotti státuszra 1717 fő jut. A körzeti megbízottak önálló szolgálatteljesítés 

mellett jellemzően a helyi polgárőrség tagjaival, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel, a szomszédos körzeti megbízottakkal, valamint a rendszeres fokozott 

ellenőrzések során hozzájuk vezényelt járőri állománnyal láttak el közterületi szolgálatot. A 

JNSZ MRFK Vezetője által meghatározottakat, miszerint a körzeti megbízottak 2018. 

októbertől bűnügyi ügyfeldolgozást nem végezhetnek, maradéktalanul teljesítettük. Ennek 

köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a lakossággal való kapcsolattartás - a 

visszajelzések alapján - javult. Széles körű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel 

hatékonyan hozzá járulnak a bűnüldöző munka eredményességéhez.  

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 
 

8.1 2019. évben is folytattuk a „BikeSafe” program végrehajtását. Ennek során augusztusban 

és szeptemberben is kitelepültünk a községbe és kerékpár regisztrációt biztosítottunk a felnőtt 

és gyermek lakosságnak. 

 

8.2 A településen középfokú oktatási intézmény nincsen, az általános iskolában 2019. 

szeptemberében több alkalommal, majd októberben az Egészség napja alkalmából is tartottunk 

előadásokat, foglalkozásokat, kitelepülést. A diákok részére közlekedési pályát állítottunk fel, 

KRESZ vonatkozásában oktatást tartottunk és volt lehetőség a részeg szemüveg kirpóbálására 

is. Ezen túl az óvodában is megjelentünk, ahol közlekedési pályát próbálhattak ki az óvodások 

és a közelekdés szabályaival kapcsolatos foglalkozások is megtartásra kerültek. A 

Bűnmegelőzési és Értékelő Alosztály szakemberei a Zagyvarékason szervezett nyári tábor 

programjában is részt vettek, ahol bűn- és baleset-megelőzési foglalkozásokat, előadásokat 

tartottak.  

 

8.3 Az elmúlt évekhez hasonlóan a családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket 

kiemelten kezeltük a vonatkozó ORFK normának megfelelően. 2019. évben 5 olyan 

bűncselekmény történt Zagyvarékason, amely családon belüli erőszakkal volt összefüggésben. 

Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére a településen hatóságunk részéről nem került 

sor a tavalyi évben.  

 

8.4 A kapitányság áldozatvédelmi referensének feladata, hogy figyelemmel kíséri a bűnügyi 

helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat. A Szolnoki 

Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensét hivatali munkaidőben kereshetik fel a sértettek. 

A tárgyidőszakban 10 esetben keresték fel telefonon vagy személyesen az állampolgárok a 

referenst, akiknek információt nyújtott, tanácsot adott részükre. Az állampolgárok 

leggyakrabban az áldozatsegítésről és a távoltartás jogi intézményről kértek felvilágosítást, 

továbbá a büntetőeljárás menetéről, a családon belüli erőszakkal és gyermekelhelyezéssel 

kapcsolatban is kértek tanácsot. 2019. évben összesen 45 db igazolás (tájékoztatás) került 

kiállításra bűncselekmény illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. A sértettek 

jellemzően azonnali pénzügyi segély miatt kérelmezték az áldozatsegítést. 
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8.5 A tavalyi évben is működtettük „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei 

a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című rendőrségi programot. Az ezzel kapcsolatos 

feladatokat az egyik iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi. A program elsődleges célja, a 12-

18 éves gyermekeket nevelő szülők, családok tájékoztatása a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos 

kockázatokról, a megelőzés lehetőségeiről. Az elérhetősége biztosított az illetékességi területen 

működő valamennyi iskolában.  

 

8.6 Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények 

megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési feladatok 

végrehajtását is folyamatosan végeztük az elmúlt évben is. Az áldozatvédelmi csoport 2019-

ben is folytatta munkáját. Időskorú személyekkel, több alkalommal történt kapcsolatfelvétel a 

településen, valamint részükre október hónapban vagyonvédelmi előadást is tartottunk. A 

szezonális bűncselekmények megelőzése érdekében figyelemfelhívó kiadványok segítségével 

hívtuk fel a figyelmet tavasszal a vegyszer és termény valamint állat lopásokra, nyáron a 

strandszezonra, a nyár veszélyeire, ősszel a tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokra, fa 

lopásokra, a kihűlés veszélyeire valamint a Halottak napjára, a temetői lopásokra, télen 

pedig az évvégi ünnepekkel kapcsolatos bűncselekményekre. A bűn- és baleset-megelőzési, 

vagyonvédelmi kiadványainkat, valamint az ELBIR rendszeren érkező tájékoztató anyagokat 

is folyamatosan juttattuk el az érintetteknek, valamint rendezvényeinken is terjesztettük. A 

helyi médiában rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az elkövetett bűncselekményekről, az 

újonnan megismert elkövetési módokról, felderítési eredményekről, megelőzési lehetőségekről. 

 

8.7-8.8 A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévben is tovább folytattuk az „iskola rendőre” 

elnevezésű programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség által a gyermekek védelmére 

irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja - lehetőség szerint 

minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola 

vezetésével és a diákokkal - az elmúlt tanévben is megvalósult. Zagyvarékason 1 fő hivatásos 

rendőr vett részt a programban, aki rendszeresen megjelent a helyi általános iskolában, ahol 

különböző bűn- és baleset-megelőzési témakörökben tartott tájékoztatókat. Az év során számos 

központilag előírt és saját kezdeményezésű közlekedésbiztonsági, illetve baleset-megelőzési 

akciót is tartottunk. 

 

9. Együttműködés 

 

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az 

együttműködés, az állandó kapcsolat fenntartása illetékességi területünk önkormányzataival, 

így Zagyvarékas Község Önkormányzatával is. Közös feladatunk a közbiztonság 

megteremtése, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése, mely során nagy 

hangsúlyt kap az önkormányzatokat, a lakosságot, a civil szférát, partnerként kezelő 

munkamódszerek keresése. A város önkormányzatának támogatása segítette munkánkat és 

hozzájárult a rendőrőrs eredményes működéséhez. Jelzéseik, információik segítenek a 

mindennapos munkavégzésben, a szolgálatok szervezésében. A szakmai felügyeleti szervek 

elvárásain túl fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő lakosság elvárásaira, a 

közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartására. 

A korábbi vagyon és közbiztonsági tervben foglaltaknak is megfelelően az értékelt időszakban 

valamennyi településünk bevonásával a Konzultációs Fórumok megtartásra kerültek, melyből 

egyet Zagyvarékas, Újszász és Szászberek települések tekintetében Szászberek községben 

rendeztünk meg. Itt tájékoztattuk a megjelenteket az érintett terület bűnügyi és közbiztonsági 

helyzetéről, a különböző megelőzési programjainkról, a bűnmegelőzési lehetőségekről. A 

résztvevők észrevételeket, javaslatokat tettek, a felmerült aktuális és helyi problémák 
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megbeszélésre kerültek, a feladatok megoldására az intézkedések megtétele megtörtént. A 

Szolnoki Rendőrkapitányságot érintően Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum is 

megtartásra került. A fórum célja volt a járási problémák felmérése, a járási intézményekkel és 

hatóságokkal való kapcsolattartás, együttműködés, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet 

értékelése, javaslatok, észrevételek megfogalmazása a szükséges intézkedések megtétele 

végett. A megtartott fórumok vonatkozásában elvégzett feladatok hatékonyságát monitoroztuk, 

folyamatosan értékeltük. 

Az együttműködő szervezetek közül kiemelem elsődleges stratégiai partnerünket, a 

Zagyvarékasi Polgárőr Egyesületet, akikkel rendszeresen, napi szinten tartunk egyeztetéseket 

az aktuálisan ellátandó feladatokról és problémákról. Az egyesülettel a kapcsolat kiváló. A 

szolgálatellátás során, valamint a fokozott ellenőrzések végrehajtásánál is nagy segítségünkre 

vannak, napi szinten látunk el közös szolgálatot. 

Heti rendszerességgel tartottunk egyeztető megbeszélést a rendőrséggel együttműködő 

társszervekkel (polgárőrség, NEFAG Zrt, HNP), illetve személyesen kapcsolatot az 

illetékességi területen lévő települések polgármestereivel, jegyzőivel is. Folyamatos a 

kapcsolattatás a családsegítő szolgálattal, a tanintézmények vezetőivel, a pedagógusokkal. Az 

eseti jelleggel felmerülő problémák megoldására tett intézkedések szakszerűek, gyorsak. Az 

információáramlás biztosítása és a közös feladatok végrehajtása érdekében együttműködési 

megállapodást kötöttünk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva Menti Integrált 

Központjával. 

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK 

 

Megállapítható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül az Újszászi Rendőrőrs - a 

bűnüldözési, rendészeti, igazgatási és bűnmegelőzési feladatait az értékelt időszakban az 

önkormányzatok, a társszervek és hatóságok, a civil együttműködők támogatása mellett 

eredményesen teljesítette, a lakosság közbiztonsági igényeinek figyelembevételével a 

magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében. A rendőrkapitányság 

vezetése és személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év 

eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű 

szolgálatellátás jellemezte. Az illetékességi területen a regisztrált bűncselekmények számát 

csökkenteni tudtuk az előző évhez képest. A rendőrkapitányság illetékességi területe és ezen 

belül Zagyvarékas bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2019. évben kiegyensúlyozott és 

szélsőségektől mentes volt. A településeken a közterületi rendőri jelenlétet biztosítottuk.  

A rendőrkapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, 

kiegyensúlyozott, továbbra is kiemelten kezeljük az önkormányzatok irányába kiépített 

kapcsolatrendszert az eredményes munkavégzés érdekében. Az érintett testületek a 

közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is meghatározottaknak 

megfelelően partnerek. Az elmúlt évben az önkormányzatok előtti beszámolóinkat 

egyhangúlag elfogadták, elismerve ezzel is a rendőrkapitányság munkáját.  

 

A következő időszakra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink: 

 

1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárások 

lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával. 

2. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 
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3. A 2020. március 1-jén hatályba lépő jogszabályi változásokra – melynek eredményeképpen 

a rendőrség általános szabálysértési hatósággá válik – történő felkészülés, illetve az új feladatok 

törvényes, szakszerű és gördülékeny végrehajtása.  

4. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes 

és következetes fellépés érdekében az ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek 

megfelelő végrehajtása. 

5. Továbbra is stratégiai célként kell kezelnünk az önkormányzatok, a lakosság, az 

együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az 

együttműködés hatékonyságának növelését.  

 

 

 

 

Újszász, 2020. április 02. 

 

 Tisztelettel: 

 

 Péter Tamás r. őrnagy 

 őrsparancsnok 

Jóváhagyom: 

 

 Egedi István r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 kapitányságvezető 
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SZOLNOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!
Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

       Matuska Zoltán tű. ezredes
           igazgató

TÁJÉKOZTATÓ
A SZOLNOKI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

    Készítette: Földi Zsolt tű. alezredes
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évben végzett tevékenységéről az alábbi
tájékoztatót terjesztem elő:

A Szolnoki  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  (továbbiakban:  Kirendeltség)  a  Belügyminisztérium
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  helyi  szerve.  Munkáját  a  Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (továbbiakban:  JNSZ  MKI)  alárendeltségében  végzi.
Alapvető  rendeltetése  a  kirendeltség  illetékességi  területén  élő  lakosság  élet-  és
vagyonbiztonságának,  a  nemzetgazdaság  és  a  kritikus  infrastruktúra  elemek  biztonságos
működésének  védelme,  amely  kiemelkedően  fontos  közbiztonsági  feladat.  A  Kirendeltség  fő
feladata a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés
végrehajtása,  a védekezés megszervezése és irányítása,  a káros következmények felszámolása, a
helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 
A Kirendeltség elismert rendvédelmi szervként teljesíti feladatát. A tájékoztatóval érintett időszak
egyik  kiemelt  feladata  volt  a  szolgáltató  hatósági  tevékenység további  kiszélesítése  a  káresetek
megelőzése érdekében. A másik jelentős feladat a beavatkozó erők elméleti és gyakorlati tudásának
fejlesztése volt. A vizsgált időszakban a Kirendeltség területén kiemelt jelentőségű, több napon át
tartó,  civil  lakosságot  fenyegető  esemény  (pl.  rendkívüli  belvizes  időszak,  egyéb  rendkívüli
időjárási  események,  tömeges  lakosságvédelmi  tevékenységet  igénylő  esemény,  kitelepítés,
befogadás) nem történt.
A Kirendeltség mentő-tűzvédelmi szervezete nem változott 2019. évben. 

A  polgári  védelmi  szakterületen  kiemelt  feladat  volt  a  kockázati  helyszínek  felkutatása  és
felülvizsgálata.  Meghatározó  cél  volt  az  önkéntes  mozgalom  erősítése,  az  önkéntesek
katasztrófavédelmi rendszerbe történő minél szélesebb körű bevonása, valamint a járási önkéntes
mentőcsoportok újraminősítése.

A  hatósági  szakterület  a  feladatok  színvonalas  végrehajtása,  a  megelőzési  feladatok  hatékony
gyakorlása, a jogszabályi környezet változásaihoz való megfelelő alkalmazkodás jegyében folytatta
tevékenységét.  Új  módszerek  és  egyben  szemléletváltozás  is  jellemezte  az  iparbiztonsági
szakterületet.  Nagyobb  hangsúlyt  kapott  a  jelöletlen  járművek,  valamint  a  vasúti  szállítás
ellenőrzése.

1 VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

A  kirendeltség-vezető  a  beosztott  vezetőin  keresztül  irányítja  a  Hatósági  Osztály,  a  Szolnoki
Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  munkáját,  valamint  szakmai  felügyeletet  gyakorol  a
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a Szolnoki, a Kőtelki a Kengyeli, a
Törökszentmiklósi,  a Rákóczifalvai  Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  illetve az Életjel  Mentőcsoport
vonatkozásában. 

2 TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

              1.           Általános bemutatás

A Kirendeltség  által  irányított,  ill.  felügyelt  tűzoltási  és  műszaki  mentési  tevékenység,  amely  a
hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területét - 25 települést - érinti, négy szervezeti szintre
tagozódik.  A  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  (továbbiakban:  HTP)  mellett  aktív  és
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hatékony  szerepet  vállal  második  pillérként  a  Törökszentmiklósi  Önkormányzati  Tűzoltó-
parancsnokság (továbbiakban: ÖTP). 
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Harmadik szintként  megemlítendő az  önálló beavatkozásra  jogosult  Önkéntes  Tűzoltó Egyesület
Kőtelek,  amely  Kőtelek,  Hunyadfalva, Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög települések közigazgatási
területén,  illetve  az  Életjel  Mentőcsoport  Zagyvarékas,  Újszász  és  Szászberek  település
közigazgatási területén, a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Kengyel település közigazgatási
területén végez tűzoltási-műszaki mentési feladatokat  Az önkéntes szerepvállalás pedig a Szolnoki
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  a  Térségi  Tűzoltó  Egyesület  Törökszentmiklós,  és  a  Rákóczifalva
Városi  Tűzoltó  Egyesület  munkájában  érhető  tetten,  amelyek  a  településükön  egyre  nagyobb
mértékben vesznek részt a szakmai munkában.
Ez  a  készenléti  beavatkozói  struktúra  összességében  garantálja  a  területen  élők  élet  és
vagyonbiztonságának  elvárható  szintű  védelmét,  eleget  téve  ezzel  a  törvényben megfogalmazott
kötelezettségnek, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak. 
Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  minden  évben  sikeresen  szerepelnek  a  BM  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton. 
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          1.1             Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági szakterülete

Hivatásos tűzoltó-parancsnokság:

A Kirendeltség illetékességi területén a Szolnoki HTP, mint a legnagyobb szervezeti egység végez
mentő-tűzvédelmi tevékenységet. A személyi állomány felkészültsége, az egyéni védőfelszerelések,
illetve a tűzoltó gépjárművek-felszerelések alkalmasak a bekövetkező események gyors, szakszerű
felszámolására.  A  tűzoltó-parancsnokság  gépjármű  állománya  fejlesztésen  esett  át  a  Rába
fecskendők készenlétbe helyezésekor. 

Önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

A Kirendeltség illetékességi területén a Törökszentmiklósi ÖTP működik. A működését biztosító
szabályozók rendelkezésre állnak, a változások követése folyamatos volt. 
A felülvizsgálatok végrehajtása az egyéni védőeszköz és szakfelszerelések tekintetében megtörtént.
A 2019.  évben  az  önkormányzati  tűzoltóságok  támogatására  kiírt  pályázaton  Törökszentmiklós
sikeresen vett részt.  
Az  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  egy  Renault  Prémium  típusú  gépjárműfecskendőt,
valamint  tartalék  szereként  Renault  Manager  3000  gépjárműfecskendőt  tart  készenlétben.  A
járművek az előírásoknak megfelelnek, az előírt szakfelszerelésekkel rendelkeznek.

Önkéntes tűzoltó egyesületek:

A  Szolnoki  HTP  működési  területén  a  mentő-tűzvédelmi  tevékenységben  az  önkéntes  tűzoltó
egyesületek is hatékony segítséget nyújtottak. A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság minden évben
felülvizsgálja és megújítja az együttműködési megállapodásait, amelyet az önkéntes egyesületekkel
köt meg.
2019. február 15-én az  Önkéntes Tűzoltó Egyesület  Kőtelek, 2019. szeptember 30-án  az Életjel
Mentőcsoport, december hónapban a Szolnok ÖTE teljesítette a szakmai követelményeket.
Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  támogatására  kiírt  2019.  évi  pályázaton  az  egyesületek
eredményesen vettek részt. 
Kőtelek  ÖTE  2019.  március  01-től  önálló  beavatkozóként  végzi  tevékenységét  Kőtelek,
Hunyadfalva, Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög településeken és azok közigazgatási területén, amely
településeken  az  első  kiérkező  szer  így  15  percen  belül  ott  van.  A mentorállásuk,  kiképzésük
folyamatos volt az elmúlt időszakban. 
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Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események:

A Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, az Életjel Mentőcsoport és a Kőtelek ÖTE által 2019.
évben felszámolt káresetek 48,73 %-a tűzeset, 51,27 %-ban műszaki mentés volt. 
Az előző évhez viszonyítva tűzesetek és műszaki mentések számában jelentős mértékű emelkedés
(tűzesetek 37,82 %, 202 eset, műszaki mentések 15,6 %, 81 eset) figyelhető meg. 
Az előző évek adataival összehasonlítva a tűzesetek számában 2015-től 2017-ig növekedés, 2018-
ban  pedig  csökkenés  volt  megfigyelhető.  Műszaki  mentések  számában  2015-től  folyamatos
növekedés  tapasztalható.  A  tűzoltási  és  műszaki  mentés  statisztikai  számadatait  a  melléklet  
1. számú táblázata tartalmazza.
A káresemények  megoszlása  átlagosnak,  az  időjárási  körülményeknek  megfelelőnek  mondható.
Kiemelt, magasabb szintű irányítást igénylő művelet a tűzoltósági szakterületen nem történt.
A  szándékosan  megtévesztő  jelzések,  továbbá  a  gondatlanul,  vagy  szándékosan  okozott
káresemények esetében a hatályos szabályzóknak megfelelően a szükséges adatok felterjesztésre
kerültek a JNSZ MKI-ra. Ezen esetek számának csökkenésében a katasztrófavédelem szankciókkal
kapcsolatos erőteljes kommunikációjának prevenciós hatása jól érzékelhető.

A szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok:

Nagyobb  területre  kiterjedő  tűz  nem  történt  az  elmúlt  évben.  A  korábban  előforduló  helyek
kockázati  helyszínként  visszatérően  ellenőrzésre  kerültek.  A  tájékoztató  időszakát  tekintve
kijelenthető, hogy a csapadékszegény időjárás döntően befolyásolta – a tavalyi évben kissé emelte -
a  szabadtéren  történt  tüzesetek  számát.  A  közbiztonsági  referensek  számára  szervezett
továbbképzésen  a  résztvevők  részletes  tájékoztatást  kaptak  a  szabadtéri  tüzek  megelőzésével
kapcsolatban. Tájékoztató anyagok összeállítására, és kiosztásra kerültek.

3 POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

A  szakterület  nagy  hangsúlyt  fektet  a  kockázati  helyszínek  felkutatására  és  felülvizsgálatára.
Kiemelt  célként  jelentkezett  az  önkéntes  mozgalom erősítése,  az önkéntesek katasztrófavédelmi
rendszerbe történő minél szélesebb körű bevonása, a járási mentőcsoportok újraminősítése.
Az elmúlt időszakban a járások területén polgári védelmi szempontból kiemelt katasztrófavédelmi
esemény  nem  történt,  jórészt  rendkívüli  időjárási  események  következményeinek  felszámolása
jelentkezett  feladatként.  A településeken a Kirendeltség folyamatosan vizsgálta és azonosította a
jelentkező  veszélyeztető  hatásokat.  A  települések  katasztrófavédelmi  besorolása  nem  változott.
Kirendeltség illetékességi területén jelenleg 12 db I. és 12 db II. és 1 db III. besorolású település
található.

1.            Lakosságvédelmi ellenőrzések:

A  Kirendeltség  lakosságvédelmi  ellenőrzéseit  a  térség  veszélyeztetettségéhez  igazodva  hajtotta
végre, a hangsúlyt a megelőzésre helyezve. A nyilvántartott kockázati helyszíneket felülvizsgálta a
Kirendeltség,  25 településen 40 db kockázati  helyszínt  tart  nyilván,  melyek közül 28 db ár-  és
belvízi kockázati tényező.
Az ellenőrzések  több mint  ¼-e  a  fő veszélyeztetettséggel  összhangban az  ár-  és  belvízvédelmi
rendszerek helyszíni vizsgálatát jelentette.
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Az  anyagi  források  biztosításával,  az  erre  irányuló  célzott,  sikeresen  elnyert  pályázatokkal  a
települések nagy mértékben tudják növelni védelmi képességeiket.
A  rendkívüli  időjárási  események  hatékony  kezelésének  érdekében  ellenőriztük  a  határozattal
kijelölt  technikai  eszközök  rendelkezésre  állását,  a  melegedő  helyek,  hajléktalan  szállók
megfelelőségét.  Az elmúlt  évben mérhető javulás volt tapasztalható a lakosság riasztó eszközök
működőképességben. A 86 db nyilvántartott eszközből már 75 üzemképes (87%).

2.     Katasztrófavédelmi felkészítés

A Kirendeltség kiemelt figyelmet fordított a települések polgármestereinek felkészítésére továbbá
az őket támogató közbiztonsági referensek szakirányítására, folyamatos képzésére, melyet 2017-től
kezdődően az elméleti képzés mellett gyakorlati foglalkozásokkal erősített meg. A közbiztonsági
referensek negyedévente,  értekezlet  formájában részesültek felkészítésben és a 2019-as évben is
aktívan  kivették  részüket  az  ellenőrzési-  és  terv-felülvizsgálati  feladatokból.  A  köznevelésben
résztvevő pedagógusok felkészítése megtörtént.
A 2019.  évben is  nagy hangsúlyt  helyezett  a  Kirendeltség  arra,  hogy a területén  élők  a  lehető
leghatékonyabb formában, életkoruknak megfelelően kapjanak tájékoztatást a településük, régiójuk
veszélyeztetettségéről. 
Minden lehetőség felhasználásra került az ifjúság megszólítására. Az elmúlt évi Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyen összesen 22 csapat (10 közép- és 9 általános iskola) mérte össze tudását. Nem
csökkent az érdeklődés a Közösségi Szolgálat iránt, a 2019. év zárásával 16 oktatási intézmény 202
diákja vett részt a foglalkozásokon. 

3.  Polgári védelmi szervezetek

A  Kirendeltség  területén  2327  fő  a  települési  polgári  védelmi  szervezetbe  beosztott  köteles
állampolgárok létszáma. 2019. január 01. fordulóval 358 önkéntes állampolgár kész polgári védelmi
szolgálatot ellátni  25 települési-,  2 járási- önkéntes mentőcsoportban. 50 fő áll  rendelkezésre az
árvízi komplex csoportban.  A szolnoki települési mentőcsoport, megújította Nemzeti Minősítését
egy komplex ár- és belvízi gyakorlat keretében. A polgári védelmi szervezetek életében természetes
folyamat a fluktáció, azonban a települések vezetői az adott helyzetekben megoldást tudnak találni a
személyi állomány ideiglenes feltöltésére.
A polgári védelmi szervezetek gyakorlatain 88 fő részesült felkészítésben. A gyakorlatok a 3 évente
esedékes települési veszélyelhárítási-terv gyakorlatokból, vízkárelhárítási komplex és külső védelmi
terv  gyakorlatokból  álltak  össze,  amelyek  során  136  fő  frissítette  fel  tudását  az  alapvető
kárelhárítási tevékenységek végrehajtásában.
A Külső Védelmi Terv gyakorlat mindkét érintett településen (Szolnok, Szajol) megtartásra került,
az esemény kezelésbe be lettek vonva az önkéntes mentőcsoportok és a társszervezetek is. 

4.    Védelmi igazgatás

A  védelmi  igazgatás  rendszerében  a  Helyi  Védelmi  Bizottságok  (továbbiakban:  HVB)  ülésein
katasztrófavédelmi tárgyú témák napirendre tűzése és megtárgyalása megtörtént. 
Az  aktuális  napirendi  pontokon  túl  a  katasztrófavédelmi  munkacsoportok  felkészítését  is
végrehajtotta  a  Kirendeltség.  A  készségszintű  alkalmazás  elsajátítása  érdekében  törzsvezetési
gyakorlatokba kerültek bevonásra. Ilyen gyakorlatok voltak a kommunikációs gyakorlatok, ahol a
HVB-k folyamatos  adategyeztetéssel  és  egyeztetett  döntés  előkészítéssel  kerültek  bevonásra.  A
katasztrófavédelmi elnök-helyettesek a HVB-vel folyamatos kapcsolatban álltak. A polgármesterek
felkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt meg.
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5.    Tervezési feladatok

A vonatkozó jogszabályok alapján  2019-ben is  felülvizsgálatra  kerültek a  települési,  járási  és a
kirendeltségi szintű veszély-elhárítási tervek. A veszélyeztető hatások esetleges változása miatt a
településekkel közösen folyamatos volt a katasztrófavédelmi besorolás eredményének ellenőrzése.
Összességében a fő besorolási kategóriák nem változtak, azonban a javuló belterületi belvízelvezető
rendszereknek köszönhetően több településen csökkent a belvízi kockázat mértéke. 
Az éves veszélyhelyzeti prognózis szerinti aktuális polgári védelmi feladatokat az érintett állomány
végrehajtotta.
A  polgári  védelmi  szakterület  2019.  évi  tevékenysége  a  tájékoztató mellékletének  2.  számú
táblázatában került megjelenítésre.

4 KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Tűzvédelmi hatósági szakterület

Jogszabályváltozás

A  Kirendeltség  hatósági  szakterületének  tevékenységét  –  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítását figyelembe véve - az integrált hatósági munka
fejlesztése,  a  szakmai  munka  megerősítése,  az  újonnan  jelentkező  feladatok  maradéktalan
végrehajtása,  a  folyamatos  képzés  és  önképzés,  a  mérnöki  szemlélet  kiszélesítése,  valamint  a
hatósági  és  szolgáltatói  szemlélet  összhangjának  megteremtése  és  a  hatósági  szakterület
jelentőségének és súlyának megfelelő képviselete határozzák meg.

            1.            Szakhatósági munka

A tűzmegelőzés egyik legfontosabb területe a szakhatósági tevékenység. Az utóbbi két évben ezen a
területen nagyobb számban jelentek meg a társasházak építési ügyei és kissé mérséklődött az ipari
tárolási létesítmények létesítése.
2019-ben  a  Kirendeltség  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal,  a  Szolnoki  Járási
Hivatal  Járási  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Hivatala,  a  Szolnok  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzat  Jegyzője  és  a  Törökszentmiklós  Város  Jegyzője  megkeresései  alapján  épületek,
csarnokok, nyomvonal jellegű és sajátos építmény fajtájú építmények, éghető töltetű tárolótartály
létesítési  és  használatbavételi  eljárásaiban,  zenés  -  táncos  rendezvények,  telepengedélyezési  és
üzletműködési engedélyezési eljárásokban járt el.

             2.           Hatósági tevékenység

A Kirendeltség Hatósági Osztályának állománya a tárgyidőszakban végrehajtotta az úgynevezett
tematikus ellenőrzéseket is. Ezek közül is kiemelt helyet foglalt el országos ellenőrzés keretében a
középiskolák és kollégiumok átfogó tűzvédelmi ellenőrzése, melyek során, 11 helyszínen tárt fel
szabálytalanságokat  a  hatóság.  Iratbemutatásra  történő  felhívás  3,  figyelmeztetés  és  kötelezés
kiadása 4 alkalommal vált szükségessé. Az ellenőrzéseket megelőző konzultációk során felhívtuk az
üzemeltetők  figyelmét  a  tűzvédelmi  létesítési  és  használati  szabályok  betartására.  Ennek
eredményeképpen  az  ellenőrzések  során  megállapítást  nyert,  hogy  a  biztonság  jelentősen  nőtt.
Bírság kiszabására okot adó hiányosság nem került megállapításra. 
Szabadtéri tűz káreseményeket követően a Szolnoki HTP állománya tűzvédelmi célellenőrzéseket
hajt végre. 2019-ben 210 ilyen szabadtéri tűzeset történt. Számos alkalommal nem volt lehetőség
hatósági  eljárást  lefolytatni,  nem  azonosíthatóak  be  egyértelműen  a  káreseménnyel  érintett
területek,  illetve  az ügyféli  kör.  Azokban az  esetekben,  amelyekben  a szabadtéri  égetést  végző
személyek beazonosíthatóak voltak, tűzvédelmi bírság kiszabása történt. 
A  szabadtéri  tűzesetek  megelőzése  érdekében  a  Hatósági  Osztály  8  helyszínen  hajtott  végre
helyszíni  ellenőrzést  a  temetők  területén.  A  tapasztalatok  alapján  rendezettek  a  szemétlerakó
helyek, az éghető hulladékok elszállítása folyamatos.
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A Kirendeltség illetékességi területén 2 db karácsonyi vásár/rendezvény volt az adventi időszakban,
amelyek  ellenőrzése  december  első  hetében  megtörtént.  A  bevásárlóközpontok,  hipermarketek,
áruházak tekintetében 4 helyszínen folyt ellenőrzés december hónap első felében. Az ellenőrzések a
megadott  szempontrendszer  alapján  kerültek  lefolytatásra.  Megállapítható,  hogy a  korábbi  évek
hasonló időszakában végrehajtott ellenőrzések miatt a létesítmények fenntartóit nem érte váratlanul
a  hatóság  megjelenése.  Ebből  adódóan az  ellenőrök  súlyos  szabálytalanságot  nem tapasztaltak.
Igazgatói  feladatszabás  alapján  a  bevásárlóközpontok  vonatkozásában  két  alkalommal  hajtottak
végre ellenőrzést a hatóság ellenőrei. Egyik esetben sem merült fel szabálytalanság.
Kiemelt hatósági tevékenység a lakosság, a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása. Ennek érdekében
a  Kirendeltség  kihasználta  a  média  adta  összes  lehetőségét  (közlemények,  interjúk,  cikkek,
honlapok).  Számos  ismertető  anyag  került  kiküldésre  az  időszaknak  megfelelő  témájú
aktualitásokról.

             3.           Szabadtéri, zenés-táncos rendezvények

A szabadtéri rendezvények kapcsán az utóbbi években egyre növekvő számú bejelentés érkezik.
Ezek döntő többsége a nyári  időszakhoz kötődik.  A Kirendeltség a beérkezett  dokumentációkat
értékelve dönt az intézkedésekről, a szükséges ellenőrzések, szemlék megtartásáról. A szabadtéri és
zenés, táncos rendezvények tűzvédelmi és lakosságvédelmi szempontú ellenőrzése és az események
figyelemmel kísérése folyamatosan zajlott. Az engedélyezett rendezvények sorából kiemelkednek a
Szolnokhoz köthető rendezvények, mint a Palacsinta fesztivál, Tiszavirág Fesztivál, Szolnok Napja,
melyek  mára  már  a  régió  meghatározó  fesztiváljaivá  „nőtték  ki  magukat”. A rendezvényekkel
kapcsolatos káresemény nem történt.

             4.            Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzések tervezése a létesítmények nyilvántartása alapján történt. A mezőgazdasági jellegű
tűzesetek  megelőzése  érdekében,  a  betakarítási  munkálatok  megkezdése  előtt,  a  Kirendeltség
tájékoztató rendezvényt szervez az ágazati  szereplők részére.  Az ismeretek mind szélesebb körű
átadásában közreműködik a helyi média, valamint a falugazdász hálózat. 
Az ellenőrzések során minden esetben tájékoztatva vannak az ügyfelek a tűzvédelem fontosságáról,
a hiányosságok kiküszöbölésére megoldást jelentő lehetőségekről. A helyszíni eljárást követően a
feltárt  hiányosságok  számának  és  súlyának  megfelelően  a  szükséges  intézkedések  (hatósági
felhívás, tűzvédelmi bírság, utóellenőrzés) megtörténtek. Azon szabálytalanságok esetén, melyek a
vonatkozó jogszabály alapján bírságot vonnak magukkal, a Kirendeltség a szükséges szankciót a
fokozatosság elve alapján kiszabta. 

Iparbiztonsági szakterület

1.    Veszélyes üzemek szakterület feladatai

2019. évben jelentős változás nem történt a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek tekintetében. A
tárgyév második félévében, az első félévben megtartott SKET gyakorlatát követően egy üzemeltető
jelentette  be  a  telephelyén  lévő  veszélyes  anyag  mennyiségének  alsó  küszöbérték  negyede  alá
történő  csökkentését,  így  a  veszélyes  üzemek  száma egy küszöbérték  alatti  üzemmel  csökkent.
2019.  évben  az  illetékességi  területen  9  súlyos  káresemény  elhárítási  terv  (SKET)  és  7  belső
védelmi  terv  (BVT)  gyakorlatot  jelentettek  be  és  tartottak  meg  az  üzemeltetők.  A  vizsgált
időszakban valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye a főigazgatói intézkedés
mellékletében meghatározott szempontrendszer szerint lett ellenőrzés alá vonva. Egy esetben alsó
küszöbértékű  veszélyes  üzem  BVT  komplex  gyakorlata  során  az  iparbiztonsági  hatóság
hiányosságokat állapított meg, aminek következtében a gyakorlat megismétlésre került és ezúttal
megfelelő minősítést kapott.

VESZÉLYES ÜZEMEK KIMUTATÁSA

9



Felső küszöbértékű veszélyes üzem: 3 db
Alsó küszöbértékű veszélyes üzem: 4 db
Küszöbérték alatti veszélyes üzem: 8 db

Az  ellenőrzések  tapasztalatai  alapján  megállapítható,  hogy  az  üzemeltetők  jogkövetők,  az
engedélyes  vállalkozások  továbbra  is  kellő  figyelmet  fordítanak  a  biztonságos  üzemmenet
feltételeinek  biztosítására.  A  kérdéskörben  vizsgált  üzemek  karbantartási  rendszerei  a
meghatározott vizsgálati szempontokat alapvetően kielégítik, a karbantartások tervezése szakszerű.
2019. évben 8 esetben került végrehajtásra üzemazonosításai eljárás. Ebből 6 esetben eddig nem
vizsgált  telephelyen.  A  szemlék  alapján  ezeket  üzemeltető  vállalkozások  nem tartoznak  a  Kat.
törvény IV. fejezetének hatálya alá.

2.    Veszélyes áruk szállítása (VÁSZ)

A  vizsgált  időszakban  megváltozott  szállítási  szokások  (kis  raktérrel  rendelkező,  jelöletlen
gépjárművek) és útvonalak (főközlekedési utak elkerülése) megjelenése új kihívások elé állították
az ellenőröket. Az ellenőrzéseket a fokozott mobilitás (a helyszínek sűrű változtatása), valamint a
jelöletlen gépjárművek – megnövelt számban történő – vizsgálata jellemezte. 
ADR közúti  ellenőrzések  során  szabálytalanság  4 esetben került  feltárásra  az  ADR hatálya  alá
tartozó  járművekkel  kapcsolatosan,  melyet  követően  ADR  bírságok  kerültek  kiszabásra.  ADR
telephelyi ellenőrzések során 2 esetben került feltárásra hiányosság, ebből 1 eljárás ADR bírság
kiszabásával végződött.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a veszélyesáru-szállítási ellenőrzések integrált hatósági
jogkört  erősítve  tűzvédelmi  célellenőrzéseket  is  végeztek  az  ellenőrök,  amely  során  a  feltárt
tűzvédelmi szabálytalanságok (tűzoltó készülék hiány) száma kimagasló. Az érintett időszakban az
ellenőrzött  vállalkozások  esetében  3  alkalommal  folyt  hatósági  eljárás  a  tűzvédelmi  szabályok
megsértése  ügyében.  A  VÁSZ  területen  2  esetben  került  sor  komplex  supervisori  ellenőrzés
végrehajtására.  A  komplex  ellenőrzések  következményeként  tűzvédelmi  hatósági  jogkörünkben
eljárva egy esetben indítottunk eljárást.
A vizsgált  időszakban a Kirendeltség két alkalommal vett  részt  országos DISASTER akcióban,
melynek  során,  közúton  és  vasúton  történt  veszélyes  áru  szállítás  ellenőrzése.  A  Kirendeltség
ellenőrei folyamatosan részt vesznek - 2019. évben 3x1 hetes időtartamban - a katasztrófavédelem
déli  határ  RID ellenőrzésével  kapcsolatos  feladatokban.  A Kirendeltség  állományából  a  tárgyév
végén 4 fő ADR, ebből 3 fő RID ellenőrzés végzésére alkalmas végzettséggel rendelkezett.

3.    A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

Az infokommunikációs technológiák ágazati kijelölési eljárásai határozták meg a tárgyévet, mely
során az ágazati kijelölő hatóságtól a Kirendeltség részére öt szakhatósági megkeresés (ebből egy
megismételt  eljárás) érkezett,  melynek eredményeként hozzájáruló állásfoglalás került kiadásra a
döntéshozó részére. Az eljárások zárásaként az ágazati kijelölő hatóság részéről 4 kijelölés érkezett.
A Kirendeltség illetékességi területén 9 db létfontosságú rendszerelemként azonosított és kijelölt
létesítmény van. Az illetékességi  területen a szakterületet  érintő esemény, üzemzavar,  illetve az
infrastruktúrák  működését  befolyásoló  tényező  három  esetben  merült  fel,  ebből  egy  esetben
áramkimaradás  tette  szükségessé  az  intézkedést,  kettő  esetben  gázvezeték-szakítás  káreseményt
vizsgált Kirendeltség. 
Tárgyév  során  egy,  az  iparbiztonsági  területet  is  érintő  KIV  gyakorlat  volt,  amely  megfelelt
minősítést kapott.

V.  HUMÁN TEVÉKENYSÉG

A tárgyidőszakban a Kirendeltség irányítása alá tartozó Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
vezetésében nem történt változás. 
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Oktatás, képzés

A beosztott  állomány  rendelkezik  az  előírt  állami  és  szakmai  alapfokú végzettségekkel,  többen
középfokú szakmai végzettséggel is. 
Az elmúlt évben 2 fő végezte szakmai felsőfokú tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
A kirendeltségi szinten a tűzoltási, a polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületen megtörténtek a
meghatározott  keresztképzések.  A  Kirendeltséghez  tartozó  tűzoltóságok  állományának
továbbképzése  kiemelt  feladat.  Az  iparbiztonsági  szakterület  speciális  tanfolyamait  az  érintett
kollégák folyamatosan elvégezték. 

A munkavédelmi  vizsgára  kötelezett  személyek  vizsgáztatása  folyamatosan  történik.  Az egyéni
védőeszközök  (védőcsizma,  védőruha,  védőkesztyű,  sisak)  cseréje,  tisztítása  folyamatosan
elvégzésre kerül. Biztonsági felülvizsgálatok az előírásnak megfelelően megtörténtek. 

VI. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI 

A  társszervekkel  történő  közös  munkavégzés  folyamatos  és  kiegyensúlyozott.  A  gyakorlati
együttműködések közül kiemelendő a tűz- és káresetek során az önkormányzatokkal történő közös
feladatvégzés.  Az  események  kezelése  során  az  építész  szakmai  kérdésektől  kezdve,  a  kárt
szenvedett  lakosok  ideiglenes  elhelyezésén  át,  minden  esemény  kezelésében  eredményes
kapcsolatot sikerült kialakítani. 

VII. A KIRENDELTSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI 

1.    Gépjárműtechnika helyzete

A  Kirendeltség  és  a  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  jó  műszaki  színvonalú  karbantartott
gépjárműállománnyal rendelkezik.
A  gépjárművek  szemléztetése,  a  kötelezően  elvégzendő  karbantartások  az  ütemtervekben
meghatározottak szerint zajlott.
Az előírt gépjármű-technikai szemlék megtartásra kerültek, dokumentálásuk megtörtént. 

2.     Szakfelszerelések állapota

A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt és rendszeresített egyéni védőfelszerelésekkel. 
Az  esedékessé  váló  ruházati  szemlék  végrehajtása  megtörtént.  Minden  eszköz  rendelkezik  a
szükséges felülvizsgálatokkal, és az arról készült jegyzőkönyvekkel.

3.    Ingatlanok helyzete

A  Kirendeltség  és  a  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  által  használt  ingatlan,  az  előírt
felülvizsgálatokkal rendelkezik. Az állagmegóvás folyamatos.
Szolnok  Város  Önkormányzata  2019.  évben  4,5  millió  forint  támogatást  nyújtott  a  Szolnoki
Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  fejlesztésére,  melyből   az  állomány  elhelyezési  körülményeit
javító  eszközök  és  berendezések,  illetve  a  fizikai  felkészülést  elősegítő  kondicionáló  terem  új
eszközei kerültek beszerzésre.
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VIII. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

A  helyi  nyomtatott  és  elektronikus  sajtóban  -  közcélú  hirdetések,  riportok,  nyilatkozatok
formájában – a lakosság tájékoztatása folyamatos. A Kirendeltség egyre intenzívebben, egyre több
formában keresi a kapcsolatot a településeken élőkkel, hangsúlyozva a megelőzés fontosságát, mint
közös  érdeket.  Ebben  jelentős  szerepet  kapnak  a  közbiztonsági  referensek,  akik  a  szűkebb
környezetükben hatékonyan tudják eljuttatni a közleményeket.
A  Területi  Tűzmegelőzési  Bizottság  segítségével  előadások  kerültek  megtartásra  (oktatási
intézmények, idősek otthona). A káresemények megelőzése továbbra is kiemelt feladat.
Az ifjúságnevelést szem előtt tartva a laktanyák továbbra is nyitva állnak az érdeklődő óvodás és
iskolás gyermekek előtt ("nyitott lakatanya program"). Az elmúlt évben ismételten bekapcsolódott a
Kirendeltség  valamint  az  alárendeltségébe  és  felügyelete  alá  tartozó  tűzoltóságok  az  Országos
Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba is.

5 ÖSSZEGZÉS

A  folyamatosan  változó  jogszabályi  környezetben,  a  kibővített  feladatrendszer  igényeinek  a
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai megfeleltek. 
A  Kirendeltség  illetékességi  területén  élő  állampolgárok  az  állam  által  szavatolt  biztonságban
élhetik  életüket,  felelősséggel  magukért  és  egymásért.  A  lakosság  biztonságérzetének  pozitív
formálása,  az  önkormányzatokkal  közös,  de  megosztott  szerepvállalás  formájában,  egyre  jobb
színvonalon megvalósul. 

A  védelmi  igazgatás  helyi  szerveként  a  Szolnoki  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  -  a
jogszabályalkotó  szándékait  érvényesítve  -  segíti,  védelmezi  és  ellenőrzi  a  hatáskörébe  tartozó
tevékenységeket.  Integráló szerepet vállalva betölti  a minél nagyobb biztonságot megfogalmazó,
fokozódó társadalmi igényt. 

Az elmúlt években a Kirendeltség a részére, illetve a tagjainak nyújtott anyagi, tárgyi és erkölcsi
önkormányzati támogatásokat a szaktevékenység minőségi javítására fordította.

6 KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A következő időszak kiemelt feladatai a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony, optimális
felhasználásával  az  állampolgárok  életének,  anyagi  javainak,  a  nemzeti  vagyonnak  a  védelme,
valamint  a  természetes  és  épített  környezet  megóvása  a  természeti  és  civilizációs  katasztrófák
következményeitől. 
A  feladatok  hatékony  végrehajtása  érdekében,  a  települések  közbiztonsági  referensei
közreműködésével,  a  lakosság  folyamatos  tájékoztatása,  az  önkéntesség  és  az  önkéntes
szerepvállalás fontosságának erősítése az állampolgárok körében.
Az  állampolgárok  részéről  egyre  inkább  tanúsított  jogkövető  magatartás  megszilárdítása,
továbbfejlesztése, amely következtében tovább csökkenhetne a tűz- és káresetek száma, illetve a
helyreállításra fordított erőforrások mértéke.
A  továbbképzések  színvonalának,  hatékonyságának  növelése,  ezáltal  az  állomány  elméleti,  és
gyakorlati tudásszintjének fejlesztése.

Szolnok, 2019. április 27.
Tisztelettel:

Földi Zsolt tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 10 oldal
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1. Bevezetés 

1.1 Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben 

A 2019. évre a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP) az előző évek 

tapasztalatai alapján több kiemelt feladatot tűzött ki. 

Elsősorban a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének növelése volt a legfontosabb cél. 

Ezt az elméleti és gyakorlati képzés színvonalának növelésével tervezte elérni. 

Nagyon fontos szempont a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

(továbbiakban ÖTE) támogatása, elsősorban a Kőtelek ÖTE fejlesztésének, képzésének 

támogatása, az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület fenntartása érdekében. 

A HTP kiemelt feladatként tűzte ki a tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek 

karbantartottság-szintjének növelését a hatékonyság érdekében. 

A tűzesetek csökkentése, megelőzése érdekében, a parancsnokság a lakosság felkészítésébe is 

bekapcsolódott. 

1.2 Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a 

szakmai képesítéssel rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó-technikai felszerelésekkel 

lettek végrehajtva. Indokolt esetben a társszervek is be lettek vonva a beavatkozások szakszerű 

és hatékony felszámolásába.   

A káresemények megoszlása átlagosnak, az időjárási körülményeknek megfelelőnek 

mondható. A megelőzés érdekében tervszerű szakmai munkát és széleskörű tájékoztatást 

folytatott, a szabadtéri tűzesetek jellemző területeit komplex ellenőrzés alá vonták. Az elmúlt 

évek tapasztalata alapján, a társszervekkel közös ellenőrzések eredményesnek tekinthetőek. 

Kiemelt, magasabb szintű irányítást igénylő művelet a tűzoltósági szakterületen nem történt. 

A szándékosan megtévesztő jelzések, továbbá a gondatlanul vagy szándékosan okozott 

káresemények esetében a hatályos szabályzóknak megfelelően járt el a parancsnokság, ezen 

eseteknél a Katasztrófavédelem szankciókkal kapcsolatos erőteljes kommunikációjának 

prevenciós hatása jól érzékelhető. A médiában több esetben megjelent, ha valaki szándékosan 

megtévesztő jelzést adott, gondatlanságból, vagy szándékosan tüzet okozott, hogy milyen 

következménnyel járt.  

A Szolnoki HTP működési területén egy Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP) 

működik, a Törökszentmiklós ÖTP. Az elmúlt évben is jelentős terhet vett le a válláról a 217 

riasztást igénylő eseményével, amelyből 157 beavatkozás volt. 

A Szolnoki HTP működési területén 6 Önkéntes Tűzoltó Egyesület  működik. 2019-ben az 

együttműködési megállapodások felülvizsgálatát és módosítását követően besorolásuk a 

következő: 

- Életjel ÖTE Beavatkozó I. kategóriájú, 

- Kőtelek ÖTE Beavatkozó I. kategóriájú, 

- Szolnok ÖTE II. kategóriájú, 

- Törökszentmiklós ÖTE III. kategóriájú, 

- Kengyel ÖTE III. kategóriájú, 

- Rákóczifalva ÖTE III. kategóriájú. 

Az ÖTE-k működőképességének biztosítása érdekében folyamatos egyeztetés történt az ÖTE 

és az Önkormányzat vezetőségével. Több esetben került sor a riaszthatóság, illetve a szerelési 

készség ellenőrzésére. A kapcsolattartás az előírt feladatok végrehajtása során napi szintű volt. 
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Az elmúlt időszakban számos ellenőrzést folytatott le a HTP az ÖTE-k vonatkozásában, 

amelyek során megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészült és 

képesek feladataik szakszerű ellátására. 

 

2. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről 

 

2019-ben 829 káresemény felszámolása történt meg. A káresemények 660 esetben a 

Szolnoki HTP működési területén, 157 esetben Törökszentmiklós ÖTP elsődleges műveleti 

körzetében, 8 esetben az Életjel ÖTE, 4 esetben pedig a Kőtelek ÖTE műveleti körzetében 

következtek be. A HTP, az ÖTP és az ÖTE által felszámolt káresetek 45,72 %-a (379 káreset) 

tűzeset, 54,28 %-ban (450 káreset) műszaki mentés volt. Mind a tűzesetek, mind a műszaki 

mentések számában az előző évhez viszonyítva emelkedés figyelhető meg. 

 

Az előző évek adataival összehasonlítva a beavatkozások száma 2015-ig folyamatosan 

csökkent, ezt követően a már említett emelkedő tendencia folytatódott. Nagyobb erőket, 

eszközöket igénylő tűzoltási vagy műszaki mentési tevékenység a tűzoltósági szakterületen 

nem történt. 

 

2019-ben a Szolnoki HTP eseményeinek megoszlása a működési területén: 

 

Esemény típusa Tűzeset Műszaki mentés 

Beavatkozást igénylő esemény 341 319 

Téves jelzés 230 97 

Kiérkezés előtt felszámolt 29 8 

Szándékosan megtévesztő jelzés 6 1 

Utólagos tűzeset 3 0 

Összesen: 609 425 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Vonulási adatok a tárgyévben 

 

 

 

3.1 A HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k 

tevékenysége 

A Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, és az ÖTE-k a Szolnoki HTP működési területén 

látnak el a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. A beavatkozó állomány a szabadtéri 

tüzekkel, a kéménytüzekkel, és a CO-szivárgással kapcsolatos meghatározott hatósági 

feladatokat elvégzi. A helyismereti foglalkozások hatósági szemlélettel kerültek végrehajtásra. 

A vezetési gyakorlatokat összekötötték a tűzcsapok ellenőrzésével. 

A beavatkozásokban az ÖTE-k jelentős segítséget nyújtottak. Az Életjel ÖTE 8 esetben 

önállóan számolt fel káresetet, 31 alkalommal a Szolnoki HTP-vel közösen. A Kőtelek ÖTE 4 

esetben önállóan számolt fel káresetet, 17 káresetnél közösen a Szolnoki HTP-vel 

együttműködve. 

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a társszervekkel közös ellenőrzések 

eredményesnek tekinthetőek.  

 

 

Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén: 

 

Település Tűzeset Műszaki 

mentés 

Település Tűzeset Műszaki 

mentés 

Besenyszög 3 5 Szolnok 443 296 

Besenyszög-Palotás 3 1 Szolnok-

Szandaszőlős 

28 21 
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Csataszög 1 3 Tiszajenő 1 0 

Fegyvernek 0 5 Tiszapüspöki 1 6 

Hunyadfalva 0 1 Tiszasüly 6 1 

Kengyel 4 0 Tiszatenyő 4 1 

Kőtelek 6 3 Tiszavárkony 4 1 

Martfű 0 3 Tószeg 22 5 

Nagykörű 4 5 Törökszentmiklós 14 17 

Rákóczifalva 9 4 Törökszentmiklós-

Surjány 

0 1 

Rákócziújfalu 1 2 Újszász 24 17 

Szajol 9 13 Vezseny 0 0 

Szászberek 6 4 Zagyvarékas 12 8 

 
 

4. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

4.1 Irányítási és felügyeleti jogból adódó ellenőrzések 

A Szolnoki HTP felügyeleti jogkörében eljárva ellenőrzéseket hajtott végre az Önkormányzati 

és Létesítményi tűzoltó-parancsnokságok (LTP-k) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

vonatkozásában. 

Törökszentmiklósi ÖTP, valamint az LTP-k, ÖTE-k ellenőrzése folyamatosan megtörtént. Az 

ellenőrzések fő iránya a szolgálat ellátásának, a szerelési feladatok szabályszerű 

végrehajtásának, valamint a gyakorlatok előírt módon történő megtartásának ellenőrzése volt. 

Az ellenőrzések során azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem merült fel. 

A Szolnoki HTP felügyelete alatti tűzoltóságok a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

működnek. 

Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárásra. 

 

 

A Szolnoki HTP-n végrehajtott ellenőrzések: 

 

 HTP KVK KMSZ MKI MEO ÖSSZ: 

Szolnoki HTP 76 42 24 2 2 134 

 

 

 

A Szolnoki HTP által végrehajtott ellenőrzések: 

 

Törökszentmiklós ÖTP 7 db 

Életjel ÖTE 2 db 

Törökszentmiklós ÖTE, Szolnok ÖTE 2-2 db 

Kengyel ÖTE 2 db 

Kőtelek ÖTE 2 db 

MOL LTP, Tisza Coop LTP, Bunge LTP, Legero-Lorenz LTP 2-2 db 
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4.2 Ellenőrzések, szemlék 

A Szolnoki HTP vonulós állománya rendszeresen részt vesz a hatósági feladatok 

végrehajtásában. Csoportonként ki lett jelöve egy-egy fő, aki a helyismereti gyakorlatokon a 

bejárás során tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat rögzítette és a szolgálatparancsnokon 

keresztül a parancsnoknak megjelentette. A feltárt hiányosságok és az elhárításukra vonatkozó 

javaslatok a helyi tűzvédelmi szakemberrel minden esetben egyeztetésre kerültek. A 

hiányosságok minden esetben jelentésre kerültek a kirendeltség-vezetőnek, Hatósági 

Osztálynak. 

A HTP rendszeresen végez hatósági részfeladatokat a tűzcsapok ellenőrzésével, szabadtéri 

tüzekkel, kéménytüzekkel és szén-monoxid-szivárgással kapcsolatban. 

5. Az állomány képzése, képzettsége 

Elkészültek és jóváhagyásra kerültek a Szolnoki HTP, Törökszentmiklósi ÖTP, az LTP-k és az 

Életjel ÖTE 2019. évi kiképzési tervei. A kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány 

napi kiképzése. A kiképzési tervekben foglaltak és a felterjesztett képzési igények alapján 

folyamatosan történt a Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, az LTP-k, és az Életjel ÖTE 

állományának képzése. 

A ciklikus képzésben meghatározott témakörökben végrehajtásra került a készenléti állomány 

továbbképzése, illetve a végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai folyamatosan beépítésre 

kerültek a képzési tematikába. A képzési időszakok zárásaként felmérésre került az állomány 

elméleti és gyakorlati ismereteinek tudása. A szintfelmérést az állomány minden tagja sikeresen 

hajtotta végre. Az összesített eredmények javuló tendenciát mutatnak. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan több továbbképzésen vett részt a HTP állománya. Többek között 

bővítette és fejlesztette a gépjárművezetők tudását. A gépjárművezetői alaptanfolyam II. 

modulját 3 fő teljesítette. A JNSZ MKI szervezésében 9 fő szerezte meg a gépjárművezetéshez 

szükséges ügyintézői kártyáját. 

2019. évben állományból szolgálati célú kishajó-vezetői vizsgán 4 fő sikeres vizsgát tett. 

 

Központi és helyi szervezésű szaktanfolyamokon is részt vett az állomány. A központi képzések 

közül meg kell említeni a kompresszorkezelői tanfolyamot, szerparancsnoki képzést, a tűzoltó 

I. képzést. 

Nagy hangsúlyt fektetett a HTP a helyben tartott és bizonyítványt adó képzésekre is. Ilyen volt 

a gépjárműfecskendő-kezelői tanfolyam és a műszaki mentő cserefelépítmény 

berendezéseinek, eszközeinek kezelésére szervezett tanfolyam és vizsga is. 

A korábbi időszakhoz hasonlóan fontosnak tartotta és kiemelten kezelte a parancsnokság az 

önkéntes és a létesítményi tűzoltók szakmai fejlődését is, ezért számukra 40 órás tűzoltó 

alaptanfolyamot szervezett, Szolnokon 2019. november 11 - november 15. között.  Ennek 

eredményeként összesen 10 fő tett sikeres vizsgát, így a szakmai feltételeket teljesítették.  A 

Tiszacoop LTP-n 5 fővel, a MOL LTP-n 3 fővel, az Életjel ÖTE-n 2 fővel bővült az előírt 

szakmai végzettséget szerzők létszáma. 

 

2019. évben a szakmai színvonal növelése céljából, a képzési tervben előre be nem tervezett 

képzéseket is lebonyolított a HTP. 
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A ciklikus képzésben meghatározott témakörökön túl, több esetben, az ellenőrzések során 

tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésének érdekében soron kívüli képzések kerültek 

megtartásra. 

A HTP létszámába a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgató nem került. Jelenleg 

két fő folytat tanulmányokat ebben az oktatási intézményben. 

6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az 

azzal kapcsolatos feladatok 

6.1 A HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok 

ellenőrzése, egyebek 

A működési terülen lévő tűzcsapok vonatkozásában a Szolnoki HTP bevonásával a 

Kirendeltség célellenőrzéseket tartott, melyek során 104 db tűzcsapot vizsgáltak meg. Az 

ellenőrzéseket követően a Hatósági Osztály megtette a hatáskörébe tartozó intézkedéseket és 

felhívta az illetékes közműszolgáltatót a szabálytalanságok megszüntetésére. 

A Szolnoki HTP helyszínre riasztott tűzoltásvezetője 11 esetben kéménytűzet és 10 esetben 

szén-monoxid mérgezést követő helyszíni célellenőrzést folytatott le. 

Szabadtéri tüzeket követően a HTP állománya tűzvédelmi célellenőrzéseket hajtott végre. 

2019-ben összesen 290 ilyen eset történt. 

6.2 Megelőzést szolgáló rendezvények 

A Szolnoki HTP a közérdeklődésre számot tartó eseményeiről és beavatkozásairól készített 

képanyagokat, írásos beszámolókat a szakterületek vezetőivel történő egyeztetés után 

folyamatosan továbbította a JNSZ MKI szóvivőjének. A médiával történő kapcsolattartás a 

megyei sajtószóvivő koordinálásával történt. A megyei honlapon a fontosabb tűzoltósági 

események megjelentek. 

A „Nyitott Szertárkapuk Program”-ban az érdeklődő lakosság számára biztosítva volt a 

betekintési lehetőség, a tűzoltóság mindennapi életébe. 

A kapcsolattartás lényeges eleme az óvodások, iskolás diákok fogadása nyílt napok keretein 

belül, illetve részvétel az oktatási intézmények által szervezett programokban. A beszámoló 

időszakában közel 700 gyermek látogatta meg a tűzoltósági programokat. 

A HTP a működési területén szervezett települési rendezvényeken  folyamatosan részt vett. A 

rendezvényeknek köszönhetően a megye több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről a 

Tűzoltóság tevékenységét. Az érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik. 

A HTP tevékenysége során törekedett a katasztrófavédelmi hivatás megismertetésére, illetve a 

2019. évi célkitűzéseket szem előtt tartva, az önkéntes szervezetekkel, illetve hatósági 

tevékenységekkel kapcsolatos közérdekű események publikálására. 

7. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése 

A Szolnoki HTP a Törökszentmiklósi ÖTP-vel, az Életjel-, Kőtelek-, Kengyel-, Szolnok-, 

Törökszentmiklós-, és Rákóczifalva ÖTE-vel, rendelkezik hatályos együttműködési 

megállapodással. 

A jogszabályi változások miatt a 2019. évben az ÖTE-k együttműködési megállapodásai új 

feltételekkel újrakötésre kerültek.  
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2019. február 15-én az Kőtelek ÖTE sikeresen teljesítette a Minősítő és Rendszerbeállító 

Gyakorlatát. 

2019. december hónapban végrehajtásra került a Szolnok ÖTE esetében az éves minősítő 

gyakorlat. 

Az ÖTE-k működőképességének biztosítása érdekében folyamatos egyeztetés történt az ÖTE 

és az Önkormányzat vezetőségével. Több esetben került sor a riaszthatóság, illetve szerelési 

készség ellenőrzésére. A kapcsolattartás az előírt feladatok végrehajtása során napi szintű volt. 

Az elmúlt időszakban számos ellenőrzés került lefolytatásra az ÖTE-k vonatkozásában, 

amelyek során megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészült és 

képesek feladataik szakszerű ellátására. 

8. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 

A Törökszentmiklósi ÖTP működését biztosító jogszabályok, intézkedések, utasítások 

rendelkezésre álltak. A változások követése 2019. évben folyamatos volt. 

Az ÖTP parancsnoka a havi tűzoltó-parancsnoki vezetői értekezleten rendszeresen részt vett, 

beszámolt az ÖTP tevékenységéről. Negyedéves szakmai beszámolóit elkészítette a Szolnoki 

HTP parancsnoka részére. 

A Munka Törvénykönyvében meghatározott havi munkaidőt tartják, így azt senki nem lépi túl, 

illetve a munkaidők a jelenléti ívvel együtt vezetve, rögzítve vannak. 

A személyi állomány képzése, továbbképzése a vonatkozó rendeletek és a BM OKF által 

kiadott szabályzók és tervek szerint történt. A kijelölt állomány a központi képzéseken, 

továbbképzéseken részt vett. Az állomány időszakos munkavédelmi oktatása megtörtént. 

Az éves orvosi alkalmassági vizsgálatokon 2019-ben mindenki megjelent. 

A rendeletben meghatározott egyéni védőfelszerelésekkel az állomány minden tagja 

rendelkezik. A felülvizsgálatok végrehajtása megtörtént, az ellenőrzések során nem merült fel 

hiányosság velük kapcsolatban. 

Az ÖTP I. szereként 2017. évben rendszerbeállításra került egy Renault Prémium típusú 

gépjárműfecskendő. A jármű az előírásoknak megfelel, előírt szakfelszerelésekkel rendelkezik. 

Tartalék szerként egy Renault Manager 3000 gépjárműfecskendő van üzemben tartva. 

A tűzoltóságon használt szakfelszerelések felülvizsgáltak, biztonságos munkavégzésre 

alkalmasak. 

Az ÖTP jelentési kötelezettségének folyamatosan eleget tett, tűzeseti adatszolgáltatását 

határidőre teljesítette.  

Az ÖTP tevékenységét folyamatosan ellenőrizték a felügyeleti szervek. Az ellenőrzések során 

feltárt hiányosságok pótlása, javítása megtörtént, a jelentések és a tett intézkedések Szolnok 

HTP parancsnokának megküldésre kerültek. 

9. A polgári védelmi feladatok ellátása 

9.1 A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt 

hiányosságok elemzése 

Az ellenőrzéseket a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve, a HTP a térség 

veszélyeztetettségéhez igazodva hajtotta végre - a hangsúlyt a megelőzésre helyezve. Az elmúlt 
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években kialakított ellenőrzési tevékenységre építve tudatos megelőző munkát folytatott. 

Felülvizsgálta, majd kibővítette a nyilvántartott kockázati helyszíneket. A hatékony megelőzés 

érdekében az illetékességi területhez tartozó települések belvízelvezető rendszereinek soron 

kívüli felülvizsgálatát már év elején megkezdte. 

A folyamatos jelenlétnek, és a feltárt hiányosságok kijavításának köszönhetően érezhetően 

javult a belterületi belvízelvezető rendszerek állapota, amely megmutatkozott a tavaly tavaszi 

és őszi csapadékos időszakokban. Fegyvernek, Törökszentmiklós esetében a települések 

önkormányzatai folyamatosan keresik az anyagi lehetőségeket a kritikus elvezető szakaszok 

rekonstrukciójára, bővítésére. 

 

A rendkívüli időjárási események hatékony kezelésének érdekében különös figyelmet fordított 

a határozattal kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állásának és az egyéb vízi 

létesítmények, kisvízfolyások és víztározók helyszíni ellenőrzésére. 

Az érintett társszervekkel közösen felülvizsgáltuk a téli rendkívüli időjárási kockázati 

helyszíneket. 

 

9.2 Egyéb polgári védelmi - katasztrófavédelmi feladatok 

Tárgyi időszakban a Szolnoki HTP működési területén az itt élő lakosság életét, anyagi javait 

súlyos mértékben veszélyeztető katasztrófavédelmi esemény nem történt. 

9.3 Polgári védelmi szervezetek 

Településein jelentkező védekezési feladatok zömét, így elsősorban a rövid idő alatt lehulló, 

nagy mennyiségű csapadékból adódó vízkár-elhárítási teendők alkották az elmúlt években.  

Az 2018/2019-es tél újra melegebb volt a sokévi átlagnál, különösen 2019 februárja. A 

csapadékviszonyokat tekintve pedig összességében szárazabb volt, 27%-kal kevesebb csapadék 

érkezett, mint az 1981-2010-es időszakban. 2019 tavaszának az első fele a szokásosnál 

melegebb és szárazabb, a második fele hűvösebb és csapadékosabb volt.  

A 2019 évi nyár is a szokásosnál melegebben alakult, az évszak középhőmérséklete 22,3 °C 

volt, ami 2,1 °C-kal haladja meg az 1981–2010-es átlagot. Minden hónapban előfordult 

hőhullámos nap (25 °C feletti napi középhőmérséklet): a leghosszabb hőhullám (4 nap) június 

közepén volt, míg a legmelegebb időszak 2019. augusztus 10-12 közé esett. A HTP alatt 

működő katasztrófavédelmi megbízott már június első heteiben bekérte a településektől az 

ivóvíznyerő helyek és a tömegtartózkodásra alkalmas klimatizált helyek pontosított listáját. A 

megyeszékhelyen aktivizált, rendkívüli időjárási (hőség) Intézkedési Terv alapján a város 

vezetése minden hőségnapon, a város több pontján vízosztást tartott. A háromhavi 

csapadékmennyiség országos átlagban, mintegy 11%-kal volt kevesebb, mint az 1981-2010-es 

normál. Az egész évszakban gyakoriak voltak a károkozó felhőszakadások, jégesők. A legtöbb 

felhőszakadás június 16 és 23. között, valamint július végén, augusztus 1-jén és 13-án alakult 

ki. 2019 ősze szintén melegebb volt a szokásosnál, míg csapadék tekintetében az évszak kissé 

szárazabbnak tekinthető az átlagnál.  

 

A 2019. év folyamán a prognosztizált helyzetet jelentősen meghaladó, extrém időjárási helyzet 

a működési területen nem alakult ki. Megállapítható, hogy a káresemények száma nem az 

extrém időjárási helyzetek kiemelkedő tendenciájából adódik, hanem az időjárás rendkívül 

hektikusan változó periódusának lerövidüléséből. Bár a csapadék éves mennyisége az átlagos 

körül mozog, az időbeli eloszlása nem volt egyenletes. 
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Az ár- és belvízi helyzet egyszer sem haladta meg az idei évben az extrém helyzeteket, így a 

településeken sem haladta meg a I. védekezési fokozatot. Lokálisan fordultak elő kisebb 

elöntések, de ezek elsősorban a mélyebben fekvő településrészek szikkasztó árkainál alakultak 

ki pár napos idő intervallumban. 

2019-ben a Szolnoki települési önkéntes mentőcsoport tagjai egy esetben vettek részt 

lakosságvédelmi tevékenységben. Szolnokon közúti baleset következtében kialakult 

torlódásnál ivóvíz osztását vállalták magukra. 

A polgári védelmi szervezetek gyakorlatainak keretében 190 fő részesült felkészítésben. 

Gyakorlataik a 3 évente esedékes települési veszélyelhárítási-terv gyakorlatokból, 

vízkárelhárítási komplex és külső védelmi terv gyakorlatokból állt össze. 

A közösségi szolgálat végrehajtása során a Szolnoki HTP részt vett a tanulók 

katasztrófavédelmi ismereteinek bővítésében. 

9.4 Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított 

eszközökről és szolgáltatásokról. 

Határozattal kijelölt befogadó hely Szolnok város esetében 6 darab található. A Szolnok Városi 

Kollégium Baross úti székhelyintézménye, a Szolnok Városi Kollégium Bán úti tagintézménye, 

a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szolnoki 

Széchenyi István Gimnázium, a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és 

Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola, és a  Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 

Mátyás király úti telephelye. A felsoroltakon kívül szükség melegedőhelyek is számba vannak 

véve.  

Az országban elsőként a székhely szerint Szolnok MJV Önkormányzatának példaértékű 

elhatározásával, rendelkezik a város 3 db olyan összkomfortos szükséglakással, amelyek 

hatalmas segítséget nyújtanak a bajbajutottak számára. A lakások átmeneti időszakra jelentenek 

megnyugtató megoldást az ideiglenesen fedél nélkül maradt családok számára. Szervezetet 

érintő, gazdasági vagy anyagi szolgáltatással kötelezett szervezet vagy természetes személy 

nincs a Kirendeltség illetékességi területén. 

Az elmúlt 20 évben azonban mindig akadt arra példa, hogy a települések rendkívüli 

helyzeteikben igénybe vették saját és/vagy a településen működő más gazdasági társaság 

eszközeit utólagos elszámolással. A település elégséges védelmi szintjéhez szükséges 

eszközökről, melyek rendelkezésükre állnak,  minden évben kimutatást küldenek. 

A fentiek jegyében a szervezet szakmai támogatásával 2012-től folyamatos az önkormányzatok 

azon tevékenysége, hogy legyenek polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök 

is, melyek így az alapvető szolgáltatások biztosítása érdekében a település önmentő képességét 

növelik. Az eszközök a tulajdonosok egyetértésével kerültek kijelölésre. 

A HTP a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés során évről-évre egyik legmeghatározóbb 

feladatnak tartja a települések és az ott élő lakosság védelmi felkészültségének aktualizálását. 

Ezáltal a pontosítás kiterjed az adattárakban szereplő és a téli hóeltakarításba bevonható erők, 

eszközök valódiságának ellenőrzésére. Folyamatos kapcsolattartás mellett a települések 

katasztrófavédelmi megbízottjaival történik az adatok ide vonatkozó frissítése. 

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzoltóság közreműködésével 2013 óta végzi a 

lebiztosított és a határozattal nem lebiztosított eszközök helyszíni rendelkezésre állásának, 

üzemképességének ellenőrzését.  
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A 108 db nyilvántartott technikai eszközből 47 db az agrárszektorban tevékenykedő családi 

gazdálkodóknál, vagy gazdálkodó szervezeteknél található. A számok jól mutatják, hogy e 

szektor képviselői a legalkalmasabbak és legelhivatottabbak a téli rendkívüli időjárási 

események felszámolásában. Bevett gyakorlat azonban az is, hogy a település polgármestere az 

adott eseményhez igazodva igénybe vesz olyan technikai eszközt, ami nincs lebiztosítva, vagy 

esetleg egyéb, a rendkívüli időjárási események kapcsán bevonható eszközök nyilvántartásában 

sem szerepel. Ezen mérlegelési lehetőséget kihasználva a településeknek szélesebb eszközpark 

van a látókörében, mint a Katasztrófavédelemnek. 
 

10. Gyakorlatok 

A Szolnoki HTP és Törökszentmiklósi ÖTP 2019. évi gyakorlattervei a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően elkészültek. A tervezett gyakorlatok KAP rendszerre történő 

feltöltése megtörtént. A tervezett gyakorlatok megtartottuk. A gyakorlatok ellenőrzését a 

Szolnoki HTP parancsnoka és a Szolnoki KVK tűzoltósági felügyelője hajtotta végre. 

A Szolnoki  HTP megtartotta a parancsnoka által szervezett parancsnoki ellenőrző 

gyakorlatokat, JNSZ MKI által megszervezett területi szintű ellenőrző gyakorlatot. Az 

ellenőrző gyakorlatok minden esetben „Megfelelt” minősítést kaptak. 

 

 

Elkészítette és felterjesztette a Szolnoki HTP a saját, valamint a Törökszentmiklósi ÖTP 

2019. évi gyakorlattervét. 

 

Gyakorlatok száma 2019-évben 

 
Helyismereti 

foglalkozás 

Szituációs begyakorló 

gyakorlat 

Ellenőrző 

gyakorlat 
Egyéb gyakorlat Összesen 

Szolnok 

HTP 
36 12 6 12* 66 

*Favágási és műszaki mentési gyakorlat 

 

A Szolnoki HTP Törökszentmiklósi ÖTP-vel, a Bunge LTP-vel, valamint a MOL LTP-vel 

hajtott végre közös felkészülési gyakorlatot. 

A végrehajtott gyakorlatok és az elméleti képzések hozzásegítették az állományt a szakszerű és 

balesetmentes munkavégzéshez. 

11. Ügyeleti tevékenység 

11.1 Híradó ügyeleti tevékenység 

A Szolnoki HTP ügyeletének szakmai feladat végrehajtásában az év folyamán nem történt 

változás. A riasztási mechanizmus a műveletirányítás és a helyi ügyelet között összehangolt. 

Annak érdekében, hogy a korábban is megfelelő szintű együttműködés még szorosabbá 

válhasson, a fő- és műveletirányító ügyelettel a főügyeleti osztályvezető által szervezett területi 

szintű képzéseken vett részt a HTP állománya. 

Folyamatos a kapcsolattartás az ügyeletek között, illetve a vezetői szinten. A szoros napi 

kapcsolatnak és megfelelő információáramlásnak köszönhetően a HTP ügyelet szakmai rutinja 

folyamatosan fejlődik. 
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Az informatikai ismereteket és a helyismereti képességet önképzés keretében fejleszti az 

állomány. A káresemények hatékony kezelésének alapja a gyakorlás. Ennek érdekében az 

ügyelet tömeges eseménykezelési gyakorlatokon vett részt, valamint a rádióforgalmazási 

ismeretek szinten tartása és fejlesztése érdekében a műveletirányítás rádióforgalmazási 

feladattal bízta meg a HTP ügyeletét. 

A tűzjelzést fogadó központ az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át. A megyei 

informatikai osztály javaslatai alapján, a mai követelményeknek megfelelő rendszer lett 

összeállítva.  

11.2 Segélyhívások fogadása 

A segélyhívások Miskolcra és Szombathelyre érkeznek, ahol szakképzett, több nyelven beszélő 

operátorok fogadják a hívásokat. Az információk összegzése után, ha az esemény felszámolása 

a Katasztrófavédelem feladata, tovább kapcsolják a hívást az illetékes műveletirányításnak. 

Az Igazgatóság fő- és műveletirányító szolgálata 2016. január 1-től a Szolnoki 

Rendőrkapitányságon a Tevékenyég Irányító Központban látja el a feladatát. 

A segélyhívások gyors osztályozása, és feldolgozása érdekében gyakorlatokat szerveznek. A 

főügyeleti osztály részére negyedévente szervezett tömeges eseménykezelési gyakorlatba a 

HTP ügyelet is bevonásra kerül. Továbbá félévente, egy bővített létszámú megyei képzés került 

megtartására, amelyet az ügyeletvezetők, a műveletirányítók, a HTP és ÖTP híradó ügyeletesi 

feladatokkal megbízott állománya és a parancsnoki állomány hajt végre.  

11.3 Riasztások 

A tűzoltóságokra a riasztások a megyei műveletirányításról érkeznek. Az eseményt ott 

értékelik, majd az értékelés alapján meghatározzák a szükséges erőket, eszközöket, a riasztási 

fokozatot. A szerek riasztását a tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja hajtja végre. A szerek a 

meghatározott normaidő alatt (2 perc, 6 perc) elhagyják a laktanyát és megkezdik a vonulást a 

megadott címre. 

11.4 Értesítési feladatok végrehajtása 

A káresetekkel kapcsolatos értesítési feladatokat a műveletirányítás végzi. A Rendőrség, 

Mentők, társszervek, karitatív szervezetek értesítését, riasztását elvégzik. Az esetekkel 

kapcsolatban, ha polgári védelmi, iparbiztonsági, hatósági intézkedés válik szükségessé, akkor 

a Tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja az értesítési feladatokat elvégzi, és tájékoztatja a 

kirendeltség-vezetőt, parancsnokot. 

A belügyminiszter által irányított szervek reagáló képességét időszakonként ellenőrizni 

szükséges. A 2019. évben a Kirendeltség végrehajtotta az elrendelt értesítési gyakorlatot. A 

kiértesített és berendelt állomány jóval a normaidő letelte előtt végrehajtotta a kitűzött 

feladatokat. 

12. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, 

mentőszolgálat, egyebek/ 

A sikeres feladat végrehajtás alapja, hogy a felszámolásban résztvevők minél hamarabb 

értesüljenek az eseményről és minél hamarabb kiérkezzenek a helyszínre. 
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A megyei műveletirányítás feladata, hogy meghatározza a káreset felszámolásához szükséges 

társszerveket, és azokat azonnal értesítse. A tűzoltók, mentők, rendőrök gyorsan a helyszínre 

érkeznek. A gázszolgáltató, áramszolgáltató, víz-és csatornaművek általában fél órán belül 

kiérkezik. Ha más társszervre van szükség (pl. tűzszerész, búvár, stb.), több óra is eltelhet a 

kiérkezésükig. A feladatok szakszerű tervezésével és szervezésével ez nem okoz jelentős 

fennakadást a tűzoltásban, műszaki mentésben. 

 

13. HTP működésének tárgyi feltételei 

13.1 Gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök üzemeltetése 

A Szolnoki HTP 12 db, megkülönböztető jelzéssel ellátott vonuló szert, 5 db cserefelépítményt, 

1 db kishajót és a hozzá tartozó 1 db hajószállító utánfutót üzemeltet. 

A Szolnoki HTP rendelkezik az alapfeladat ellátásához szükséges járművekkel.  

A gépjárművek karbantartási, javítási költségei évről évre növekednek. Ez elsősorban a 

konténer-hordozókra, emelőkosárra, valamint az autódarura vonatkozik –, mely szerek 

tekintetében intézkedés történt az állagmegóvásra és a műszaki színvonal megtartására. 

A gépjárművek karbantartása, a műszaki-biztonsági tiszt ellenőrzése mellett heti 

rendszerességgel – hétfői napokon – zajlott. A karbantartások, illetve a váltások során feltárt 

műszaki meghibásodások javítása tervszerűen, a JNSZ MKI Műszaki Osztályának 

koordinálásával végrehajtásra kerültek. 

Az adatszolgáltatásokat, gépjárművekkel kapcsolatos jelentéseket az előírt tartalommal 

rendszeresen felterjesztette a műszaki biztonsági tiszt. 

13.2. Szakfelszerelések állapota 

A HTP technikai eszközellátottsága megfelelő. A készenléti szereken elhelyezett eszközök 

állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos. A 2019. évben 

tapasztalható hosszabb járműjavítási ciklusok ellenére a készenléti szolgálat megszervezését 

meg tudta oldani a Parancsnokság. 

Minden időszakos felülvizsgálatra, revízióra kötelezett eszköz rendelkezik érvényes 

felülvizsgálattal, és a szükséges felülvizsgálatokat igazoló dokumentációval. A technikai és 

egyéni védőeszközök felülvizsgálatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Műszaki Osztályának koordinálásával, az arra jogosult szakcégek végezték el. A 

sűrített levegős palackok töltését az épületben lévő Posseidon típusú kompresszor segítségével 

hajtják végre. A speciális kisgépek használatához szükséges egyedi védőfelszerelések 

rendelkezésre állnak (védősisak fültokkal, hosszú szárú bőrkesztyű, vegyvédelmi kesztyű, 

stb.,). 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozásokhoz rendelkezünk 1 db Trellchem, valamint 

6 db Dräger nehéz gázvédő ruhával. 

 

13.3. A Tűzoltóság egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátása 

A személyi állomány rendelkezik az előírt egyéni védőfelszereléssel, azok védőképességének 

ellenőrzése, előírás szerinti felülvizsgálata folyamatos, minden váltás során megtörténik. 
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Kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a bevetési 

állomány használatában. 

13.4. Híradástechnika, informatika 

A működési területen található tűzoltóságok vonatkozásában az elmúlt évek alatt a 

kommunikációs eszközökben lényeges változás történt. 2017. év végén a 2008-ban beszerzett 

kézi EDR rádiókat lecserélték. A hivatali munkarendben dolgozók által használt számítógépes 

eszközök az elmúlt év során korszerűbb eszközökre történő cseréje többségében megtörtént. 

 

14. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel /pl. 

hagyományőrzés/ 

 

A Szolnoki HTP-n nagy hagyománya van a sporttevékenységeknek. A tűzoltó sport és szakmai 

versenyeken, a TFA (legerősebb tűzoltók versenye), toronyfutó rendezvényeken rendszeresen 

részt vesz az állomány.  A szolnoki tűzoltók  évek óta a hazai és külföldi  szakmai versenyeken 

az élmezőnyben végeznek.  

A szakmai versenyeken túl az állomány egyéni és csapatversenyei is támogatást élveznek. A 

HTP tagjai futóversenyeken, íjászversenyeken, horgászversenyeken, fekve-nyomó 

versenyeken rendszeresen részt vesznek, és szinte mindig jó helyezésekkel térnek vissza. 
 

A Szolnoki HTP támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket. A képzésekben, 

felkészítésekben hatékony segítséget nyújt számukra. A felszerelések, eszközök beszerzésére 

javaslatot tett, és segítette a pályázatok elkészítését és beadását. 

 A Szolnoki HTP, a működési területén az óvodák, iskolák felkérésére lakosságfelkészítés 

céljából több helyszínen is bemutatót tartott. A Szolnok HTP, a Törökszentmiklós ÖTP, az 

Életjel ÖTE, a Kőtelek ÖTE és a Kengyel ÖTE is részt vett a BM OKF által szervezett „Nyitott 

Szertárkapuk Program”-ban. 

A program keretében 2019. május 25-én több száz gyerek jött a laktanyákba a szüleikkel, és 

ismerkedett meg a tűzoltók munkájával. 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 

 

Dékány László tű. alezredes 

parancsnok 
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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 
2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ 

 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 
Zagyvarékas kulturális életének alapintézménye a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár.  
Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető, akadálymentes. Egy 
épületben található a könyvtár és a művelődési ház is. 2008-ban lett a könyvtár belső tereinek 
a felújítása, új könyvtári bútorok, valamint TV, DVD lejátszó és 2 db számítógép került be-
szerzésre pályázati támogatással. 2015. év végén került sor a külső felújításra – nyílászárók 
cseréje, hőszigetelés, napelemek felszerelése - pályázat révén. 2018-ban 3 laptop, 3 tablet, 2 
okostelefon, wifi és router került beszerzésre a DJP pályázatán belül. 
A könyvtár alapterülete 150 m2. A település lakóinak száma 3693 fő. Községünkben bölcső-
de, óvoda és általános iskola is működik.  
Az általunk ellátott településen roma lakosság is található, mely nem rendelkezik Kisebbségi 
Önkormányzattal. 
A könyvtár megfelel a nyilvános könyvtárak követelményeinek. Mindenki által használható, 
megközelíthető és rendelkezik a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiségekkel. Van 
Alapító okiratunk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk a mellékleteivel együtt.  
Hetente 26 órát tart nyitva a könyvtár keddtől péntekig. 
A könyvtár vezetője a könyvtárban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszo-
nyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik. 
Több kulturával foglalkozó civil szervezet is működik községünkben: Őszirózsa Nyugdíjas 
Egyesület, Zagyvaparti Egyesület, Zagyvarékasi Margaréta Egyesület, Kékibolya Műkedvelő 
Művészeti Csoport. 
 

 
II. SZERVEZETI KERDESEK: 
 

  
  
  

2018. 
évi tény 

2019. évi 
terv 

2019. 
évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 1 

1 1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 0,5 0,5 0,5 

Könyvtári 
szakmai 
munkakör-
ben foglal-
koztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 
0,5 0,5 
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Középfokú szakk. 
(kvtár asszisz-
tens, adatrögzítő-
OKJ) 

összesen  
  

átszámítva teljes munkaidőre    

Egyéb felsőfokú 
összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre     

Egyéb 
alkalma-
zott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Egyéb alkalmazott 
középfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 0,5 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  0,5 0,5 0,5 

Összes létszám (fő):  2 2 2 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  4 3 3 

 
 
2019-ben szervezeti változás, személyi változás nem történt. Az engedélyezett létszám 2 fő, 
mely egyben ellátja a közművelődési feladatokat is. Ebből a létszámból a vezető rendelkezik 
főiskolai informatikus-könyvtárosi és felsőfokú közművelődési menedzser végzettséggel. 
Vállalkozásban 1 fő kulturális menedzser szervezi a rendezvényeket. 3 fő közfoglalkoztatott 
segítette munkánkat. 
Az alapdokumentumok nem kerültek módosításra. 
 
 
III. SZAKMAI MŰKÖDES: 
 
Nyitvatartás  

 
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 
 

 
Mutatók 2018. évi 

tény 2019. évi terv 2019. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 
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Heti nyitvatartási órák száma (a 
központi könyvtárban) (óra)  

30 26 26 87 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva-
tartás havonta összesen (óra)  

3 3 3 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze-
sen (óra) 

8 8 8 0 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

20 16 16 80 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

3 1 1 33 

Nyitvatartási napok egy átlagos 
héten 

5 4 4 80 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-
évben: 

219 220 220 101 

 
 
 

 
Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-
séges kitölteni!) 
 
A fiókkönyvtárak száma:  
 

 
Mutatók 2018. évi 

tény 2019. évi terv 2019. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fi-
ókkönyvtárakban (összesítve-, óra)  

    

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (összesítve, óra)  

    

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ös--
szesítve, óra) 

    

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

    

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

    

Nyitvatartási napok száma a tárgy-
évben (összesítve): 

    

 
Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál-
tozások). 
 
2019. szeptemberétől csak a hónap első szombatján tartottunk nyitva, mert nem volt igény rá. 
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Olvasói és dolgozói számítógépek  
 

Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
0 0 0 0 

Olvasói munkaállomás  6 6 6 0 

Dolgozói munkaállomás 4 4 4 0 

Összesen 10 10 10 0 
 

 
Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 
 
Számítógép: 
3 évnél fiatalabb (db): 4 
3 évnél idősebb, de felújított (db): 2 
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 4 
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:3 
 
Reprográfiai eszköz: 
 
5 évesnél fiatalabb (db):1 
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):1 
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3 
 
Projektor: van/nincs 
Digitális fényképezőgép: van/nincs 
 
Hangtechnikai eszközök megnevezése: rádiós cd lejátszó, komplett hangtechnika, mobil hangosítás 
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:2 
 
Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza-
ki állapotára (maximum 500 karakterben). 
 
2018-ban 3 db új laptopot kaptunk projektorral, nyomtatóval, WIFI eléréssel, routerrel a GINOP 3.3.1. 
pályázat, valamint egy új laptopot az EFOP 1.5.2 keretén belül. Ebből 3 laptop az olvasók részére 
került használatra, egy a belső munkánkat segíti. Az NMI és az OSZK kulturális közfoglalkoztatási 
programja alkalmával 1 – 1 személyi számítógépet kaptunk belső használatra, melyek állapota jónak 
mondható. A régebbi számítógépeink közül jelenleg kettőt tudunk használni, a többi felújításra szorul.   
 
Internet-szolgáltatás adatai   
 
Sávszélesség: 10/1   
Sebesség: 10  
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs  
 
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése  
 
A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 
számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 
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Gyűjtemény 
 
Gyűjteményfejlesztés  
 
 

 
Mutatók 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás 
%-ban 

előző év-
hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  786 576 817 104 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 173 120 189 109 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(bruttó ezer Ft) 

1 0 0 50 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-
mok száma (db) 

137 80 89 65 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db ) 

0 0 0 0 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 
(db) 

0 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
(db) 

336 280 296 88 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  0 0 0 0 
 

 
Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

 
változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Épített elektronikus katalógusok-
ban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 

7336 7616 7632 104 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-
gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  

1 1 1 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama na-
pokban kifejezve (átlagosan) 

2 2 2 0 
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100 100 100 0 

 
 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
A szakmai munka egyik fő területének, a könyvtárnak a feladata Zagyvarékas község lakos-
ságának könyvtári szolgáltatás biztosítása bárki által hozzáférhető módon.  A könyvtár doku-
mentumainak beszerzése főleg a Líra Könyvklubbtól vásárolt példányok. A folyóiratok be-
szerzése a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött szerződés alapján történik. Az állo-
mánygyarapítás anyagi fedezete a költségvetésben biztosított beszerzési keret és a központi 
könyvtári érdekeltségnövelő pályázat.   
A könyvtári munka alapeleme a naprakész nyilvántartások vezetése – egyedi és csoportos 
leltárkönyv feltárása, raktári és olvasói katalógus. Könyvtárrunk a TextLib nyilvántartási 
rendszert használja.  A könyvek kölcsönzése sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Egyre kevesebb 
az igény az Internet használatára. A könyvtárban jelenleg 3, bárki által használható számító-
gép van, valamint 3 laptop, amelyen több csoportban volt az idősek oktatása.  A község lakos-
ságának csak a könyvtárban van alkalma igénybe venni a másolási és sokszorosítási szolgálta-
tásokat. A multifunkcionális nyomtatónkkal színes bérmásolást, nyomtatást is tudunk végezni, 
valamint laminálást és spirálozást is.   
Az év során közhasznú és kulturális közfoglalkoztatott munkatársak alkalmazásának lehető-
ségével élve, sikerült biztosítani a látogatók zavartalan kiszolgálását. A könyvtár szombati 
nyitvatartásait szeptembertől lecsökkentettük havi 1 alkalomra, mert nem volt rá igény. A 
helyi iskola alsó tagozatos tanulói könyvtárhasználati óráikat intézményünkben tartják. 
Helytörténeti vetélkedőket, könyvtári vetélkedőket, meseolvasó, versmondó versenyeket, ki-
állításokat, gyermekelőadásokat és író-olvasó találkozókat rendeztünk. Részt vettünk az Or-
szágos Könyvtári Napok rendezvénysorozaton. 
 
 
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB 
Beszerzés éve:  2011. 
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 
 
Állományvédelem 
 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, savtalanítás 
vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült dokumen-
tumok száma 

0 0 0 0 
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Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok 
száma 

0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitali-
zált és a konvertált dokumentumok 
száma 

0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumen-
tumok száma 

0 0 0 0 

 
 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
Állományvédelem nem történt. 
 
 
 
Használati mutatók 
 
Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 65 80 104 160 

A könyvtári látogatások száma (db)   1948 2000 2800 144 

Ebből csoportok (db) 4 10 22 550 
 

 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
Az internet terjedése miatt sajnos már sokan nem olvasnak könyveket, hiszen elérhetők a neten keresz-
tül az e-könyvek, melyek elolvasásához ki sem kell menni a szobából. Ennek ellenére többen úgy 
gondolják, főleg az idősebb korosztály, hogy a könyv kézbevétele fontosabb, személyesebb és szem-
kímélőbb. Az idős korosztály részére pályázat révén alapfokú számítógépes oktatásokat tartottunk. 
 
 
Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 3773 3500 3152 84 

- Ebből kölcsönzött e-
dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 1948 2000 5035 258 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 
(db) 

0 0 0 0 
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Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 
(db) 

2 0 0 1 

Irodalomkutatások, témafigyelések szá-
ma (db) 

0 0 0 0 

 
 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
A helyben használt dokumentumok száma növekedett az előző évhez képest. Ez valószínűleg annak 
tudható be, hogy a gyermekek a tanuláshoz szükséges kutatómunkát már nem csak az internetről, ha-
nem a könyvekből is beszerzik. A kötelező olvasmányok filmfeldolgozásai nem mindig olyanok, mint 
az eredeti könyvek. A könyvtárhasználati órák alkalmával a tanulók több könyvet is megnéztek és 
többen be is iratkoztak a könyvtárba. 
 
 
Online és elektronikus szolgáltatások  
 
Elektronikus szolgáltatások 

 
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 
került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  
 

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult 
(I=1/N=0) A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0  

OPAC 1 Az adatbázisban a megvásárolt könyveket 
folyamatosan rögzítjük. 

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 

0  

Referensz szolgáltatás 0  

Közösségi oldalak  1 Minden rendezvényünkről a facebook 
oldalon tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

Hírlevél 0  

RSS 0  
 

 
 
Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  
Igen/nem: 
Ha igen, akkor milyen témakörben:…………………………………………………………………. 
 

 
Online szolgáltatások  2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-

ban előző év-
hez képest 

Távhasználatok száma 7134 500 388 6 
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A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül  

0 0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

0 0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 
száma összesen 

0 0 0 0 

A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 

1 1 1 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-
tások száma (db) 

25 25 26 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-
tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 

2500 2000 2510 0 

A könyvtári OPAC használatának gyako-
risága (használat/év) (kattintás az OPAC-
ra) 

7000 300 280 4 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 
dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

 
 

 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
A rendezvényeinket, fényképeket a facebook oldalon tesszük elérhetővé. 
 
 
 
Digitalizálás  
 

 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 0 0 0 
 

 
 
Közzététel helye, módja: 
 
Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 
elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 
 
 
Képzések, könyvtári programok, kiállítások 
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Összesítő táblázat 
 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 

14 50 90 643 

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen 

394 600 1391 353 
 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 
támogató helyi kiadványok száma 

0 0 0 0 

 
 
 
 
Téma szerint 

 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-
petenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális kép-
zések és programok száma  

2 2 4 200 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-
petenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális képzé-
seken és programokon résztvevők száma 

45 60 182 404 

A könyvtár által szervezett digitális kom-
petenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzé-
sek és programok száma  

4 2 72 1800 

A könyvtár által szervezett digitális kom-
petenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzése-
ken és programokon résztvevők száma 

24 10 432 1800 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzések, továbbképzések 
száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-
nálati foglalkozások száma  

4 4 4 0 
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-
nálati foglalkozásokon résztvevők száma 

80 80 112 140 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, rendezvé-
nyek száma összesen  

2 5 3 150 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, rendezvé-
nyeken 
résztvevők száma 

190 300 441 232 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-
tások száma  

2 1 1 50 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-
tások látogatóinak száma 

55 30 80 146 

Egyéb témájú programok, képzések szá-
ma 

0 5 6 700 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-
vevők száma 

0 100 144 224 

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 

14 19 90 136 

 
 
 
Célcsoport szerint 
 
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális képzések, prog-
ramok száma 

2 1 1 50 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

50 20 55 110 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma 

1 1 1 0 
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A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

25 10 10 40 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-
sággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-
sággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon résztvevők 
száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma  

4 4 72 1800 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzé-
seken résztvevők száma 

24 300 432 1800 

Tárgyévben a családok számára meghir-
detett rendezvények száma  

1 1 1 0 

Tárgyévben a családok számára meghir-
detett rendezvényeken résztvevők száma 

170 80 80 47 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések szá-
ma 

6 10 15 250 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 
résztvevők száma 

125 500 814 715 

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 

14 17 90 643 

 
 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
2019-ben a hagyományokhoz híven Zenés áhítattal kezdtük az éves kulturális programjainkat, 
ahol az Aurin Leánykar - Somnium Laude Kamarakórus előadását hallhattuk. Az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület pótszilveszteri mulatságot rendezett januárban. A februárt az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságával kezdtük. Az óvoda, az iskola és a Zagyvaparti 
Egyesület is ebben a hónapban tartotta farsangi rendezvényét, valamint a Zagyvarékasi Kisdi-
ákokért Alapítvány a Jótékonysági bált és a szülők részére a keringő bemutatót.  
Márciusban a hölgyeket köszöntöttük Nőnap alkalmából operettműsorral Fellépők: Oszvald 
Marika és Straub Dezső. Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, a Zagyvaparti Egyesület és a 
Zagyvarékasi Margaréta Egyesület is köszöntötte a nőket. 
Március 15-én, nemzeti ünnepünk alklmával a ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimná-
zium, Szakgimnáziumés AMI műsorát láthattuk.  
Az iskolai szünidők (tavaszi, nyári, őszi, téli) idejére a könyvtár szolgáltatásai mellett szóra-
kozási és művelődési alkalmak várták a gyermekeket. A tavaszi szünet, együttműködve a he-
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lyi óvoda vezetésével, elsősorban a húsvét jegyében telt el. Itt nagy volt az érdeklődés, de a 
többi szünidei programunkra senki nem jött el. 
Áprilisban harmadik alkalommal vettünk részt az Utazás kiállításon.  
A harmadik Csángó bálra is nagy volt az érdeklődés. A Gyimesközéploki „Ordasok” Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes és a Margaréta Ifjúsági Néptánccsoport műsora és egy finom va-
csora után táncházban lehetett megtanulni a csángó és a magyar tánclépéseket. Az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület a hónap elején tartotta közgyűlését. A munkaügyi központ munkatársai 
várták a munkanélküli embereket regisztrációra. A hónap végén pályázati támogatásból 
Egészségnapot szerveztünk. Előadásokat hallhattunk a demenciáról, a cukorbetegségről és a 
természetgyógyászatról. Voltak egészségügyi szűrések, főzési tanácsadás, ételkóstoló, mas--
százs, valamint retro- és diabetikus szendvicsek versenye. Mindenki jól érezte magát. 
Májusban az anyákat köszöntötték az egyesületek. A Sportnap, amelyet közösen szerveztük 
Kézér Imrével és a családjával, szintén pályázati támogatásból valósult meg. Volt fogathajtó 
verseny, jurta állítás, kövön sütött lepénykóstoló, íjászkodás, kispályás labdarúgó villámtorna, 
mazsorett műsor, torna és végül Kaczor Feri előadása. A hónap végén a gyermekeké volt a 
főszerep. Gyermeknap alkalmából „A csodák világa” címmel bűvész előadást szerveztünk a 
gyerekeknek. Készültünk a választásra. 
Június 4-én Trianoni megemlékezést tartottunk az általános iskola tanulóinak közreműködés-
ével. A KSE Dream Dance Mazsorett és Showtánccsoport záróvizsgáját intézményünkben 
tartotta. A második alkalommal került megrendezésre pályázati támogatással a Margaréta 
Néptánc Találkozó. 9 néptánccsoport fellépésében gyönyörködhettünk. A talp alá valót a 
Suttyomba zenekar szolgáltatta. Az est fénypontja a Csík Zenekar koncertje volt. Ezt követő-
en táncházzal zártuk a rendezvényt. Június végén Szomszéd Ünnep c. pályázatunk részeként 
Szászberek vendégei voltunk. Felléptek a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport, a Hold-
fény Mazsorett Csoport és a Margaréta Ifjúsági Néptánccsoport tagjai. 
Júliusban a Munkaügyi Központ munkatársai várták a munkanélkülieket. A hónap közepén 
népismereti tábort tartottunk pályázati támogatásból 30 gyermek és 5 felnőtt részvételével. A 
programok között volt 2 strandlátogatás, kézműves foglalkozások, lovaskocsikázás, az ANKK 
és a Szolnok TV megismerése, rendőrségi bemutató és ismerkedés a fogyatékossággal élők 
életével. Július 22-től augusztus 12-ig az intézmény zárva volt. 
Augusztus 20-án az ünnepi szentmisét követően kenyérszentelésre és az I. Világháborús szo-
bor felavatására került sor. A Rákóczi Néptáncegyüttes ünnepi műsora zárta az ünnepséget. 
Augusztus 30-án és 31-én került megrendezésre a Rékas fesztivál. A pénteki napon egy konf-
liktuskezelő előadással kezdtük a rendezvény, majd a Hippolyt, a lakáj c. darabot láthattuk. A 
rendezvény teltházas volt. Szombaton a Szomszédünnep keretében telt el a délelőtt. Vendége-
ink voltak: Szászberek és Újszász. Már korán reggel elkezdődött a főzőverseny a három tele-
pülés csapatai között. Délelőtt a színpadán bemutatkoztak Szászberek, Újszász és Zagyvaré-
kas kulturális csoportjai. A rendezvényt egy finom ebéd és a főzőverseny eredményhirdetése 
zárta. Délután egy másik pályázat támogatásával a látogatóknap része lehetett lakossági 
egészségügyi szűrésekben, masszázsokban, rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatókban, a 
gyermekeknek kézműves foglalkozásban. A délutáni és esti program fellépői nagy közönséget 
vonzottak. Felléptek: Irigy Hónaljmirigy, Dupla KáVé és Köteles Cindy, Forgács Gábor és a 
Beatrice Együttes. Láthattunk motoros felvonulást és bemutatót, sörbemutatót és autós szla-
lomot. A rendezvényt tűzijáték zárta. Köszönöm minden támogatónak az adományokat és a 
segítőknek a munkáját.  
Szeptemberben a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport ünnepelte fennálásának 25. év-
fordulóját. Másnap az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület tartotta zenés délutánját. Ebben a hó-
napban tartotta a Zagyvarékasi Margaréta Egyesület a közös névnapi ünnepségét. Részt vet-
tünk a Mobilitás hét pályázatán is. Programok minden napra voltak betervezve. Hétfőn kresz 
totó, kedden az iskolában, szerdán az óvodában volt kresz vetélkedő és akadálypálya, csütör-
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tökön időseknek séta a Kisszögbe, pénteken családi kerékpározás a művháztól a Kisszögbe, 
érintve az iskolát és a Farmot is. Péntek délután Móricz Zsigmondra emlékeztünk. Szombaton 
egy jó hangulatú kulturális műsorral és egy finom vacsorával ünnepeltük meg a Faluház-
Tájház 5. születésnapját.  Filmvetítés és kézművel foglalkozás várta szeptemberben az óvodá-
sokat intézményünkben. Másnap táncházba invitáltuk a gyermekeket. A hónap végén pályáza-
ti pénzből megvalósult kerékpárút átadási ünnepségét szerveztük meg Zagyvarékas két keré-
ken címmel. A rendezvényen a gyerekek részt vehettek kerékpáros akadályversenyen, volt 
kresz totó, kresz oktatás, rajzverseny, részeg szemüveg kipróbálása, különleges kerékpárok, 
kerékpárszervíz pont.  
Októberben az Országos Könyvtári Napok keretein belül meseolvasó versennyel és író-olvasó 
találkozóval vártuk a gyerekeket. Az aradi vértanúk emléknapján Jánosi József polgármester 
úr köszöntője után a Gyimesközéploki Ordasoik és a Zagyvarékasi Margaréta Ifjúsági Nép-
táncegyüttes közös műsorát láthattuk. Ezt a rendezvényt is pályázati támogatással valósítottuk 
meg. Az Elszármazottak találkozóján a szentmise után, polgármester úr köszöntőjét követően 
ebéd várta a résztvevőket a művelődési házban, majd éneklés, tánc, mulatozás következett. 
Másnap az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület tartotta zenés délutánját intézményünkben. 12-én 
Családi napot rendeztünk a Szabadság téren pályázati támogatással. Neves fellépőket láthat-
tunk: Bodnár Attila, Papp Rita, Magyar Rózsa, Postás Józsi, Éliás Tibor, Mága Ernő és zene-
kara. A rendezvény megvendégeléssel zárult. Készültünk a választásra. Az időseknek egész-
ségügyi előadást szerveztünk. Október 23-i ünnepségen a Mennyből az angyal címmel a Pat-
kós Irma Művészeti Iskola Gimnázium és Szakgimnázium növendékeinek műsorát láthattuk. 
A Zagyvarékasi margaréta Egyesület a hónap végén ünnepelte az Idősek Világnapját. Az is-
kolások a szünidőben Társas klubban vehettek részt. 
November elején meseszínházi előadást tartottunk az óvodásoknak és az alsó tagozatos isko-
lásoknak. A Vass Lajos Népzenei Elődöntő a hagyományokhoz híven intézményünkben lett 
megtartva. Az Őszirózsa Egyesület zenés rendezvényét ebben a hónapban is megtartotta. Vér-
adást szervezett a Vöröskereszt a művelődési házban. Pályázati támogatásból vendégünk volt 
Berecz András Kossúth díjas mesemondó. A Debreceni Stúdium Egyesület munkaerőpiaci 
reintegráló foglalkozást tartott. A felső tagozatos iskolások író-olvasó találkozón vettek részt, 
ahol megismerkedtek a Seres fivérekkel. 
Decemberben Adventtel kezdtük a hónapot, ahol polgármester úr köszöntője után Miklós Já-
nos plébános megszentelte az adventi koszorút. A műsort a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
gyermekei szolgáltatták. Az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület is aznap tartotta Mikulás ünnep-
ségét. Az óvodás és az alsó tagozatos gyermekekhez is ellátogatott a Mikulás egy színházi 
előadás keretein belül. Ez a rendezvény is pályázati támogatásból valósult meg. A Zagyvapar-
ti Egyesület gyermekei sem maradtak ki az ünnepségből, hozzájuk is eljött a Mikulás. Advent 
második vasárnapján a Damjanich János Általános Iskola tanulói műsorát láthattuk. Ekkor 
tartotta a Zagyvarékasi Margaréta Egyesület is a Mikulás ünnepségét. A hónap közepén a 
falugazdász tartott előadást a gazdáknak. A Zagyvaparti Egyesület karácsonyi vacsorát rende-
zett tagjai részére. Advent harmadik vasárnapján a Kékibolya Népdalcsoport lépett fel. Az 
iskola intézményünkben tartotta meg karácsonyi ünnepségét. A Csillagfényes karácsony kul-
turális blokkja a művelődési ház színháztermében került megrendezésre. Kurucu László pol-
gármester úr köszöntője után felléptek a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda gyermekei,  a Dam-
janich János Általános Iskola tanulói és a Margaréta Ifjúsági Néptáncsoport. Ezt követően a 
Szabadság téren folytatódott a rendezvény. Láthattuk a MiaManó Színház vendégjátékát, Kiss 
Attila Andor és Kázmér Tamás előadását. A vendégek fogyaszthattak forralt bort, teát, beiglit. 
A rendezvény pályázati támogatással valósult meg. A negyedik adventen az Őszirózsa Nyug-
díjas Egyesület műsorát láthattuk. Az évet a Kékibolya Népdalkör szilveszteri mulatozása 
zárta. 
Az idősek részére alapfokú számítógép kezelői tanfolyamot tartottunk több csoportban.  
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Az év folyamán vásárok, szemvizsgálatok és egyéb szűrővizsgálatok, véradások, Munkaügyi 
Központ jelentkeztetése várta a lakosokat.  
 
A Margaréta Ifjúsági Néptánccsoport, az iskola Margaréta Gyermek Néptánccsoportja, a KSE 
Dream Dance Mazsorett és Showtánccsoport és a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport 
heti redszerességgel tartotta próbáit a művelődési házban. Helyt adtunk a sport kedvelőinek 
is: DARTS, nippon-zengó csoport.  
 
Több tanfolyamnak is helyet biztosítottunk terembérlet fejében.  

 
A Rékasi Hírek szerkesztése, cikkek gyűjtése, írása, nyomtatása, fényképek készítése és az 
újság értékesítése is a feladataink közé tartozik. 
 
 
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 
 
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 
 
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-
nyított aránya …………..(%)  
 

Dokumentumok a nemzetiségek számá-
ra 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Könyvek     

Folyóiratok (címek száma)     

Elektronikus dokumentumok     

Összesen     
 

 
Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 
 
Nincs ilyen szolgáltatásunk, mert nincs rá igény. 
 
 
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-
latát segítő IKT eszközök száma 

2 2 2 0 

Fogyatékossággal élők számára aka-
dálymentes szolgáltatások száma 

1 1 1 0 
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Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 
 
A fogyatékkal élők számára rendelkezünk egy felolvasó szoftverrel és egy nagy kapacitású nagyítóval, 
mely az olvasásban nyújt segítséget. 
 
 
IV. FEJLESZTÉSEK 

 
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 
5) Felújított, esztétikusan berendezett. 
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 
7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 
 

Szöveges ismertetés és értékelés. 
 

A felújításkor a nyílászárók lettek kicserélve, valamint a külső falak kaptak hőszigetelt burkolatot. Két éve 
napkollektorok lettek felszerelve. 

 
 
Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:  
 

1) Használhatatlan 
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 
7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 
bemutatása 
Szöveges ismertetés és értékelés. 
 
A könyvtár olvasóterme és az iroda 2018-ban került felújításra. A kölcsönzőtér jó állapotú, 
nem kellett felújítani. Az olvasóterem egyben a képzések helye is. Ezen kívül tudunk még két 
termet rendelkezésre bocsátani az oktatások alkalmával. Sajnos egyre jobban helyszűkében 
vagyunk, mivel a számítógépek is elvesznek egy részt a kölcsönzőtérből. 
 
 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
Szöveges ismertetés és értékelés. 
Intézményünk tavaly pályázatot nyújtott be „ A közösségi internet hozzáférési pon-
tok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt GINOP projekt 
megvalósítására. A projekt keretében informatikai eszközök térítésmentes használatá-
ra lehetett pályázni. A pályázati csomag része az alábbi eszközök és szolgáltatások: 
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- 3 db laptop 
- 2 db tablet 
- 2 db okostelefon 
- 1 db projektor 
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben) 
- 1 db beltéri Wifi Acces Point 
- 1 db kültéri Wifi Access Point 
- 1 db router  
A pályázaton elnyert eszközökkel a Digitális Jólét Program keretében a 65. életévüket be-
töltött időseket oktatjuk a gépek használatára. 
 
 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab ezer 
forint 

megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 0 0  

ebből olvasói 0 0  

ebből szerver 0 0  

Fénymásoló 0 0  

Szkenner 0 0  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

0 0  

IKR fejlesztés 0 0  

egyéb:……….. 0 0  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 0 0  
 

 A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
Jelentősebb eszközbeszerzés nem történt. 
 
 
  

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (ezer 
Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

LEADER 3.000.000 2.999.999 MVH 2019. 11. 
hó 

2020. 06. hó  
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Európai Uniós pá-
lyázatok megneve-
zése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      
 
 
 

 
Egyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert ös--
szeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      
 

 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó-
művész.  A félbevágott pipafüst c. újabb előadása is a nemzeti hagyományaink azon ismeret-
terjesztő eleme, „…amelyben a mesemondó hivatása új életet lehelni a régi mesékbe, hogy a 
ma embere is értse meg az öregek nyelvét, a maga boldogulására használja a régiek bölcses-
ségét, becsülje a rá hagyott örökséget…”. Kimagasló irodalmi és művészi értékei alapján a 
felnőttek számára is, de elsősorban a fiatal általános iskolás és a középiskolás tanulók részére 
szerveztük, családi programnak ajánlva. 
2019. decemberében a Grimm-Busz Színház tett eleget meghívásunknak. 
A pályázat további rendezvényei 2020-ban valósulnak meg. 
 
  
V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár 
kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 
 
 
Kommunikáció 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 181 200 197 109 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 1 1 1 0 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-
kül) 

0 0 0 0 
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Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 
nélkül) 

10 10 10 0 

Online hírek száma 0 0 0 0 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 10 10 10 0 

Hírlevelek száma 0 0 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték, ezer Ft) 

0 0 0 0 

Egyéb:…. 0 0 0 0 
 

A Rékas Fesztivált a Szolnok TV harangozta be egy riporttal.  A rádióban nem hirdettünk, fizetett 
hirdetésünk nem volt. Rendezvényeinket aaz intézmény facebook oldalán és a Zagyvarékasi Hírmon-
dóban jelentettük meg.  

 
 

 
Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 
stb.) (max. 1000 karakter) 
 
Partnerség, együttműködések 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

7 5 5 0 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá-
ra a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

5 5 5 0 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma  

2 2 2 0 

 
 
 
 
Partnerség 
A könyvtárral írásos együttműködést 
kötő partnerek száma 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek 0 0 0 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 
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Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények 0 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

 
 
 
 
Használói elégedettség mérés 
Használói igény- és elégedettség méré-
sek 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-
mérések száma 

3 3 3 0 

A használói igény- és elégedettség-
mérések során a válaszadó használók 
száma 

35 30 30 86 

 
 
 

 
Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

  
 

 
 
 
A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
Újszász és Szolnok több iskolájával is kötöttünk szerződést közösségi szolgálatok teljesítésére. A fia-
talok örömmel jönnek rendezvényeinkre segíteni. A civil közösségekkel, egyesületekkel, iskolával, 
óvodával is jó a kapcsolata intézményünknek.  
 

 
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  
 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
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 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2018. 

évi 
tény 

 
2019
. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

eltérés 
%-ban 
az elő-
ző év-

hez 
képest 

Bev
étel 

Az intézmény működési bevétele 176 170 170 97 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 

176 
170 

170 
97  

– ebből a késedelmi díjbevétel  0 0 0 0 

– ebből beiratkozási díjbevétel  11 11 13 118 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-
eszköz 

11 448 6 200 6 463 56 

– ebből fenntartói támogatás 11 076 6 000 6 277 57 

– ebből felhasznált maradvány 594 200 186 31 

– ebből pályázati támogatás 186 0 0 0,1 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  0 15 24 2400 

Bevétel összesen  11 624 6 385 6 657 57 

Kia
dás 

Személyi juttatás 5 624 3 061 3 061 54 

Munkaadókat terhelő összes járulék 1 174 589 589 50 

Dologi kiadás     4 604 3 000 3 132 68 

Egyéb kiadás 0 500 553 55 300 

Kiadás összesen  11 402 7 150 7 335 64 

 
 
 
Dátum: Zagyvarékas, március 10. 
         …………………………. 

aláírás 
               Intézményvezető 

 
 
 
Dátum: 

……………………………….. 
         aláírás 

        Fenntartó 
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A könyvtár logója 

 
 
 

A Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtár 2020. évi  

munkaterve 
 
 
 
 
 Az intézmény címe: 5051. Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1 
 
Az intézmény vezetője: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 

 
 
 
 
 
A készítés dátuma: 2020. március 10. 
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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 

2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 
A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, erőssé-
gek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.  
Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítá-
sát szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.  
 
Célunk a folyamatosan változó kulturális, környezeti és gazdasági feltételek figyelembevéte-
lével a szakmai munka területeinek továbbfejlesztése.   
A közművelődési és közkönyvtári feladatellátás a lakosság érdekeit szolgálja.  Mindezek 
anyagi feltételeinek megteremtését a meglévő önkormányzati támogatáson túl az aktuális pá-
lyázatokon való sikeres részvétellel is bővíteni szeretnénk.  
Az éves programkínálatunkkal - döntően térítés nélküli - előadásokat, rendezvényeket valósí-
tanánk meg.  
Gyermekek, fiatalok és felnőttek számára is közösségi programokat és lehetőségeket nyújt a 
ház akár befogadói, vagy kezdeményezői vagyunk ezeknek. 
2020-ban rendezvényeink egy része pályázati támogatás függvényében valósulna meg. 

 
- Zenés áhítat. (Aurin leánykar Kecskemét) 
- Kolompos együttes előadása 
- Nőnap 
- Március 15. 
- Stand Up Comedy 
- Anyák napja 
- Majális 
- Trianoni gyásznap 
- Margaréta Néptánctalálkozó 
- Szent István Napja 
- Rékas Fesztivál 
- Elszármazottak találkozója  
- Október 6.  
- Országos Könyvtári Napok  
- Október 23 
- Advent 
- Csillagfényes Karácsony 
- Gyermekek részére színházi előadások 
- Könyvtárhasználati vetélkedő 
- Meseolvasó verseny 
- Kiállítások 
- Játszóházak a szünidőkben 
- Író-olvasó találkozó 
 
 
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 
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2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 1 

1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 0,5 0,5 

Könyvtári 
szakmai 
munkakör-
ben foglal-
koztatottak 

Könyvtáros szak-
képesítéssel 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 

Egyéb felsőfokú 
összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

Mindösszesen könyvtári szakmai mun-
kakörben 

összesen 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Egyéb al-
kalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

Egyéb alkalmazott 
középfokú 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre   

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen   

átszámítva teljes munkaidőre    

Összes létszám (fő):  2 2 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  3 4 
 
 
A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítása-
nak ismertetése. 
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter) 
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2020-ban szerettük volna 1 fővel növelni a dolgozók létszámát, de sajnos a költségvetés ezt 
nem teszi lehetővé.  Az engedélyezett össz. létszám 3 fő, melyből jelenleg 2 fő van alkalmaz-
va, akik egyben ellátják a közművelődési feladatokat is. Ebből a létszámból a vezető rendel-
kezik főiskolai informatikus-könyvtárosi és felsőfokú közművelődési menedzser végzettség-
gel. Vállalkozásban 1 fő kulturális menedzser szervezi a rendezvényeket. A tervek szerint 1 fő 
közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Sajnos egyre nehezebb olyan embereket találni a közfog-
lalkoztatási munkára, akik megbízhatóak és vállalják a délutáni, esti és hétvégi munkákat is.  
 
 
III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 
 
Nyitvatartás  

 
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 
 

 
Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 
könyvtárban) (óra)  

26 26 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 
hetente összesen (óra)  

3 0 0,1 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 
(óra) 

8 4 50 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

16 20 125 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

1 3 300 

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 4 4 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 220 220 0 

 
 
Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-
séges kitölteni!) 
 
A fiókkönyvtárak száma:  
 

 
Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fiók-
könyvtárakban (összesítve-, óra)  
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Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás 
(összesítve, óra)  

   

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesít-
ve, óra) 

   

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

   

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

   

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben 
(összesítve): 

   

 
 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, ter-
vezett változások). 
 
2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő 
aláhúzandó) 
Ha igen, akkor miért:A tapasztalatok alapján 17 óra után, valamint szombatonként nincs 
igény a nyitva tartásra. Kevesebb a dolgozó a könyvtárban, sokkal több munka jut egy alkal-
mazottra, akik egyben a közművelődési feladatokat is ellátják. 
 
(maximum 200 karakter) 

 
Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 
 

Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra 

2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
0 0 0 

Olvasói munkaállomás  6 6 0 

Dolgozói munkaállomás 4 4 0 

Összesen 10 10 0 
 

 
2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, 
reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 
karakter) 
 
Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest) 
 
Sávszélesség: 10/1 
Sebesség: 10 
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó) 
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Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 
számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 
 
Gyűjtemény 
 
Gyűjteményfejlesztés  
 
 

 
Mutatók 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-
ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  817 550 67 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 189 150 79 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 
ezer Ft) 

0 0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

89 70 79 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db ) 

0 0 0 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-
ma (db) 

0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 296 250 84 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  0 0 0 
 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
 
Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 

2019. évi 
tény 2020. évi terv 

 
változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 

7632 7882 103 
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Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozá-
sának átlagos időtartama percben kifejezve)  

1 1 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife-
jezve (átlagosan) 

2 2 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elekt-
ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 
gyűjtemény egészének %-ában) 

100 100 0 

 
 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
 
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB 
Beszerzés éve:  2011. 
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 
 
 
Állományvédelem 
 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 
változás 
%-ban 

előző évhez 
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

0 0 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 

0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma 

0 0 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
 
Használati mutatók 
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Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 104 100 96 

A könyvtári látogatások száma (db)   2800 1500 54 

Ebből csoportok (db) 22 10 45 
 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
Az internet terjedésével egyre kevesebben jönnek el a könyvtárba, hiszen már otthon is elérhető a 
szolgáltatás. Az interneten gyorsan el lehet érni az információkat, melyek sokkal frisebbek, mint a 
könyvekben található adatok. Vannak, akik még mindig szeretik a szabadidejüket olvasással eltölteni 
és ők, ha már kevesebben is vannak, mint az előző években, kitartóan jönnek könyveket kölcsönözni. 
 
Dokumentumforgalom  
 

Könyvtárhasználat  2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 3152 3000 95 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 
száma (db) 

0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 5035 4000 79 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
0 0 0 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
0 0 0 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
0 0 0 

 
 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
A helyben használt dokumentumok száma növekedett 2019-ben az előző évhez képest. Ez valószínű-
leg annak tudható be, hogy a gyermekek a tanuláshoz szükséges kutatómunkát már nem csak az inter-
netről, hanem a könyvekből is beszerzik. A kötelező olvasmányok filmfeldolgozásai nem mindig 
olyanok, mint az eredeti könyvek. A könyvtárhasználati órák alkalmával a tanulók több könyvet is 
megnéztek és többen be is iratkoztak a könyvtárba. Arra törekszünk, hogy minél többen használják a 
könyvtárat. 
 
Online és elektronikus szolgáltatások  
 
Elektronikus szolgáltatások 
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A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése ter-
vezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  
 

Szolgáltatás 2020-ben tervezett 
(I=1/N=0) A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0  

OPAC 1 Az adatbázisban a megvásárolt könyveket 
folyamatosan rögzítjük. 

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 

0  

Referensz szolgáltatás 0  

Közösségi oldalak  1 Minden rendezvényünkről a facebook 
oldalon tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

Hírlevél 0  

RSS 0  
 

 
Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  
Igen/nem: 
Ha igen, akkor milyen témakörben:…………………………………………………………………. 
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
 
Online szolgáltatások  2019. évi 

tény 2020. évi terv 
változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Távhasználatok száma 388 350 90 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül  

0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya-
korisága (alkalom/hónap átlagosan) 

0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

0 0 0 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 1 1 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

26 26 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 

2510 2000 80 
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A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 

280 250 89 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma (db) 

0 0 0 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
 
Digitalizálás  
 
 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 0 0 
 

Közzététel helye, módja: 
 
Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 
elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vo-
natkozóan. (max. 1000 karakter) 
 
 
Képzések, könyvtári programok, kiállítások 
 
Összesítő táblázat 

 2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 90 18 20 

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen 

1391 810 58 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket tá-
mogató helyi kiadványok száma 

0 0 0 

 
 
Téma szerint 

 2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzések és programok száma  

4 4 0 
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A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzéseken és programokon 
résztvevők száma 

182 150 82 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-
ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések és programok 
száma  

72 0 0,1 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-
ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken és programo-
kon résztvevők száma 

432 0 0,1 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-
reditált képzések, továbbképzések száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-
reditált képzéseken, továbbképzéseken részt-
vevők száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  

4 4 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

112 100 89 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvények száma 
összesen  

3 3 0 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

441 400 91 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
száma  

1 2 200 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

80 80 0 

Egyéb témájú programok, képzések száma 6 5 83 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 
száma 

144 100 69 

Az összes könyvtári képzés, program száma 90 18 20 
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Célcsoport szerint 
 
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 
 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-
sítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzések, programok száma 

1 1 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-
sítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

55 30 55 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programok száma 

1 1 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programokon részt-
vevők száma 

10 10 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma  

72 0 0,1 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzéseken 
résztvevők száma 

432 0 0,1 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma  

1 1 0 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 

80 80 0 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 15 15 0 
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Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztve-
vők száma 

814 700 86 

Az összes könyvtári képzés, program szá-
ma 

90 18 20 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
2020-ban is változatos programokkal várjuk a falu lakosságát. Minden korosztály részére szervezünk 
rendezvényeket. Programjaink között megtalálhatóak lesznek a kiállítások, gyermekszínházi előadá-
sok, kulturális rendezvények. 
 
 
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 
 
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 
 
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-
nyított aránya …………..(%)  
 

Dokumentumok a nemzetiségek számára 2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban előző 
évhez képest 

Könyvek 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 

Összesen 0 0 0 
 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 
 
Nincs ilyen szolgáltatásunk, mert nincs rá igény. 
 
 
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 2019. évi 
tény 

2020. évi 
terv 

változás %-ban 
előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma 

2 2 0 

Fogyatékossággal élők számára akadály-
mentes szolgáltatások száma 

1 1 0 

 
 
Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 
 
A fogyatékkal élők számára rendelkezünk egy felolvasó szoftverrel és egy nagy kapacitású nagyítóval, 
mely az olvasásban nyújt segítséget. 
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IV. FEJLESZTÉSEK 
 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 
5) Felújított, esztétikusan berendezett. 
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 
7) Egyéb: ………………………………………………………………………………………… 
  

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismer-
tetése (maximum 1000 karakter) 

 
Nem tervezünk felújítást, fejlesztést. 
 

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2015 
 

1) Használhatatlan 
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 
7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 
2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 
karakter) 
 
Nem tervezünk bútorzat vásárlását. 
 
 
3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 

 
Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 0 0  

ebből olvasói 0 0  

ebből szerver 0 0  

Fénymásoló 0 0  

Szkenner 0 0  
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Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

0 0  

IKR fejlesztés 0 0  

egyéb:……….. 0 0  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen   0  
 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
  

1.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (ezer 
Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

LEADER 3.000.000 2.999.999 MVH 2019. 11. 
hó 

2020. 06. hó  

      
 
 

 
Európai Uniós pá-
lyázatok megneve-
zése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      
 
 

 
Egyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert ös--
szeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      
 

 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
2019-ben a pályázatból az alábbi rendezvények valósultak meg:Berecz András Kossuth-díjas éne-
kes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész előadása,   a Grimm-Busz 
Színház gyermekműsora. 
A pályázat további rendezvényei 2020-ban valósulnak meg: Kolompos Együttes gyermekelő-
adása, Nőnap, Anyák Napja, Majális, Stend up Comedy 2 alkalommal, kiállítás 4 alkalommal. 
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V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár 
kommunikációs célok bemutatása  
 
 
 
Kommunikáció 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás 
%-ban 

előző év-
hez képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 197 200 102 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 1 1 0 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 0 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 10 10 0 

Online hírek száma 0 0 0 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 10 10 0 

Hírlevelek száma 0 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 
érték, ezer Ft) 

0 0 0 

Egyéb:…. 0 0 0 
 

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés szá-
ma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 
száma, stb.) (max. 1000 karakter) 
 
Rendezvényeinket az intézmény facebook oldalán és a Zagyvarékasi Hírmondóban jelentetjük meg. 
Nagyobb rendezvényeinket meg szeretnénk hírdetni a rádióban és a Szolnok TV-ben is. 
 
Partnerség, együttműködések 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 2019. évi 

tény 2020. évi terv változás %-ban 
előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár-
ban teljesítők száma 

5 5 0 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött megálla-
podások száma 

5 5 0 
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A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  2 2 0 

 
 
Partnerség 
A könyvtárral írásos együttműködést kötő 
partnerek száma 2019. évi tény 2020. évi terv változás %-ban 

előző évhez képest 

Civil szervezetek 0 0 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 

Vállalkozók 0 0 0 

Oktatási intézmények 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 

Összesen 0 0 0 

 
 
Használói elégedettség mérés 
Használói igény- és elégedettség mérések 

2019. évi tény 2020. évi terv változás %-ban 
előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-mérések 
száma 

3 3 0 

A használói igény- és elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók száma 

30 30 0 

 
 
Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

  
 
 
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
 
Újszász és Szolnok több iskolájával is kötöttünk szerződést közösségi szolgálatok teljesítésére. A fia-
talok örömmel jönnek rendezvényeinkre segíteni. A civil közösségekkel, egyesületekkel, iskolával, 
óvodával is jó a kapcsolata intézményünknek.  
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VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  
 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2019. 

évi 
tény 

 
2020. 

évi 
terv 

eltérés 
%-ban 
az előző 
évhez 
képest 

Be
vé-
tel 

Az intézmény működési bevétele 170  376 221 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek)  170 350  206 

– ebből a késedelmi díjbevétel  0 0 0 

– ebből beiratkozási díjbevétel  13 26 200 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 6 463  
 
 
 
 
 

4 449 
 
 
 
 
 
 

69 

– ebből fenntartói támogatás 6 277 4 449 71 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 

– ebből pályázati támogatás 186  150 81 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0  0 0 

Egyéb bevétel összesen  24  0 0,1 

Bevétel összesen  6 657  4 825 72 

Ki
ad
ás 

Személyi juttatás 3 061  2 805 92 

Munkaadókat terhelő összes járulék 589  491 83 

Dologi kiadás     3 132  1 529 49 

Egyéb kiadás 553  0 0,1 

Kiadás összesen  7 335 4 825 66 

 
Dátum: Zagyvarékas, 2020. március 10. 
         …………………………. 

aláírás 
               Intézményvezető 

 
Dátum: Zagyvarékas, március  

……………………………….. 
         aláírás 

        Fenntartó 
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2019 szeptember 1.-én, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában 116 gyermek kezdte meg a nevelési évet, 

melyből a hátrányos helyzetű óvodások száma 26, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

pedig 37, a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma pedig 66 volt. 

5 sajátos nevelési igényű, és 2 beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő gyermeket is nevelünk, az 

integrált nevelés keretén belül, 4 kisgyermek szakértői vizsgálata pedig folyamatban van. 

Számukra igyekszünk folyamatosan biztosítani a szükséges gyógypedagógiai ellátást, utazó pedagógu-

sok segítségével, /gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus /. 

Az Újszászi Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai látják el, a logopédiai fejlesztési feladatokat, az 

iskolaérettségi, és a tanulási képesség fejlettségi vizsgálatokat. 

 

 

 

 Az óvodapedagógusok differenciált oktatás keretében járulnak hozzá a rászoruló gyermekek felzár-

kóztatásához. Szükség szerint pszichológus is foglalkozik a rászoruló gyerekekkel, a Szolnoki Peda-

gógiai Szakszolgálat Pszichológusának segítségével, támogatást nyújtva szükség szerint a rászoruló 

gyerekeknek, szülőknek is. Ezt a támogatást 2 család vette igénybe, az elmúlt időszakban. 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendel-

kezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

Így 2015 szeptember óta érvényesítettük a háromévesek óvoda kötelezettségét. Már a beiratkozást 

megelőzően, tájékoztattuk a szülőket az új törvényi kötelezettségről, a település jegyzőjének segítség-

ével, a pedagógusaink és a szociális osztályon dolgozók segítségével, igyekeztünk minden óvodaköte-

les gyermeket felkeresni, beóvodázni. 

Az idei nevelési évben változott a törvény, a gyermek 4 életévének betöltéséig van lehetőség óvodakö-

teles gyermekek szüleinek kérelmet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz a gyermekük óvodáztatása alóli 

felmentésér. Ezzel a jogával egyetlen egy szülő élt. 

Az óvodánk számára engedélyezett létszámon fölül jelentkező gyermekeket, a 2019-20202 nevelési 

évben nem kellett visszautasításra, minden óvodaköteles gyermeket sikerült beóvodáznunk. Folyama-

tos volt a felvétel, év közben folyamatosan fogadtuk a településünkre érkező óvoda köteles gyermeke-

ket. 

 Ebben a tanévben, a még nem óvoda köteles, 2,5 éves gyermekeket is tudtuk fogadni, az elmúlt évben 

kialakított Mini csoportba, ahová 16 kisgyereket sikerült befogadnunk. Így a többi csoport létszámát is 

sikerült normalizálni. Nem lettek 30 fő fölötti csoport létszámok.  

A nevelési évben is folyamatosan változott a létszám. Jelen pillanatban 114 gyermek áll óvodai jogvi-

szonyban az óvodával, ebből hátrányos helyzetű 23, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 36.  

A nagyarányú, hátrányos helyzetű gyermeklétszám miatt naprakész kapcsolatot tartunk fenn a család-

segítő szolgálattal, védőnővel. A folyamatos kapcsolattartás eredményeként sikerül támogatni a csalá-

dokat, jól működik oda vissza a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Az idei nevelési évben 4 alkalommal 

éltünk a jelzés lehetőségével, leginkább a gyermekek elhanyagolása, magatartási zavaraik miatt. 

2 alkalommal vettünk részt eset megbeszélésen, a Szolnoki kistérségi Családsegítő szolgálat központ-

jának szakembereivel együttműködve. Az esetmegbeszélések végeredménye többségében a gyerme-

kek védelembe vételével zárult. 

A 2020 január 1 bekövetkezett Köznevelési törvényi változások miatt, a hatévesek kötelező beiskolá-

zása kapcsán 10 szülőnek nyújtottunk segítséget, a szükséges felmentési kérelmek elkészítésében, az 

intézményünkbe járó szociális segítő munkatárs, Tormáné Blaha Veronika közreműködésével. 
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Az óvodánkban az alapellátásban gondozott gyermekek száma 11, védelembe vett gyermekek száma 

11fő, és eseti ellátásban 3 gyermek részesült. Ezekre a gyermekekre, családokra, fokozottan figyelünk, 

támogatjuk, segítjük őket.  

Óvodánk a jogszabályokban előír feltételekkel, helyiségekkel, eszközállománnyal rendelkezik, biztosí-

tott a kulturált, esztétikusan berendezett környezet.  

A 2018 év folyamán kialakításra került 20 fős csoportszobát nagy örömmel vették birtokba a Mini 

csoportos gyerekek, és nevelőik. 

 

 Az új épületszárnyban kialakított foglalkoztató helység, a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, 

külön foglalkozások vezetői számára jelentett jelentős változást, hiszen nyugodt környezetben, zavaró 

ingerek nélkül folytathatták a fejlesztő munkájukat. 

 A felújítás a mozgáskorlátozottak számára lehetővé tette az intézménybe való könnyebb bejutást, új 

felhajtó, korlát, mozgáskorlátozott mosdó, és parkolóhely is készült a korszerűsítés keretében.  

Az elmúlt nevelési évben az óvoda eszköz állományát is fejlesztettük, az új csoport kialakítása miatt 

eggyel több udvarrészre volt szükségünk, ezért a pedagógusainkkal, igyekeztünk áttervezni az udva-

runkat, ehhez a már elhasználódott hinták, mászókák helyett vásároltunk két új játszóteret, hogy min-

den csoport zavartalanul játszhasson a saját udvarrészén. 
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 Az új játszótereket, és a két éve vásárolt gumilapokat sikerült a nyári karban tartási munkálatok ideje 

alatt beépíttetni, így szeptemberben birtokba vehették a középsősök, és a Mini csoportosok az új ját-

szótereket, azonban a már meglévő mérleghinták, udvari kiegészítők, pad, szemetes, virágoskert sze-

gély a csapadékos időjárás miatt nem lettek visszaállítva., mindez a tavaszi időszakban vár megvalósí-

tásra. Szükségünk lenne még két homokozó felújítására, illetve egy hinta állvány cseréjére, mert bal-

esteveszélyes. A tavasz folyamán megvalósul minden játékeszközünk balesetvédelmi felülvizsgálata. 

2019 évi költségvetésünk lehetőséget adott arra, hogy bővíthettük a játék eszközállományunkat is, 

fejlesztő játékokkal, az ábrázolás tevékenységekhez szükséges alapanyagokat folyamatosan tudtuk 

biztosítani.  

A gyermekek ellátásához szükséges felszereléseket az elmúlt időszakban is sikerült biztosítani / evő-

eszközök, bútorok stb./. Az új épületrészhez a szükséges bútort, használati tárgyat a pályázati költség-

vetéséből tudtuk megvásárolni. A továbbiakban szeretnénk még kiegészíteni, a csoportszobát, egy 

beépített szekrénnyel, illetve térelválasztó polcokkal a kuckósítás, érdekében, meghitt játszó sarkok 

kialakításával. 

Egész évben biztosítani tudtuk a szükséges tisztító szereket, alapanyagokat. 

Minden tekintetben igyekszünk a jogszabályi előírásoknak megfelelni. A katasztrófa védelmi vizsgálat 

lefolytatása után elkészíttettünk az óvodára vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, és alkalmaztunk, az 

intézményünkben tűzvédelmi, és adatvédelmi szakembert a 2018 évi adatkezelési törvény változásá-

nak megfelelően. 

Intézményünk személyi állománya a törvényi előírásoknak megfelelő. Óvodapedagógusi és dajkai 

szakképzettséggel rendelkeznek a dolgozóink, egy óvodatitkár, egy pedagógiai asszisztens, egy köz-

foglalkoztatott segíti a munkánkat.  

2019 nyarán egy kolléganőnk felmondott, egy kolléganőnk nyugdíjba vonult, és egy másik óvónőnk a 

felmentési idejét töltötte, ezért három szabad üres óvodapedagógusi álláshelyünk volt melyre a meg-

hirdetés ellenére sem érkezett érdemi pályázat. Emiatt szeptembertől három nyugdíjas óvodapedagó-

gust foglalkoztattunk a Pesti szomszédok, nyugdíjas szövetkezeten keresztül. 

Októbertől sikerült alkalmaznunk egy óvodapedagógust, és majd egy másikat 2020 januártól, illetve 

februártól egy nyugdíjas kolléganőnk szünetelteti a nyugdíjas ellátását, így már csak 1 nyugdíjas óvo-

dapedagógust alkalmazunk.   

Azonban egy óvodapedagógusunk, jelen pillanatban szabadságát, majd a felmentési idejét tölti, és 

2020 június 26.-tól ő is nyugállományba kerül.  
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Sajnos az utóbbi időszakban, nagyon nehezen sikerült megoldani a gyermekek zavartalan ellátását, a 

dolgozók betegsége, hiányzásai, a betöltetlen álláshelyek miatt. Mindez a továbbiakban is fennáll, 

nagy feladatot jelent ez a kollektívánkra.  

A betervezett továbbképzésekre az elmúlt évben a pedagógusok helyettesítésének nehézkes megoldása 

miatt nem jutottunk el.  Egy óvodapedagógus kolléganőnk elkezdett egy gyógypedagógusi képzést. 

Egyébként az 55 év fölött mentesülnek is a kollégák, így csak két kolléganő kötelezett a képzéseken 

való részvételre. Számukra a közeljövőben keresünk megfelelő képzéseket. 

2019.10.03.-án, informatikai szaktanácsadáson vett rész a kollektíva minden tagja, Heimann Győző 

Informatikus szaktanácsadó támogatásával, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában.  

Az elmúlt időszakban minden lehetséges Oktatással neveléssel kapcsolatos fórumon, előadáson, kép-

viseltük az intézményünket. / Megyei Tanévnyitó, Szakszolgálati Fórumok, Oktatással kapcsolatos 

tájékoztatók. /  

Az idei nevelési év kiemelt feladata, a Falusi környezet hatása oktató-nevelőmunkánkra, és ennek 

megfelelően a munkaközösségünk témája a Néphagyomány ápolás, kutakodás népi szokások feleleve-

nítése volt. 

Mindezt annak érdekében is választottuk, hogy még inkább megszeressék a gyerekeink a falunkat, a 

falusi természetközeli élet adta lehetőségeket. Ezért sokat sétáltunk a gyerekekkel a falunkban, a jeles 

napok hagyományait felelevenítettük, pl. húsvét, Szüret, Farsang, Luca nap, Borbála napja, Mikulás, 

karácsony.   

Az intézményben dolgozó valamennyi pedagógus önértékelésének elvégzése kötelező 2021.augusztus 

31-ig, a 20/2012 VIII.31 EMMI rendelet alapján, melyet 2016-ban módosítottak. 

Ennek megfelelően elkészült az intézmény önértékelési terve, mely tartalmazza a felelősök rendszerét. 

Az idei nevelési évben Baloghné Lakatos Márta, önértékelését készítettük el. Óvodánkban a mozgás-

kotta módszerét szinte minden csoportban alkalmazzák a pedagógusok. A gyerekek örömmel kapcso-

lódnak be ebbe a játékos foglalkozásokba 
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 A mozgáskotta egy olyan módszer, amihez jellel ellátott lapok segítenek a gyerekeknek, a különböző 

mozgásformák elvégzéséhez, / ugrás, guggolás, forgás stb. /, illetve segítenek az irányok tanulásában, 

a téri tájékozódásban, a figyelem, koncentráció fejlesztésében, a szabálytudat alakításában. 

Továbbra is az óvodába lépéstől nagy odafigyeléssel neveljük a kisgyerekeket, az anyás befogadás 

kapcsán igyekszünk megismerni a gyerekeket, anamnézist készítünk a gyerekről, családról mely nagy-

ban megkönnyíti a személyre szabott nevelést. 

Óvodásainkról személyi, előrehaladási portfóliót vezetünk, minden kisgyereknek személyes fejlesztési 

tervet készítünk, majd félévente lejegyezzük az előrehaladását, erről tájékoztatjuk a szülőt, segítséget 

adva a gyermek, otthoni fejlesztéséhez. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek előre haladásá-

ról pedig 3 havonta tájékoztatjuk a szülőket. 

A családokkal jó a kapcsolatunk, a szülők segítőkészek a mindennapok folyamán, eszközökkel, mun-

kájukkal, segítik az intézmény munkáját. Sikerült a szülői szervezet tagjait bevonni a rendezvényeink 

a szervezésébe, lebonyolításába.  

  

Jó példa a szülők odaadó hozzáállására, hogy a farsangi rendezvényünkön, tánccal lepték meg a gye-

rekeket.  

Két óvodapedagógusunk segítségével, nagycsoportos gyermekeinknél elvégeztük az idei évben is a 

DIFER vizsgálatokat mely segített a gyermekek fejlettségének megállapításában, a szülők tájékoztatá-

sában. 

Óvodánkban az idei évben is volt külön foglalkozásokra is lehetőség, Ovi foci, illetve Katolikus, Re-

formátus hittan oktatásra, ezeken a foglalkozásokon a nagycsoportos gyermekek vesznek részt. Heti 
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egy alkalommal, iskola előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt az iskolába készülő, de még felzár-

kóztatásra szoruló gyerekek, az Újszászi Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa segítségével. 

A 2019- től a SZKTT Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálati Központ jóvol-

tából, egy Óvodai Szociális segítő is támogatja a munkánkat, heti 4 órában szükség szerint a gyermek-

csoportokban segíti az óvodapedagógusok munkáját, szükség szerint egyénileg is foglalkozik a beil-

leszkedési tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek. Aktívan együttműködik a gyermekvédelmi, 

feladatok megoldásában.  

A Szociális támogató szervezet jóvoltából óvodásaink részt vettek a Reptár látogatáson is, ami nagy 

élményt jelentett a nagycsoportosainknak. 

  

A gyermek anyagnak, és a helyi viszonyoknak megfelelő Helyi Nevelési Program szerint dolgozunk, 

mely Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programjának adaptálásával készült. 

Továbbra is alkalmazzuk a Kompetenciai nevelés módszereit és az Integrációs Pedagógiai rendszer 

elemeit, módszereit. 

A gyermekek fő tevékenysége a játék, melyben megkeressük, beépítjük, a mozgás, a zenei, anyanyel-

vi, környezeti, ábrázolás- kézimunka nevelés, fejlesztési lehetőségeit.  

Játék közben lehetőség adódik a differenciált foglalkoztatási formához. Mindenki a saját fejlődési 

ütemének megfelelően tud ismerethez jutni, ezzel a módszerrel a jó képességű gyermekek tehetség 

gondozása is biztosított a komplex tevékenységek keretében.  

A helyi intézményekkel is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni, a Damjanich János Általános Iskolával. 

Az idei évben is 5 alkalmas iskola előkészítő foglalkozáson vesznek részt a leendő iskolások, hogy 

jobban megismerhessék a gyerekek az iskolát, a leendő tanító nénit. Az iskolához szükséges ismeretek 

rendszerezése is megvalósul ezeken a foglalkozásokon.  
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A Móricz Zsigmond Művelődési Házzal is jó a kapcsolatunk, részt vesznek óvodásaink a községi ren-

dezvényeken, / Faluház napja, Csillagfényeskarácsony, Idősek napja/ és óvodásaink nagy örömmel 

vettek részt a meseelőadásokon is.  

 

  

 

Folyamatosan tarjuk a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, az Őszirózsa egyesülettel, az Idősek 

Napközi Otthonával. 

 

Rendezvényeinket támogatták, a Zagyvarékas Község Önkormányzata, a helyi civil szervezetek, 

zagyvarékasi vállalkozók. Óvodánk Gyermekvár Alapítványa, az 1%-os felajánlásokból és pályázati 

forrásokból anyagilag is segítette rendezvényeinket.  

Az idei nevelési évben 48 tanköteles korú gyermeket neveltünk, sajátos nevelési igénye miatt 3 gyerek 

számára a szakértői bizottság javasolta, hogy még egy évig óvodai nevelésben vegyenek részt. Az Ok-

tatási törvény módosításának megfelelően 2020 január 31.-ig 10 gyermek számára nyújtottak be szü-

lők kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, tankötelezettség alóli felmentéssel kapcsolatban.  
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A vizsgálatok alapján 8 kisgyerek számára megérkezett a határozat, arról, hogy még egy évig ők is 

óvodai nevelésben részesülhetnek, 2 kisgyerek részére pedig elutasító határozat érkezett, nekik 2020 

szeptemberétől meg kell kezdeniük az iskolát. 

Így a 2020-2021 nevelési évben óvodánkból 38 kisgyerek kezdi meg az iskolai tanulmányait.   

 

Zagyvarékas, 2020. 03.04.                                

 

    

                                                                                                Baloghné Lakatos Márta 

 Intézményvezető  

   



 
 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
- a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére - 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2020/2021-es nevelési év indításánál az óvodai maximális csoportlétszám 20%-
al való átlépését minden óvodai csoportra vonatkozóan. Az óvodavezető kérelme az előterjesztés 
1. mellékletét képezi. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 
értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza 
meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási 
év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszám határokat. Ez alapján az 
óvodában minimális csoportlétszám 13 fő, az átlag csoportlétszám 20 fő, míg a maximális 
létszám 25 fő.  

 

 minimális létszám maximális létszám átlag létszám 

Óvoda 13 25 20 
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 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek legfeljebb 
20%-os túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Zagyvarékas Község Önkormányzata által 
fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy engedélyezze a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 
2020/2021-es nevelési évben indított óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való 
túllépését a határozat-tervezet figyelembe vételével. 

 

Zagyvarékas, 2020.június 11. 

 

Kurucz László 
polgármester 
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______/2020. (____) Kt. 
H a t á r o z a t:  
 
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem 
megtárgyalásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Égszínkék 

Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelmet megtárgyalta és a 2020/2021-es 

nevelési évben a maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-al történő emeléséhez 

hozzájárul. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről haladéktalanul értesítse az érintett 
intézmény vezetőjét. 

 

A határozatról: 

1. Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
2. Kurucz László polgármester, 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

5. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ..../2019. (V......) önkormányzati rendelethez

forintban

Kötelező feladatok
Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatási) 

feladatok

1 2 3 4 5 6
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 297 956 988 329 979 401 329 979 401
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 897 138 100 681 535 100 681 535
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 72 050 399 74 710 999 74 710 999
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 122 521 561 122 716 113 122 716 113
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 487 890 5 387 578 5 387 578
1.5. Működési célú központosított előirányzatok 26 401 856 26 401 856
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 81 320 81 320
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 149 077 084 193 908 277 193 908 277
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 149 077 084 193 908 277 193 908 277
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 3 709 724 125 789 280 125 789 280
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 65 910 244 65 910 244
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 709 724 59 879 036 59 879 036
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 60 911 000 161 926 817 161 926 817

4.1. Építményadó 3 500 000 48 759 218 48 759 218
4.2. Iparűzési adó 44 600 000 96 674 067 96 674 067
4.3. Gépjárműadó 7 000 000 9 100 000 9 100 000
4.4. Termőföld bérbeadásából szármaszó jövedelem utáni SZJA 11 000 11 000 11 000
4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 5 800 000 7 382 532 7 382 532

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 44 549 206 48 987 226 48 987 226
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 1 550 000 1 550 000 1 550 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 20 608 640 22 203 907 22 203 907
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 900 000 3 168 957 3 168 957
5.4. Tulajdonosi bevételek 9 200 000 9 200 000 9 200 000
5.5. Ellátási díjak 2 055 350 3 413 512 3 413 512
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 980 216 8 034 216 8 034 216
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 0
5.8. Kamatbevételek 155 000 155 000 155 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
5.10. Egyéb működési bevételek 100 000 1 261 634 1 261 634
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 0 0 0
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 6 450 000 6 450 000 6 450 000
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6 450 000 6 450 000 6 450 000
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 0
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 562 654 002 867 041 001 867 041 001

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.) 0
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 0
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 490 558 687 490 558 687 490 558 687
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 490 558 687 490 558 687 490 558 687
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 0
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 0
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 490 558 687 490 558 687 490 558 687

    17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 053 212 689 1 357 599 688 1 357 599 688

Ebből:
Sor-
szám Bevételi jogcím

2019. évi 
módosított 
előirányzat

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

2019. évi eredeti 
előirányzat



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ..../2019. (V......) önkormányzati rendelethez

forintban

Kötelező feladatok
Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatási) 

feladatok

1 2 3 4 5 6
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 838 387 458 941 023 524 941 023 524
1.1. Személyi  juttatások 248 653 201 289 587 416 289 587 416
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 824 593 45 686 652 45 686 652
1.3. Dologi  kiadások 141 693 775 254 412 966 254 412 966
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 832 000 31 850 500 31 850 500
1.5 Egyéb működési célú kiadások 367 383 889 319 485 990 319 485 990
1.6. Tartalékok
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 243 469 351 445 251 181 445 251 181
2.1. Beruházások 243 469 351 374 559 748 374 559 748
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0
2.3. Felújítások 0 70 691 433 70 691 433
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 081 856 809 1 386 274 705 1 386 274 705
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … +4.3.) 0
4.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) 0
5.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 10 939 472 10 939 472 10 939 472
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 939 472 10 939 472 10 939 472
6.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése 
6.4.  Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 0
7.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.  Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.) 10 939 472 10 939 472 10 939 472
9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8) 1 092 796 281 1 397 214 177 1 397 214 177

Sor-
szám Kiadási jogcímek

2019. évi 
módosított 
előirányzat

Ebből:

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

2019. évi eredeti 
előirányzat



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdése d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. 
 

INDOKLÁS 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a 2019. évi költségvetését 
 

   562.654.002 Ft Költségvetési bevétellel 
1.081.856.809 Ft Költségvetési kiadással 

         519.202.807 Ft      Költségvetési hiánnyal  
 

az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A költségvetési hiányt a 
tervezett finanszírozási bevételek összege fedezte. 
 
A rendelet megalkotását követően nem tervezett bevételek folytak be, főként pályázati 
források, bérkompenzáció. Ezek nagy része feladattal terhelten érkezett, így a költségvetés 
főösszegét növelik, összegük beépítése indokolt mind a bevételi, mind a kiadási oldalra. 
 
Az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárral egyeztetett teljesítési 
adat alapján módosítani szükséges.  
 
A további módosítások a képviselő-testület által hozott határozatok költségvetési rendeleten 
történő átvezetése miatt szükségesek. 
 
A módosító tételek átvezetését követően az önkormányzat költségvetése az alábbiak szerint 
alakul. 
 

728.692.701 Ft Költségvetési bevétel 
 846.517.943 Ft Költségvetési kiadás 
117.825.242 Ft  

 
költségvetési hiány 
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A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását, majd a rendelet 
megalkotását. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2020………………. 
 
 
 
 
 
     Kurucz László Árpád 
           polgármester 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……../2020. (…….) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2019. (II. 18.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. § 

 
A R. 2. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

   611 326 097 Ft költségvetési bevétel 
1 378 827 176 Ft költségvetési kiadás 
   767 501 079 Ft költségvetési hiány” 

 
2. § 

 
A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között összesen 375 553 149 Ft tartalékot állapít meg. 

  
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.” 

 
 

3. § 
 
A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 

A R. 9. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 
A R. 9. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 
 

6. § 
 
A R. 9. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
 

7. § 
 
A R. 9. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 
 

8. § 
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A R. 9. 5. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 
 

9. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. ……. …..-i ülésén. 
 
 
 

                Kurucz László Árpád           Dr. Fekete Nóra 
polgármester          jegyző 

 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2020. ………-án kihirdetésre került. 
 
 
 

Dr. Fekete Nóra 
         jegyző 



7. melléklet a …..../2020. (….....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 
megnevezése 02

Feladat 
megnevezése 01

 forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés

A B C D E

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 692 000 703 370 502 200
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 190 000 201 370 201 370
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 400 000 400 000 300 062
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 2 000 2 000 224
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 544

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 6 168 684 9 163 478 6 135 478

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 168 684 9 163 478 6 135 478
2.4.  - 2.3-ból EU-s támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 6 860 684 9 866 848 6 637 678
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 58 495 563 58 695 563 59 703 035

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 513 049 513 049 513 049
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 982 514 58 182 514 59 189 986

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 65 356 247 68 562 411 66 340 713

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 64 848 247 67 789 056 64 391 219
1.1. Személyi  juttatások 43 166 264 45 053 414 44 430 342
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 601 262 9 193 854 9 193 854
1.3. Dologi  kiadások 13 080 721 13 541 788 10 767 023
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 508 000 773 355 422 073

2.1. Beruházások 508 000 773 355 422 073
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 65 356 247 68 562 411 64 813 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10 10 10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Bevételek

Kiadások

Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. A veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. 
törvény 6. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat 2020. június 18-ig nem rendelkezik a 2019. 
évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási 
rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy legkésőbb június 18-át követő 30. 
napon hatályba lépjen.  
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 

INDOKLÁS 
 

I.  
BEVEZETŐ 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019. (II. 18.) rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését.  
 
Az önkormányzat 2018-ban felhalmozásra és felújításra összességében 256.786.611 Ft-ot 
fordított. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 19.171.152 Ft működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
 
A működési forráshiányra az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásként 
4.152.936 Ft-ot kapott az év folyamán, mely a hiányt ellensúlyozta. Az önkormányzat a 
további forráshiányt a maradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
 



A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a 
fizetőképességet biztosítani. 
 
Hitelfelvétel a tárgy évben nem történt. 
 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. 
 
 
 

II. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban 

előírt indoklások 
 
 
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása  
 
Az önkormányzat és intézményeinek együttes pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. 
január 1-jén 453.222.666 Ft volt. Az év folyamán a kiadások összege meghaladta a 
bevételeket így a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 282.954.297 Ft.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
Több éves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége 
az önkormányzatnak nincs. 
 
Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. december 31-én nem rendelkezett, valamint 
kezességvállalása sem volt. 
 
Közvetett támogatások 
 
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla 
tartalmazza. Közvetett támogatásként az Életjel Mentőcsoport, valamint a civil szervezetek 
ingyenesen használhatják az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást és a művelődési ház 
termeit. 
 
Adósság állomány alakulása 
 
2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem 
volt. A 2019. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói 
kötelezettségként a mérlegben 48.962.803 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 
23.766.263  Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 25.196.540 Ft.  
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 2.334.878.975 Ft, mely 7,80 %-
kal (168.894.214 Ft-tal) növekedett az előző évhez képest. 
 
Az immateriális javak állománya 152.700 Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, mely 
összeg a szellemi termékek után elszámolt értékcsökkenési leírás. 



 
A tárgyi eszközök állománya 1.206.388.367 Ft, ami 22,35 %-os növekedést mutat, melynek 
oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a 
tárgyévben elszámolt amortizáció összegét. 
 
A koncesszióba adott eszközök év végi állománya 3,8 %-kal, 22.785.933 Ft-tal csökkent az 
értékcsökkenések elszámolása következtében. 
 
A pénzeszközök állománya 37,6 %-kal (170.268.369 Ft-tal) csökkent.  
 
2019. év végén az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezett. 
 
A követelések növekedésének mértéke 169,5 % az előző évhez képest. Ehhez nagy mértékben 
hozzájárult a TOP-os beruházásokra adott előlegek összege. 
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 93.297.974 Ft, mely az általános 
forgalmi adó összegét tartalmazza. 
 
A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 
vált módosításokkal együtt teljesültek.  
 
A fenntartható fejlődés érdekében, 2020-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági 
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek, részesedések alakulása 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek összes állományát a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 



A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.  
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és 

hozza meg döntését. 

 
 
 
 
Zagyvarékas, 2020. június 26. 
 
 
 
 
                                            Kurucz László Árpád 
 polgármester  
  



8.3. melléklet a …..../2020. (….......) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv 
megnevezése 05

Feladat megnevezése 01

 forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés

A B C D E

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 18 670 000 21 844 088 21 619 156
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 000 000 14 583 897 15 313 620
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 68 957 68 957
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 1 700 000 3 058 162 1 509 639
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 969 000 3 969 000 4 562 731
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 1 000 1 000 536
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 163 072 163 673
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 30 897

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  - 2.3.-ból EU-s támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - 4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 18 670 000 21 874 985 21 619 156
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 127 886 895 127 886 895 115 994 993

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 130 683 1 130 683 1 130 683

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 126 756 212 126 756 212 114 864 310

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 146 556 895 149 761 880 137 614 149

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 137 816 868 141 021 853 134 219 570
1.1. Személyi  juttatások 65 931 137 65 881 137 61 116 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 740 467 12 790 467 11 877 009
1.3. Dologi  kiadások 59 145 264 62 350 249 61 225 608
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 8 740 027 8 740 027 1 697 614

2.1. Beruházások 8 740 027 8 740 027 1 697 614
2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 146 556 895 149 761 880 135 917 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 19 19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Bevételek

Kiadások
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
 

BELSŐ ELLENŐRI 
2019. 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
 

 
Vezetői összefoglaló 
 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése 
értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, 
emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 
 
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2019. évben a belső ellenőri feladatokat. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. 
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a 
költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá. 
 
A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet 
követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé 
terjeszti jóváhagyásra. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a 
helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési 
szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan gondoskodtak 
a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, 
javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.  
 
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső 
ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső 
kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek 
megvalósulását tartalmazza.  
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 [Bkr. 48. § a) pont] 

 
2019. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot 
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, 
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 
 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
[Bkr. 48. § aa.) alpont] 

  
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az elvégzett ellenőrzés bemutatása 
 

Tárgya Cél Módszer 
Típus 

(szabályszerűségi, 
pénzügyi stb.) 

Megjegyzés 
(terv 

szerinti 
vagy soron 
kívüli vagy 

terven 
felüli) 

Zagyvarékasi 
Égszínkék Óvoda 

Zagyvarékas 
Községi Bölcsőde  
gyermekétkezési 
(iskolai, óvodai, 

bölcsődei) térítési 
díjak beszedése, 

étkezés 
nyilvántartása 

Annak megállapítása, hogy a 
gyermekétkezési térítési díjak 

megállapítása, beszedése, 
nyilvántartása, elszámolása a 

jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásoknak megfelelően, 

szabályosan történik-e, az igénybe 
vett kedvezmények megalapozottak-

e, jogszerűek-e, bizonylatokkal 
megfelelően alátámasztottak-e. 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
mintavételes, 

esetenként 
tételes 

ellenőrzése 

Pénzügyi 
ellenőrzés 

Terv 
szerinti 

 
A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása 
 

Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor. 
 
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti 
tervet kell figyelembe venni) 
 

A 2019. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató 
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az 
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az 
esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket. 

 
Elmaradt ellenőrzések 

 
2019. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt. 
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I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

 
Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került 
sor. 
 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
[Bkr. 48. § ab) alpont] 

 
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, 
tapasztalatai 
 

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2019. évi 
ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. 
 
Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint 
készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat 
fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek. 
 
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. 
 
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem 
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 

 
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
Kapacitás-ellátottság bemutatása 

 
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian 
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú 
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli 
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a 
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás). 

 
A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következésképpen 
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat 
szempontjából egyaránt. 

 
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok 
az állások betöltésénél 
 

A belső ellenőrzés 2019. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső 
erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 
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A belső ellenőrök képzései 
 

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt 
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői 
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, 
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen. 

 
Belső ellenőrök regisztrációja 

 
Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. 
(VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek. 
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) 
bekezdésében meghatározott engedéllyel. 
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben 
meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt 
gyakorlattal. 
 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §] 

 
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése 
 

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is 
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési 
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi 
meg. 
 

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása  
 

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális 
függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében. 

 
Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet 
operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek 

 
A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív 
működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait 
önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. 
Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó 
ellenőrzési jelentést. 
 
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. 
 
A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a 
szervezet operatív működésével kapcsolatosak. 
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I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §] 

 
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt. 
 

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz 
hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat 
gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés 
tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat 
szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották. 
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban 
problémák, korlátozások nem merültek fel. 
 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez 
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) 
biztosítottak voltak. 
 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás 
megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott 
az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, 
biztonságos tárolásáról. 
 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges 
szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi 
irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez 
célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az 
ellenőrzési lefedettség növelése. 
 
Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervben foglaltak 
megvalósításának kontrollját. A 2019. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte. 
 
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség 
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint 
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a 
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. 
 
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső 
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. 
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, 
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében. 
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I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont] 

 
A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. 
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a 
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult. 

 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont] 
  
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]. 

 
Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 

A Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvoda és Zagyvarékas 

Községi Bölcsőde 
vonatkozásában a 

gyermekétkezési térítési díjak 
beszedésének, étkezés 

nyilvántartásának ellenőrzése 

A helyi rendeletben 
meghatározott bruttó fizetési 
kötelezettség nem felel meg 
teljes mértékben a 328/2011. 
(XII. 29.) Kormányrendelet 

kerekítésre vonatkozó 
előírásainak. 

Nem teljes 
mértékben 

érvényesülnek a 
vonatkozó Korm. 
rendelet előírásai. 

Az intézményi térítési díjak 
328/2011. (XII.29.) 

Kormányrendelet szerinti 
meghatározása, figyelembe 

véve a kerekítésre vonatkozó 
előírást (étkezési típusonként). 

A Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvoda és Zagyvarékas 

Községi Bölcsőde 
vonatkozásában a 

gyermekétkezési térítési díjak 
beszedésének, étkezés 

nyilvántartásának ellenőrzése 

Az étkezők analitikus 
nyilvántartásának adattartalma 

a vizsgált időszak 
vonatkozásában részben eltért 

a 328/2011. (XII.29.) 
Kormányrendelet 4. számú 
mellékletében előírtaktól. 

A gyakorlat nem 
teljes mértékben 

felel meg a 
vonatkozó 

előírásoknak. 

Az étkezők analitikus 
nyilvántartásának adattartalmát 

a 328/2011. (XII.29.) 
Kormányrendelet 4. számú 
mellékletében előírtakhoz 

igazítani. 

A Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvoda és Zagyvarékas 

Községi Bölcsőde 
vonatkozásában a 

gyermekétkezési térítési díjak 
beszedésének, étkezés 

nyilvántartásának ellenőrzése 

Jelentős mértékű hátralék 
halmozódott fel, melynek 

csökkentésére érdemi 
intézkedés nem történt. 

A nem hatékony 
hátralék-kezelés a 

hátralékok 
halmozódásához 

vezethet. A magas 
hátralékállomány 

likviditási gondokat 
okozhat. 

A hátralékok gyermekenkénti 
tételes felülvizsgálata. 

Részletesen vizsgálják meg a 
hátralékok keletkezésének idejét 

és összegét, ha az összeg 
elévült, vagy magas behajtási 

költséggel jár, írják le. Az 
intézményvezetőkkel 

egyeztetve dolgozzanak ki 
hatékony módszert az étkeztetés 
kintlévőségeinek csökkentésére. 

 
A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt jelentőségű 
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű 
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza. 

 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont] 

 
Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és 
a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, 
melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.  



 7

 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás követelményeit.  
 
A belső kontrollrendszer öt eleme:  
 

1. Kontrollkörnyezet 
 
A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek 
szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi 
körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a 
módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. 
 
A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a 
feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán 
erőforrás kezelés átlátható. 
 
Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a 
jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz 
igazítani. 
 

2. Kockázatkezelési rendszer 
 

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított 
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és 
kezelése. 
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és 
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a 
válaszlépések megtételére. 
 
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a 
kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított 
legyen. 

 
3. Kontrolltevékenységek 

 
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és 
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység 
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden 
szintjén és minden működési területén megjelennek. 
 
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: 
a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok 
b) Kijelölések 
c) Jóváhagyások 
d) Jogosultságok 
e) Igazolások 
f) Egyeztetések 
g) Működési tevékenység áttekintése 
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h) Eszközök védelme 
i) Hozzáférési jogosultságok 
j) Feladatkörök szétválasztása 
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések 
 

4. Információ és kommunikáció 
 
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé 
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. 
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és 
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és 
ellenőrizhetősége szempontjából. 
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 
 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer 
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere 
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. 
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók 
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi 
működtetése az operatív vezetés feladata maradt. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont] 
 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek 
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai 
 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. 
 
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem 
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 

 
A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a 
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 
megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető 
részére. 
 
A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető 
részére megküldésre került. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet 
jóváhagyta. 
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A vizsgált szervek azonnal megkezdték a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések 
megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső 
ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben 
konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a 
szervezetek a normákat követve folytathatják tevékenységüket, az ellenőrzési 
lefedettség növekszik. 

 
A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben 
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott 
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót 
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére. 

 
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, mivel az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő nem járt 
le. 
 

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot 
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából 
 

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem releváns. 

 
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai 
 

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem releváns. 

 
 
Zagyvarékas, 2020. február 14. 
 
 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
  

…………………………… …………………………… 
Lisztes-Tóth Linda dr. Fekete Nóra 

Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. június 30-ai ülésére 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2019. november 7-i testületi ülésen képviselői indítványra módosította a testület az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló 10/2014.(X.20.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet). A módosítás alapján a képviselőknek 55.000 
Ft/hó tiszteletdíj járt, valamint bizottsági tagságonként is 55.000 Ft/hó. Ha a képviselő bizottsági elnök, 
akkor a fentieken felül 25.000 Ft illette meg.  

A COVID19 járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után, mivel testületi ülések összehívására nem 
kerülhetett sor, valamint az önkormányzatnak a költségvetéséből a védekezésre kellett 
átcsoportosítani, úgy döntöttem, hogy a Rendeletet hatályon kívül helyezem. 

Mint Önök arról bizonyára hallottak, a saját bevételek a gépjárműadó teljes összegének a központi 
költségvetésbe történő befizetése miatt csökkennek. A mi önkormányzatunknál ez évi 8 millió forintot 
jelent. Az elkövetkezendő négy évben sem számíthatunk erre a bevételre. Szerintem a járvány hatása 
az iparűzési adóban is jelentkezni fog, hiszen a szolgáltatások több hónapig szüneteltek, a 
kereskedelemre is negatív hatással volt. 

Már novemberben is megdöbbentem az összegeken, amit a többség tiszteletdíjként megszavazott. De 
nemcsak én, hanem a lakosok is negatívan értékelték a díjak megállapítását. 

Összehasonlításképpen a környező települések rendeleteit megvizsgáltam és az alábbiakat 
állapítottam meg. Ilyen bőkezűen egyik település sem díjazza a képviselők munkáját, még a városok 
sem. 

Újszászon az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 10.000 Ft/hó, a bizottsági elnöké 50.000 Ft/hó. 

Jászalsószentgyörgyön az önkormányzati képviselői alapdíj 18.000 Ft/hó, a bizottsági elnök ezen felül 
16.000 Ft/hó tiszteletdíjat kap. 

Kőtelken 10.000 Ft/hó egységesen a tiszteletdíj. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Besenyszögön a képviselői alapdíj 24.000 Ft/hó. Ha a képviselő bizottsági tag, bizottsági ülésenként 
5.000 Ft/hó, de havonta maximum 10.000 Ft/hó tiszteletdíjat kaphat. A bizottsági elnök ülésenként 
8.000 Ft/hó, de maximum 16.000 Ft/hó tiszteletdíjat kaphat. 

Alattyán és Szászberek nem állapított meg tiszteletdíjról szóló rendeletet, tehát e két településen a 
képviselők külön díjazás nélkül látják el a képviselői tevékenységüket. 

Kérem a fentiek figyelembevételével Tisztelt Képviselőket, hogy önmérsékletet gyakorolva fogadják el 
a mellékelt rendelet-tervezetet, és a régi rendet próbáljuk visszaállítani. 

A Rendeletet egyébként is módosítani kellett volna, mivel a nem önkormányzati képviselő bizottsági 
tagokat nem lehet diszkriminálni és kevesebb tiszteletdíjat megállapítani, mint az önkormányzati 
képviselőknek, így az ő tiszteletdíjukat is 55.000 Ft/hó összegben állapítottam meg a tervezetben. 

 

Zagyvarékas, 2020. június 18. 

 

       Kurucz László 

       polgármester 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. június 30-ai soros ülésére 

 

Beszámoló 

a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.(a továbbiakban: 
Mötv.) 81.§ (3) bekezdésének f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló célja, hogy a képviselő-testület tagjai, a 
község polgárai átfogó képet kapjanak a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.  
 
A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a 2019. évben az 
engedélyezett létszám 10 státusz volt, amelyből 2019. áprilisától 9 fő volt a betöltött létszám, 
és ez az alábbiak szerint állt össze: 
 
1 fő jegyző, aki vezeti a hivatalt + anyakönyvvezető + igazgatási ügyintéző, 

1 fő titkársági ügyintéző 

1 fő igazgatási ügyintéző, 

2 fő adóügyi és igazgatási ügyintéző, 

1 fő gazdasági vezető, 

1 fő pénzügyi ügyintéző 

1 fő pénzügyi és humán ügyintéző 
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A hivatal személyi állományában 2019-ben is változás következett be. A jegyző 
személyében változás történt 2019. májustól. Az anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző 
2019. áprilisában elment. A gazdasági vezető 2019. júniusban távozott, az új gazdasági vezető 
2019. augusztustól tölti be a tisztségét. A szociális ügyintéző, a titkársági ügyintéző és az 
adóügyi ügyintéző kinevezése 2019. februárban történt. 

Az évi rendes szabadság kiadása: 

A köztisztviselők évi rendes szabadságának kiadása nehézségek árán, a személyi változások 
miatt sem volt tartható. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 25 nap 
alapszabadságot és besorolástól függő pótszabadságot is biztosít a köztisztviselők számára.  
 
A szabadságon lévő köztisztviselők helyettesítése nehézkesen vagy nem megoldott, a 
szabadságról visszatérőket várja a felgyülemlett, el nem végzett munka. Az esetlegesen 
bekövetkező betegségek további nehézségeket okoznak a hivatali működésben. 
 
2019-ben a fentiek miatt képviselő-testület elé nem került előterjesztésre az igazgatási szünet 
elrendelése. 
 
 
A továbbiakban az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 
Polgármesteri Hivatal 2019.évi munkájáról 
 
TITKÁRSÁG: 
 
A Képviselő - testület, a bizottságok, kapcsolatos feladatokat a jegyző mellett 1 fő 
titkársági ügyintéző látja el. Az ügyintéző munkaköréből adódó hatósági feladatai mellett 
végzi, ezt az igen nagy felkészültséget és odafigyelést igénylő munkát. 
 
E munkaterület magába foglalja a képviselő-testület és a bizottságok működésével 
kapcsolatban a képviselő-testület munkatervének összeállítását, az ülések előkészítését, a 
napirendi pontok, meghívók összeállítását, a meghívókban szereplő előterjesztések 
elkészítését illetve összegyűjtését, szükség esetén sokszorosítását és az érintetteknek való 
megküldését, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, majd azoknak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal részére történő megküldését. A rendeletek nyilvántartását, 
meghatározott rendben történő kihirdetését, a honlapon és a Nemzeti Jogszabálytár webes 
felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való megküldését. 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, és Pénzügyi 
Bizottságának 
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ülései, rendeletei és hozott határozatai 2019-ban 
 

2019. év 
december 31-
ig 

Pénzügyi 
Bizottság  

Képviselő-testület  

soros nyílt 
ülés 
 

6 6 

zárt ülés 
 

0 1 
 
 

soron kívüli 
zárt ülés 

2 4 

soron kívüli 
nyílt ülés 

2 11 

ülések 
összesen 

10 22 

új rendelet 
megalkotása 

0 5 

meglévő 
rendelet 
módosítása 

0 7 

határozatok 
száma 
összesen 

63 186 
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1. Szociális Bizottság ülései és határozatai 2019-ben 
 

 
 

Év 

 
 
Soros ülés 

 
 
Soron kívüli ülés 

 
 
Összes ülés 

 
Összes 
határozat 
száma 

2019. 
 

19 0 19 1793 

 
 

A Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság számára a testületi döntés előkészítését és a 
végrehajtást a Polgármesteri Hivatal Titkársága látja el, a Szociális Bizottság esetében pedig a 
Szociális Iroda.  
 

A Polgármesteri Hivatal ügyirat forgalmának alakulása 
 

Iktatott ügyiratok száma 2019.évben 

 

Főszámra 4.096 db 

Alszámra 9.763 db 

Összesen 13.859 db 

 

A következőkben pedig az egyes igazgatási területekről adok tájékoztatást. 
 
Anyakönyvi igazgatás 

E munkaterület magába foglalja a születési, házassági, halotti anyakönyvek és névmutatók 
vezetését, a polgárok anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, halálozás) 
rögzítését, ezen adatok utólagos bejegyzéseinek elvégzését, ezekről jegyzék készítését a 
levéltár részére, anyakönyvi adatok változásának átvezetését, anyakönyvi kivonatok 
kiállítását, házasságkötés előtt 30 napos várakozási idő alóli felmentés és munkaidőn túli 
házasságkötés engedélyezését, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételét, névadó 
rendezvények és házasságkötések lebonyolítását.  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
A különböző szertartások előkészítése, köszöntők megírása nagy körültekintést igénylő, 
időigényes munka. Mivel a munkaidőn túli házasságkötésért az önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjat kell fizetni, ezért a házasulók a költségeik csökkentése érdekében 
törekednek az anyakönyvvezető munkaidejében házasságot kötni. A családok pénzbeli 
támogatásának lehetősége a házasságok számát évről-évre emeli, ez a statisztikaiadatokon is 
látszik. 
 

 
 
Esemény típusa        Bejegyzések száma 

- házasság anyakönyvezése:       24 db 
- haláleset anyakönyvezése:       13 db 
- születés anyakönyvezése:        1 db  

 
Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap-és utólagos 
bejegyzések 

- névváltozás:        0 db 
- válás :         4 db 
- újbóli anyakönyvezés:       5 db 

 
Egyéb statisztikai adatok 

- bejegyzett anyakönyvi adatváltozások: 12 db 
- bejegyzett papír alapú anyakönyvi bejegyzések:  90 db 
- kiállított anyakönyvi kivonatok: 77 db 
- teljesített adatigénylések: 142 db 
- rögzített és nyilvántartásba vett apai elismerő nyilatkozatok: 11 db 
-  

Az anyakönyvi feladatok ellátásához jogszabályban előírt  tárgyi feltételek biztosítottak, a 
személyi feltételeket átmenetileg a jegyző látja el. 

Az anyakönyvvezető kapcsolt munkakörben végzett feladatait a kollégákkal együtt közösen 
láttuk el (ipar-kereskedelmi igazgatás, birtokvédelem, állatvédelmi ügyek, egyéb hatósági 
ügyek (fakivágási engedély), földforgalmi ügyek, birtokvédelem, panaszok stb.). 

 

 

Kereskedelmi hatóság 
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- kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó tevékenység : 2 db 
- bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése : 2 db 
- bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatváltozás bejelentése: 

5 db 
- működési engedélyezési eljárás : 0 db 
- ellenőrzések száma (panasz kivizsgálása miatt ): 1 db 
- ipari tevékenység bejelentése: 0 db 
- szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása/adatváltozás: 2 db 

 
Környezetvédelmi ügyek 

- hulladékgazdálkodás, illegális hulladéklerakás: 0 db 
- fakivágás: 4 db 

 
Egyéb hatósági ügyek 

- állatvédelmi ügye: 5 db 
- méhtartás bejelentése: 6 db 
- méhek vándoroltatása: 6 db 
- közérdekű bejelentés, panasz: 27 db 
- telepengedélyezési ügyek: 2 db 
- hatósági bizonyítvány kiadása útdíj mentességhez: 10 db 

 
Földkifüggesztés  

- adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlés: 19 db 
- a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlés: 52 db 

 
Köztemetés: 2 db 
 
Személyi adat-és lakcímnyilvántartás 

-  ügyek száma: 236 db 
 
Az Önkormányzat 2018. szeptember hónapban a település belterületén talált kóbor ebek 
befogására és elhelyezésére vonatkozóan megbízási szerződést kötött a Menhely az Állatokért 
Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal. 

 
 
 
 

Hagyatéki ügyintézés 
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A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halott-vizsgálati bizonyítvány beérkezése alapján az 
abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 
tv. alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig 
belföldön nem volt lakóhelye, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének 
helye szerint illetékes jegyző intézkedik. 
 
 
A hagyatéki ügyintéző a halálesetről szóló értesítésnek (halott-vizsgálati bizonyítvány vagy 
holtnak nyilvánító határozat egyik példánya) a jegyzőhöz érkezést követően 30 napon belül 
köteles elkészíteni a hagyatéki leltárt. Ez a munka igen nagy körültekintést igényel, sok adatra 
van szükség a hagyatéki leltár felvételéhez. 
 
A hagyatéki eljárások száma: 42 db 
 
Szociális igazgatás 
 
A szociális igazgatás munkájáról külön napirendként készült előterjesztés.  
 
 
Belső ellenőrzés 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv. ) 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, 
amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzatnak a 
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 
is. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet 
vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi 
irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. 

Az ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés és az éves ellenőrzési program külön 
napirendként kerül minden évben a képviselő-testület elé. 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Adóigazgatás 
 
Az önkormányzati adóhatóság munkájáról részletes beszámoló készült, amelyet külön 
napirendben tárgyal a Képviselő-testület. 
 

Gazdálkodás-pénzügyi igazgatás 

Ezen a munkaterületen 1 fő főiskolai végzettségű gazdasági vezető, 1 fő középiskolai 
végzettségű gazdálkodási ügyintéző és 1 fő szintén középiskolai végzettségű pénzügyi-
igazgatási ügyintéző (kapcsolt munkakörű) látja el a gazdálkodási és pénzügyi feladatokat. 
Nagyon szoros munkatempóban, az ASP rendszer bevezetése óta naprakészen kell a 
könyvelési, jelentési feladatokat ellátni. Az intézmények gazdálkodási feladataival és egy 
munkamegosztási megállapodás alapján a kistérségben az idősek nappali ellátásával 
foglalkozó intézmény gazdálkodási feladataival. DE ide tartozik az alapító okiratok 
módosítása is.    
 
EP parlamenti választás és helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választása 
A napi feladatok ellátása mellett 2019-ben többletmunkát jelentett a 2019. május 29-ei EP 
parlamenti képviselők választása helyi feladatainak ellátása, amiben az egész hivatali 
apparátus részt vett. De ez a választás csupán főpróba volt a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választása lebonyolításának.   Maximálisan törekedtünk a feladatok 
jogszerű pontos, gyors és színvonalas ellátására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összegzés 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A teljesség igénye nélkül a leírtak szerint kívántam tájékoztatást adni a hivatalban folyó 
munkáról. 
 
A fentiekből is látszik, hogy a személyi változások, a létszámhiány, a jogszabályalkotás-, 
módosítások gyakorisága, az irányító hatóságok részéről a tetemes és gyors (sokszor néhány 
órás határidejű) adatszolgáltatási igény nehezítette a hivatali munkát. Ezzel együtt a 
polgármesteri hivatal dolgozói a – széles tárgykörű, ágazati és általános – feladataikat 
tudásukhoz mérten, elfogadható színvonalon látták el. A Képviselő-testület, bizottságok tagjai 
és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolatra a jó együttműködés volt jellemző, ami nagyban 
hozzájárult a felmerülő közös célok, problémák és az adott feladatok megoldásához. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Egész éves támogatásukat megköszönve kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni, a határozati 
javaslatot pedig elfogadni szíveskedjenek. 

Zagyvarékas, 2020. március 21. 

Dr. Fekete Nóra 
jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………/2019. (III.28.) képviselő-testületi határozat 
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a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2018.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a 
Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai, 
4. Irattár 

értesül. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. június 30-ai ülésére 

Beszámoló a 2019. évi helyi adókról és az adóellenőrzés 

tapasztalatairól 
 

A beszámoló elkészítésében részt vett:  

 Szilvásiné Nagy Katalin főtanácsos és Kővári Judit főmunkatárs 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata feladatellátását az állami támogatáson kívül az alábbi 

bevételek biztosítják: 

 saját bevételek ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek:  

-vagyoni típusú adók: építményadó, 

- állandó jellegű helyi iparűzési adó, 

- ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, 

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

 átengedett központi adók  

-belföldi rendszámú gépjárművek adója,  

-ideiglenes rendszámú gépjárművek adója,  

-termőföld bérbeadásából származó jövedelem.  

 

VAGYONI TIPUSÚ ADÓK: ÉPÍTMÉNYADÓ 

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

rendelete szól az építményadóról (a továbbiakban: rendelet). 
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Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, melynek mértéke 2019. 

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

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

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

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

ennek mértéke: 0,-Ft/m2. 

 

Építményadó összesített adatai    

 2018. évben 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 55 59 

jogi személyek (fő) 18 24 

magánszemélyek (fő) 37 35 

Előírt adó (eFt) 12.033 12 076  
 

jogi személyek (eFt) 10.998 11.110 
 

magánszemélyek (eFt) 1.035 1.452 

Bevétel (eFt) 3.934,- 
40.427 

 

Hátralék (eFt) 8.099,- 
292 
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Az adóbevételt nagymértékben befolyásolja az adózók száma, valamint az adózók összetétele. 
Ebben az esetben az adózók száma ugyan alig változott de az összetétel átrendeződött, jogi 
személyek (gazdasági vállalkozások) 18-ról 24-re emelkedett, az egyéni vállalkozók, valamint 
az őstermelők száma 37- ről 35-re csökkent. Egy Kft. Bt. tevékenységét nagyobb alapterületű 
épületben végzi, ami után evidens a magasabb adókötelezettség, ezzel szemben a teljesített 
adó csökkent. Mivel az adókötelezettségnek nem tettek eleget ezért végrehajtási eljárást 
kezdeményeztünk, inkasszót foganatosítottunk 9 vállalkozó esetében, sajnos nem sok sikerrel. 
Ezért a 2020-as évben ismét végrehajtás útján szeretnénk a kintlévőséget beszedni, és csak 
utolsó lépésként szeretnénk a NAV bevonásával a végrehajtási eljárást lefolytatni, mert akkor 
fizetnünk kell. 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

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

rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

Helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző jogi- illetve magánszemélyeket 

terheli.  

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

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

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

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

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

ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, 

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

megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 

nem éri el a 181 napot. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

mértéke naptári naponként 3.000,-Ft. 
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Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 

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

záró adóbevallással jelez hivatalunk felé. 

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

adót. 

 

Helyi iparűzési adó összesített adatai    

 2018. évben 2019. évben 

Adófizetők száma (fő) 283 304 

jogi személyek adótárgya (db) 127 129 

magánszemélyek adótárgya (db) 156 175 

Előírt adó (eFt) 53.515,- 69.063,- 

jogi személyek (eFt) 35.183 48.241 

magánszemélyek (eFt) 18.332 20.822 

Bevétel (eFt) 44.593,- 70.443,- 

Hátralék 14.246,-    2.136,- 

 

Az adófizetők száma a 2019. évben 283-ról 304-re növekedett, ami a bevételekben is 
meglátszik. Az előírt HIPA összege 2018-hoz képest növekedő tendenciát mutat, 44.593,- eFt-ról 
70.443,- eFt-ra nőtt. Az adót bevallás alapján tudjuk előírni, azonban a bevallási hajlandóság még 
mindig alacsony. Ezen javítani szükséges, 2020. évtől erre külön gondot kell fordítani. 2019. évben is 
felhívással értesítettük az őstermelőket, hogy az iparűzési adó bevallása és megfizetése számukra is 
kötelező. A NAV adatszolgáltatása alapján az adóbevallásokat felülvizsgáljuk.   
A 2020. évben a hátralék csökkentése és az eredményes végrehajtási cselekményeknek, illetve a 
visszatartási jog gyakorlás kezdeményezésének a NAV felé havi szinten szeretnénk átadni.. Ez azt 
jelenti, hogy havonta átadásra kerülnek a hátralékosok és visszaigényelt adójukból rendezésre kerül a 
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hátralék, valamint nem kaphatnak nullás adóigazolást, míg adótartozásukat nem rendezik, ideértve az 
önkormányzati adót is. 
  
GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjármű megállapítása év elején a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság által szolgáltatott adatai alapján történik Év közben a 

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

alapján módosítjuk az adózók gépjárműadófizetési kötelezettségét. A változásokról minden 

esetben határozatban értesítjük az adózókat. A gépjárműadóban érintett járművek A 

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

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

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

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

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

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

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

feldolgozását, határozatok kiadását és a hátralékok behajtását. 

 

Gépjárműadó összesített adatai    

 2018. évben 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 978 1006 

jogi személyek (fő) 34 35 

magánszemélyek (fő) 944 971 

Előírt adó (eFt) 17.481  

jogi személyek (eFt) 1.381 3.229 
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magánszemélyek (eFt) 16.100 17.370 

Bevétel összesen (eFt) 17.884,- 20.599,- 

-Ebből saját költségvetésnek utalás (eFt) 40%    7.103,- 8.239,- 

Hátralék (eFt) 2019-évre 0,- 479,- 

Hátralék (eFt) a 2015-2016-2017-2018 évre 1.477,- 1.956,- 

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

TALAJTERHELÉSI DÍJ 

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

önkormányzati rendelete szól a talajterhelési díj helyi szabályairól. 

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

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

műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj alapja 

a szolgáltatott víz mennyisége. Alapesetben a kibocsátó az önadózás szabályai szerint, a 

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

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

alapján vallják be és fizetik meg a talajterhelési díjat. A 2018. évi vízfogyasztás alapján 2019. 

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

meghatározott díjmérték alapján 1.200,-Ft/m3. 

Talajterhelés összesített adatai     
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 2018. évben 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 116 85 

jogi személyek (fő) 1 1 

magánszemélyek (fő) 115 84 

Előírt adó (eFt) 828 3.399 

Bevétel (eFt) 4.397,- 4.063,- 

Hátralék (eFt) 2019-évre 0,- 1.887,- 

Hátralék (eFt) a 2015-2016-2017-2018 évre 7.749 5.862,- 

 

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

 

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

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

területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, 

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

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

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

termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás 

határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Nem kell 
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adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó 

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

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

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

és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.  

 

 

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem összesített adatai: 

 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 2 

jogi személyek (fő) 1 

magánszemélyek (fő) 1 

Előírt adó (eFt) 34,- 

Bevétel (eFt) 18,- 

Hátralék (eFt) 2019-évre 0 

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

 

PÓTLÉK 

Az adózók többsége az adózással kapcsolatos kötelezettségeinek önként, határidőben eleget 

tesz. A nem, vagy késedelmesen teljesítő adózók esetében a mulasztást, illetve a késedelmet 
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az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) bizonyos 

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

ségét. 

Az adóhatóság által alkalmazott ilyen szankció például a bevallási kötelezettség elmulasztása 

miatt kiszabható mulasztási bírság, illetve a fizetési kötelezettség nem határidőben történő 

teljesítése esetén felszámított késedelmi pótlék is. 

Az adózóknak a törvényben meghatározottak alapján az előírt időpontban (esedékesség) kell 

megfizetniük. Amennyiben az adót az adóhatóság állapítja meg, úgy a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül kell rendezni a fizetési kötelezettséget. 

Ha az adózó az esedékességig nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor a törvény a ké-

sedelmi pótlék szankció alkalmazását írja elő.  

Pótlék összesített adatai: 

 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő)   757 

jogi személyek (fő)     83 

magánszemélyek (fő)    674 

Előírt adó (eFt)    116,- 

Bevétel (eFt) 1.268,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 1.193,- 

Hátralék (eFt) 2019-évre    203 
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A pótlék összesítő adatai alapján a bevétel elmarad az előíráshoz képest, a 2019-es hátralék 
nem jelentős, de a befizetés folyamatos. 

BÍRSÁG, VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉG 

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

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

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

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

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

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

Költségátalány az adóhatóságot a végrehajtási eljárás megindítására tekintettel végrehajtási 

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

megilleti. 

Bírság, végrehajtási költség összesített adatai: 

 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő)  54 

jogi személyek (fő)   8 

magánszemélyek (fő) 46 

Előírt adó (eFt) 235,- 
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Bevétel (eFt)   60,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 258,- 

Tárgy évi hátralék (eFt) 175,- 

  

  

 

A végrehajtási eljárás során előírt költség, valamint a mulasztási bírságok tartalmazzák a 
bevételt. Ez az Önkormányzat saját bevétele az előírt bírság teljes mértékbe beszedésre került. 

 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK 

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját 

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

kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás 

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

önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében. A 

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

adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. 

Eddig az önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 

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

fizetési felhívásban tájékoztattuk a kötelezettet a kimutatás megérkezéséről és egyben 

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

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

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

Egyéb bevételek, valamint az idegenbevételi beszedési számlán tartjuk nyilván más 

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

szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok összegét. A kiszabott és végrehajtott 

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

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

megkeresések alapján adók módjára behajtandó bírságokat, díjakat. A települési 

önkormányzatot illeti a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül. 

 

Egyéb bevételek és Idegen bevétel összesített adatai: 

 2019. évben 

Adófizetők száma összesen (fő)   136 

jogi személyek (fő)       0 

magánszemélyek (fő)    136 

Előírt adó (eFt) 3.937,- 

Bevétel (eFt)    887,- 

Múlt évi hátralék (eFt)    728,- 

Tárgy évi hátralék (eFt) 4.520 
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Az idegen bevétel lényegesen magasabb, mint az előírás, de ennek a bevételnek közel 100%-a 
nem marad az Önkormányzatnál, tovább utalásra kerül a behajtást kérőhöz.  

 

Méltányossági kérelmek: 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adómérséklésre, fizetési könnyítésekre irányuló 

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

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

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

A részletfizetés kérelemre induló eljárás esetében az adóalanynak beadvánnyal kell fordulnia 

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

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

későbbiekben az adót meg tudja fizetni. 2019. évben 6 adózó nyújtott be fizetési 

könnyítésre irányuló kérelmet. Az adóhatóság minden esetben engedélyezte mind a 

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

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

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

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

Amennyiben az adózói kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem 

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

válik esedékessé. 

 

2019. ÉVI EGYÉB ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

2019. évben adóügyekben Zagyvarékason összesen 567 határozatot adott ki az adócsoport, 

fellebbezés nem volt.  
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Emellett 126 esetben adtunk ki adó-, és értékbizonyítványt. 29 alkalommal készült nemleges 

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

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

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

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

hozott egyedi határozatok meghozatala teszi ki. Az adóhatóság pénzforgalmának 

számítógépes könyvelése, előírások, törlések vezetése, negyedévenkénti zárási eredményekről 

készült összesítő megküldésével adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár részére. 

Gépjárműadó adóztatás keretében gondoskodunk az adókivetések határidőre történő 

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

gépjárműadó bevétel megosztásának pontos, határidőre történő utalás mellett, 

negyedévenkénti, részletes és szigorú elszámolási rendszerben adatot szolgáltatunk a Magyar 

Államkincstárnak. Adóhátralékok tekintetében végrehajtási eljárás megindításának keretében 

törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lépünk fel az önkéntesen nem teljesítőkkel 

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

a 2019. I. félévi kötelezettségről és az esetleges tartozásról a számlaegyenleget, valamint a 

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

adófizetési kötelezettségét annak 2019 április hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

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

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 67 hátralékost végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük. A fizetési felszólítást minden esetben tértivevénnyel postáztuk a 

hátralékosak részére, hogy a későbbiekben bizonyítani tudjuk, hogy az adóst értesítettük a 

hátralék összegéről.  

2019. II. félévi kötelezettségéről és az esetleges tartozásokról a számlaegyenleget, valamint a 

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

adófizetési kötelezettségét annak 2019 október hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 
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hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 91 hátralékost végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük.  

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

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

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

felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. 

 

Inkasszó 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gépjármű kivonás 

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

mértékű gépjárműadó tartozás esetén az okmányirodánál kezdeményeztük a gépjármű 

forgalomból történő kivonását. 2019. december 31. napjáig 36 adózót értesítettünk az 
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eljárás megindításáról, 20 hátralékos még a kivonás előtt rendezte tartozását, 16 

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

tudunk intézkedni a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése felől. 

 

Végrehajtási eljárás munkabérre, illetve nyugdíjra 

Magánszemélyek esetében elsősorban munkabérből, illetve nyugdíjból történő letiltást 

kezdeményeztünk. Az adózók munkáltatójára vonatkozó szükséges adatokat folyamatosan 

megkérjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztálytól. A munkahely nevének és címének ismeretében 44 

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

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

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

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

elhúzódó végrehajtási cselekmény, hiszen az adós munkabérének, nyugdíjának maximum 

33%-a vonható le, ezért a 2019-ben foganatosított letiltások átnyúlnak a 2020-as évre is. 

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

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

tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy az eljárás hosszú éveken keresztül is 

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

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

adóhatóság köteles nyilvántartani a tartozásokat, növelve ezzel a hátralékállományt.  

 

Összegzés 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

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

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

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

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

energiát kellett belefektetni a végrehajtási tevékenységbe. A fizetési morál településünkön  

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

fizetésképtelenség vagy nehéz anyagi helyzet okozza.  

Az anyagi nehézségek ugyanúgy érintenek magánszemélyeket, mint társas vállalkozásokat.  

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

is érzékenyebben érintik a település költségvetését.  

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

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

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

megtérülésére pedig igen kicsi az esély.  

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

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

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

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

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

nincs, számláikon pénzmozgás nincs. Adóalanyiságuk és adókötelezettségük ettől függetlenül 

folyamatos, hátralékaik is fennállnak.  
Az adóhatósági apparátusra háruló feladatot napról-napra határidőben, naprakészen 

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

hatására kialakult gazdasági környezetben. Mindezeket a jogszabályok által körbezárt 

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

hivatalvezetésnek, valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt 

tartásával végezzük. 

A beszámoló a 2019.december 31-ei zárási adatok felhasználásával készült.  

 

Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóellenőrzéseket az 

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

alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, az átmeneti fizetési nehézségbe 

került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok feltárását. 

 

Zagyvarékas, 2020. május 3. 

 

     Dr. Fekete Nóra 

          jegyző 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

ÁTFOGÓ  ÉRTÉKELÉS 
 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2019. évi ellátásáról. 

 
Tisztelt  Képviselő-testület  ! 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.  
Az értékelést meg kell küldeni a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A 
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon 
belül érdemben meg kell vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a 
gyámhatóságot. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 
 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 
 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó 

adatokat; 
 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 
 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 
 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 
 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 
A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A helyi önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése és a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése. 
 
Az előzmények ismertetése után a jogszabályi előírásnak megfelelően az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról az alábbi átfogó értékelést 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai: 
 
Zagyvarékas község lakossága 2019. év január 1-jén:             3724 fő 
 
            0 – 3 éves  korosztály                                                       195 fő 
            3 – 6 éves korosztály                                                        137 fő 
            6 – 14 éves korosztály                                                       365 fő 
           14 – 18 éves korosztály                                                      171 fő 
 
A 0-18 éves korosztály az összlakosság 23,3%-a. 

 a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatási ügyekben 1 fő középfokú végzettségű 
ügyintéző, 

 a gyermekjóléti szolgálathoz tartozó ügyekben 1 fő, családsegítő ügyekben 1 fő felsőfokú 
végzettségű látta el a rá háruló feladatokat. 

 
A gyámügyi ügyintéző a jegyzői hatáskörhöz tartozó gyámügyeken kívül ellátja még  

 szociális ellátások 
 települési támogatások 
 köztemetés 
 Bursa Hungarica 

 
ügyek intézését is. 
 
A gyámügyi ügyintézői iroda megfelelő munkafeltételeket biztosít, a szükséges jogszabályok,    
iratminták, számítógép rendelkezésre állnak a hatékony munkavégzéshez. 
A gyámügyi igazgatás ügyfélfogadási rendje azonos a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjével.  
A Járási Hivatalok felállásának időpontjától, 2013. január 1. napjától a települési önkormányzat 
jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások: 
 

 a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat.   
 
Az ügyfélforgalom 2019. évben a következőképpen alakult : 
 

 gyámhatósági ügyben :                                                                         10 fő 
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 segélyezési ügyben:                                                                           434fő   
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti támogatás elbírálása:      333 fő 

 
Az ügyirat mennyiség tárgyi bontásban : 

 környezettanulmány készítés                                                                          9 
 ügygondnok, eseti gondnok kirendelés, felmentés                                           -                                       
 gondnoksági ügyben végzett leltározás                                                            - 
 közreműködés gyámhivatali határozatok végrehajtásában                               1 
 szülői nyilatkozat felvétele a gyermek ismeretlen személy 

            általi örökbefogadáshoz való hozzájárulásról                                                   - 
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, elutasítása                333 
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása                                         -    
 ideiglenes hatályú elhelyezés                                                                             -                                          

   
Településünkön az intézményi gyermekétkeztetési feladat két intézményben történik. A 
szünidei gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat az iskolakonyha 
közreműködésével bonyolítja le. 
 
Az óvodás és iskolás gyermekek intézményi gyermekétkeztetése közös konyhából biztosított. A 
bölcsődében külön konyha üzemel.  
 
A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezető megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó 
rendeletében meghatározott díjtétel szerint történik a hatályos jogszabályokban foglaltak 
betartásával.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményein keresztül biztosítja. A 
napközbeni ellátást igénylők részére az intézményekben a férőhelyek alapján a kérelmeket teljesíteni 
tudja a fenntartó. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos- vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében igényelhető szünidei gyermekétkeztetés, 
amennyiben a gyermek oktatási intézménye szünidőben zárva tart, meleg étkezést biztosítottunk 
ezeknek a gyermekeknek. Ennyi nyilatkozat került szünidő előtt benyújtásra a szülők részéről a 
nyilatkoztatási időszakokban. 
 
Tavaszi szünetben 2019.árilis 18-tól 2019. április 23-ig, 2 munkanapra 31 fő, 
Nyári szünetben    2019. június 17-től 2019.augusztus 30-ig 43 munkanapra 146 fő részére, 
Őszi szünetben      2019. október 28-tól 2019. október 31-ig 4 munkanapra 40 fő részére 
Téli szünetben       2019. december 23-tól 2020. január 3-ig 5 munkanapra 118 fő részére. 
 
 
 
 
Étkeztetésben résztvevő gyermekek számának alakulása 
 
Gyermekétkeztetés bölcsőde:  

 100%-os kedvezményben részesül:             30 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                 2 fő 
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Gyermekétkeztetés óvoda:  

 100%-os kedvezményben részesül:             115 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                  2 fő 

 
Gyermekétkeztetés iskola:  

 100%-os kedvezményben részesül:            140 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:               19  fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                18  fő 

 
 
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család 
vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) meghatározott természetbeni támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 
az igénybevételére. 
 
A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha 
a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára 
tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (jogszabályban meghatározott 6.000 Ft értékben) 
fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Készpénz formájában. 
 
2019. december 31. napján 333 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket tartottunk nyilván. A 2019. év folyamán 333 fő számára állapítottuk meg ezt a 
jogosultságot, míg 14 fő esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnt, a 
jogosultsági idő lejárta miatt.  
A 2019. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 333 fő közül 323 
fő kiskorú mellett 10 fő nagykorú szerepelt kedvezményezettként a nyilvántartásunkban. A szülő 
vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2019-ben 1 alkalommal került sor az ellátás 
megszüntetésére, gyámhatósági intézkedésre tekintettel 0 fő kiskorú rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága szűnt meg a gyermekek nevelésbe 
vételének okán. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás az Erzsébet 
utalvány megszűnése miatt, készpénz formájában került kifizetésre. 
  
2019. augusztus 1-jei állapotnak megfelelően alapösszegű (6000 Ft) támogatásban részesülő: 29 
gyermek  részére került kifizetésre 
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2019. augusztus 1-jei állapotnak megfelelően emelt összegű (6500 Ft) támogatásban részesülő:  
321 gyermek  részére került kifizetésre 
 
2019. november 1-jei állapotnak megfelelően alapösszegű (6000 Ft) támogatásban részesülő:  31 
gyermek  részére került kifizetésre 
 
2019. november 1-jei állapotnak megfelelően emelt összegű (6500 Ft) támogatásban részesülő:  
307 gyermek  részére került  kifizetésre. 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre benyújtott kérelem elutasítására nem sok 
esetben került sor, ez éves szinten kb. 15 -20 fő. 
 
Az elutasítások okai: 

 az egy főre jutó jövedelem,  
 a család vélelmezett jövedelme,  
 a család vagyoni helyzete meghaladta a jogszabályban előírt összeget.    

 
2019. évben megállapított hátrányos helyzetű gyermekek száma:172 fő, mely 74 családot 
érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt 155 fő 
 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt   17 fő 
 elégtelen lakókörnyezet miatt 0 fő 

 
2018. évben megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 132 fő, mely 
63 családot érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága 
miatt 132 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet miatt 
0 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet miatt 
0 fő 

 
Tanévkezdési támogatás 103 fő részére került megállapításra, ennek összege: 701.900.-Ft.  
 
Karácsonyra tekintettel 193 család (nagy családosok, beteg gyermeket nevelő családok, gyámolt 
gyermeket nevelő családok, gyermeket egyedül nevelő szülő) Készpénz formájában kapott 
támogatást a Szociális Bizottság javaslata alapján.  
 
A készpénz  értéke (5000 Ft, illetve 7000 Ft) attól függően, hogy a gyermeket vagy 
gyermekeket egyedülálló szülő gondozza, illetve három vagy több gyermeket nevelő családról 
volt szó, egységesen 5000 Ft Készpénzben részesültek; a beteg gyermeket gondozó illetve 
gyámolt gyermeket nevelő családok pedig 7000 Ft Készpénzben részesültek. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki 
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- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául 
kirendelt hozzátartozója, 
- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, 
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2019-ben 
nem került sor. 
 
Rendkívüli települési támogatás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb 
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete alapján a Szociális Bizottság 
pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosít települési támogatást az arra rászoruló 
jogosult számára. 
 
A gyermeket nevelő családokat 2019. évben rendkívüli települési támogatásban részesítette abban 
az esetben, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a válság helyzetben lévő várandós 
anyát, gyermeke megtartásához. 
 
A Szociális Bizottság 480 fő (333 fő gyermek, illetve 147 fő idős) számára nyújtott 2019. 
november 12. napján támogatást mikuláscsomag formájában. A helyi bölcsőde, óvoda 
gyermekei, az általános iskola tanulói és az Idősek Napközi Otthona gondozottjai részesültek a 
támogatásban. 
 
A Szociális Bizottság 346 fő ( 70-90 év közötti idős) számára nyújtott 9.000 Ft illetve 10.000 Ft 
értékű évvégi segélyt Készpénz formájában. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
A Képviselő-testület 2019-ben is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2018. évi költségvetésében is biztosít 
forrást erre a célra.  
 
A 2019. őszén kiírt ösztöndíjprogramra 15 pályázat érkezett.  
 

 „A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 1 x 10 hónapra került 
egységesen 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

 „B” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 3 x 10 hónapra került 
10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

  
Fiatalkorú illetve gyermekkorú ellen, szabálysértés miatt indított eljárás adatairól a 
gyámhatóságnak 2019. évre vonatkozóan információja nincs, mivel e szabálysértés az 
önkormányzati szabálysértési hatóságtól átkerült a rendőrség hatáskörébe.   
 
Önkormányzatunk bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik, de Zagyvarékas Község 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 652/2002./XII.12./ sz. Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
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A szabadidő hasznos eltöltését és egyben a bűnmegelőzést szolgálják az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben működő csoportok. 
 
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció főbb pontjai : 

 alapgondolatok 
 általános célok, feladatok 
 a megvalósítás intézményrendszere 
 operatív célok, feladatok 
 a megvalósítás pénzügyi forrásai 
 egyebek 
 család, gyermek, ifjúságvédelem és egészségfejlesztés 

 
A család a társadalom alapsejtje, döntően ebben a közösségben történik a jövő generációjának 
felnevelése. A gyermek- és fiatalkorúak képezik azt a korosztályt, amely többféle értelmezésben is 
a jövőt jelenti, ezért a velük való foglalkozás, törődés stratégiai kérdés. Éppen ezért az ifjúság 
fejlődésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a fiatalok az 
őket érintő problémákról, veszélyekről nyíltan kapjanak tájékoztatást.  
 
A gyámhatóság feladata közé tartozik, hogy minden évben tájékoztatást nyújtunk a Megyei 
Gyámhivatal felé, melyben beszámolunk a fiatalkorú bűnelkövetés település szintű helyzetéről. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal és 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja.  
 
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai  
 
A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó egyes 
szervek kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét.  
A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési, 
együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, 
ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.  
A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  
A hatékony együttműködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vevő 
kölcsönös tájékoztatás. Az előző évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegítő 
szolgáltatóval együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a 
szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelző problémák, 
és a felismerést segítő jelek mielőbbi észlelése, az időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat, 
hogy a jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, 
szakmaközi megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy írásban tegyék meg 
jelzéseiket.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 15. 
§ (7)-(8) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást 
szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint javaslatot tesznek a működésük javítására.  
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A települési önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés: 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható.  
A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős 
programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége 
sport jellegű, de kulturális programok is fellelhető közöttük, amelyek a gyermekek tanulmányainak 
ösztönzéséhez, értékeléséhez is hozzájárulnak.  
A civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az 
önkormányzat – lehetőségéhez mérten – anyagi támogatást biztosít számukra feladataik ellátásához, 
működésükhöz. 
 
Együttműködő közreműködésükre a jövőben is számítunk, hiszen a jövő nemzedékért közös a 
felelősségünk. 
 
 
Felügyeleti szerv szakmai ellenőrzése:  
 
2019. évben a szakmai felügyeleti ellenőrzésre nem került sor gyámhatóságunknál.  
 
A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: 
 
Cél a lehető leghamarabb felismerni a veszélyeztetettség tüneteit, és megfelelő irányban elindítani a 
jelzést. Az orvosok, védőnők, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok, a 
családsegítő, a rendőrség és a körzeti megbízott, vidéki iskolák és gyermekjóléti szolgálatok segítik 
munkánkat, kapcsolatunk megfelelő.  
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés. A gyermek családban történő nevelkedését együttműködéssel segítjük 
elő, a veszélyeztetettség jeleire odafigyelünk, bántalmazás gyanújára külön figyelmet fordítunk. 
A gyermekekkel való kapcsolattartás, a velük való kommunikáció fontos feladata a felnőtt 
társadalomnak, különösen a szülőknek és a pedagógusoknak, akik napi kapcsolatban állnak a 
gyermekekkel. Fontos azonban az egész felnőtt társadalom odafigyelése, mert egy-egy apró jelből, 
jelzésből, ami felénk érkezik, tragédiák előzhetők meg. A gyermekek „lelkének” kezelésére több 
gondot kell fordítani, mert a „rohanó világ”, az anyagi javak utáni törekvés eltompítja bennünk és 
gyermekeinkben az igazi emberi érzelmeket és érzéseket. Több beszélgetésre, konfliktuskezelésre 
lenne szükség, minden korosztálynak a maga szintjén. Különféle tréningek lebonyolítása e témában, 
akár külső szakemberek bevonásával is. 
 
A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig 
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése. 
 
A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári 
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre. 
 
 
ÖSSZEGZÉS: 
 
Az önkormányzati gyermekvédelmi tevékenységünket bemutatva a település gyermekvédelmi 
rendszer egy részének áttekintésére nyújtottam lehetőséget a beszámoló elkészítésével.  
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Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyzői gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés, minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekében. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 
A településen élő gyermekek helyzetéről elmondható, hogy ténylegesen nem csökkentek a 
problémás esetek. Tapasztalataim szerint a családokban nagyobb a feszültség, türelmetlenebbek a 
szülők, illetve nagyon hiányzik a megfelelő példamutatás. A nagyobb gyermekeknél súlyos 
probléma a motiválatlanság, hiányzik a jövőképük, a szülők vagy nem nyújtanak megfelelő példát 
saját magatartásukkal, vagy nincs kellő ráhatásuk a gyermekekre, következetlen szülői nevelést 
folytatnak. 
A 2018. évi beszámolási időszak óta eltelt idő alatt a családok életkörülményei, szociális helyzete 
nem javult, melyet igazolnak a tények és a statisztikai adatok. 
Munkánk végzése során ismertté vált előttünk, hogy a gyermeket nevelő családok nagy része anyagi 
gondokkal küzd.   
A probléma nagyon összetett, hiszen az érintett családok nagy része halmozottan hátrányos 
helyzetű.   
Sok esetben a pszichés betegség, szűkös anyagi körülményekkel, munkanélküliséggel, lakhatási 
problémákkal párosul.  
A ki nem fizetett szolgáltatási díjak kikapcsolást eredményeznek, függetlenül attól, hogy egyre több 
család számára adja ki a hivatal a védendő fogyasztó nyilvántartásához szükséges igazolást.  
A rendszerbe tartozó szakemberek közvetlenül találkoznak a problémákra utaló jelekkel. 
Említhetem itt a folyamatosan jelentkező és veszélyt jelentő okokat, - a pénztelenséget, az 
elhanyagolást, gondozatlanságot.  
Biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások 
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.  
Az önkormányzatnak lehetősége van munkahelyteremtésre, munkanélküliek foglalkoztatására. A 
családok megsegítése érdekében közfoglalkoztatást szervezünk, a lehetőségek szerint. 
2019. évben 2 pályázat keretén belül nyílt lehetősége önkormányzatunknak közfoglalkozást 
szervezni. A támogatott létszám 75 fő volt. 
 
 
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés.  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni 
ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell a személyes gondoskodás egye formáit biztosító 
intézmények, így a bölcsőde és az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, továbbá a 
gyermekétkeztetésről. 
Az önkormányzatnak működése során továbbra is figyelembe kell vennie – az ezt érintő 
döntéshozatalai során – a településen élő gyermekek mindenek felett álló érdekeit. 
Figyelemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, az abban bekövetkező kedvezőtlen 
változások esetén gyors reagálásra van szükség. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a 
továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával 
folyamatos és jó a kapcsolatunk. 
 
A leírtak alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk 2019. évben a pénzbeli ellátások 
vonatkozásában eleget tett a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. 
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A Gyvt. 94. §. (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 
alapellátások vonatkozásában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni 
ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az átfogó értékelés megtárgyalására, majd az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2020. május 22. 
 
 
                 Dr Fekete Nóra s.k.                                                            Varga Ágnes s.k. 
                        jegyző                                                                                    előadó                                                
 
 
 
 

TERVEZET 
 
………./2020.(?.???.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásról szóló 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
 
A határozatról: 

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

2.) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33.  
3.) Kurucz László polgármester 
4.) Dr Fekete Nóra jegyző 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben 
6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Varga Ágnes előadó 
8.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ Zagyvarékasi 

Gyermekjóléti Szolgálat 5051 Zagyvarékas, Egység u. 62. 
 
értesülnek. 

 
 
                     



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2020. június 30-ai ülésére 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának 
meghatározására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 232.§ (3) bekezdése szerint: „a 
képviselő-testület- a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának (25 nap) a 
háromötödét” (ami 15 munkanapot jelent). 

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati 
tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. 
(III.7.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 13.§ (1) bekezdése szerint „az igazgatási szünet 
időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 
vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig 
tart.” 

 

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többsége a nyári 
szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A Képviselő-testület első alkalommal 2015. évben határozott az igazgatási szünet 
elrendeléséről.  

2019. évben nem volt igazgatási szünet a választások, a köztisztviselők távozása, új 
munkatársak belépése, valamint egyes munkaterületeken hiányzó munkatársak 
helyettesítése miatt. 

Ebben az évben már teljes létszámmal dolgozunk. Az igazgatási szünet ideje alatt a 
hivatal dolgozói csökkentett létszámmal, de a feladatok ütemezése és ellátása érdekében 
biztosítanák a hivatal elérhetőségét. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tartana. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítanák a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást 
(pl. a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés), melynek szabályozása 
jegyzői utasításban történik. A Képviselő-testület döntését követően az ügyfeleket 
tájékoztatjuk, hogy időben fel tudjanak készülni a munkarendváltozásra. 

A fent leírtak alapján javaslom, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalban 2020. évben nyáron 5 egybefüggő 
héten, 2020. július 06-tól 2020. augusztus 7-ig (25 nap), valamint télen 2020. december 
28-től 2020. december 31-ig (4 nap) rendeljen el igazgatási szünetet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal szokásostól eltérő 
munkarendjéről dönteni szíveskedjék. 

 

 

Zagyvarékas, 2020. június 12. 

 

Dr. Fekete Nóra 
jegyző 
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Határozati javaslat 

______/2020. (_____) Kt. 

Határozat 

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi nyári-és téli igazgatási szünet időpontjáról 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy 

1. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2020. évben 

a) nyáron: 2020. július 06-tól 2020. augusztus 07-ig, 

b) télen: 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig 

tart. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

A határozatról: 

1. Kurucz László polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

4. Zagyvarékas Község lakossága - hirdetmény útján -  

értesül 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. június 30-ai ülésére 

A szociális konyha villamos energia ellátásának problémájáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális konyha kivitelezésének átadási eljárása 2020. május 29-én megkezdődött. Az 
épület készen áll. A konyhai eszközöket megrendeltük. 

Az elmúlt év őszén vált ismertté számunkra, hogy az elektromos hálózat teljesítménye nem 
lesz elegendő ahhoz, hogy a konyha üzemelni tudjon.  

2019. novemberében a műszaki ellenőr benyújtotta az E.ON felé a fejlesztésre irányuló 
kérelmünket. 

Választ 2020. áprilisában kaptunk, amelyben a fejlesztés megvalósítását 2022. augusztus 30-
ig vállalta az E.ON. 

Tekintettel arra, hogy a projekt TOP finanszírozásból valósul meg, ezért annak pénzügyi és 

szakmai elszámolása is határidőkhöz, mérföldkövekhez kötött. 

Amennyiben nem tudjuk határidőben a projektet befejezni és lezárni, akkor a megítélt teljes 

támogatási összeg visszafizetésére kötelezi az Államkincstár az önkormányzatot, ami az 

összeg nagyságára (107 millió Ft) tekintettel az önkormányzat teljes csődjét jelentené.  

Ezért levélben kértük a szolgáltatót a határidő módosítására, arra, hogy a konyhát 2020. 
szeptember 1-től használhassuk. 

Az EON 2020. június 8-án kelt levelében  a határidőt 2021. augusztus 31-re módosította. 
valamint azt is a figyelmünkbe ajánlotta, hogy a hatályos Villamosenergia törvény lehetővé 
teszi az igénylő általi beruházást, minősített tervező és kivitelező partnerek bevonásával. 

Találtunk tervezőt, sőt kivitelezőt is, akik októberi-novemberi teljesítéssel elvégeznék a 
beruházást, de az E.ON-nak befizetett 1,5 millió forint helyett, kb. 6 millió forintba kerülne a 
beruházás. 
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Mindezen körülményekre tekintettel kérem a T. Testületet, hogy döntsön a 

továbbiakról. 

Vállalja a 6 millió forintos költséget, vagy a pályázat elszámolásának lehetőségét 

kockáztatva megvárja az E.ON általi megvalósítást. 

 

Zagyvarékas, 2020. június 22. 

       Kurucz László 

       polgármester 
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     Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                    előadó 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete részére 
 

Előterjesztés belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtására és a 
fejlesztéshez szükséges önkormányzati önerő biztosítására. 

 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), 

b) és c) pontjai alapján 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A pályázat célja: 
 
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.  
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 
megvalósulása.  
 
Pályázati alcélok:  
 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: 
intézményfejlesztés)  
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 
intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása  
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 
szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása  
 
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  
 
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)  
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A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 
 
- intézményfejlesztés esetén  
a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve  
b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, 
amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.  
 
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés 
által igénybe vett utak felújítására irányulnak. 
 
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében  
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,  
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.  
 
A támogatás formája:                vissza nem térítendő 
A pályázat beadási határideje: 2020. július 10. 
A támogatási intenzitás:            85%  
 
A maximálisan igényelhető támogatás összege:  
 

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

 
A benyújtandó pályázat a belterületi önkormányzati utak felújítását tűzi ki célul. 
 
A szükséges önerő (15%) biztosítása mellett a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell továbbá 
arról, hogy a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendelétetésnek 
megfelelően- a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használni a 
Kedvezményezettnek. 
 
Kérem a T. képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, majd pedig a határozattervezet 
elfogadására. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020. június 23. 
             Kurucz László 
             polgármester 
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                            TERVEZET 
……/2020. (VI………..) képviselő-testületi határozat 
 
Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról és a fejlesztéshez 
szükséges önkormányzati önerő biztosításáról 
 
I. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy az  
 
A Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. 
melléklet II.2. pont a), b), c) pontja alapján támogatást igényel: 
 

 
Belterületi utak felújítása 

A beruházás teljes 
bekerülési költsége 

23.000.000.-Ft 

Igényelt támogatás 19.550.000.-Ft 
Saját forrás  3.450.000.-Ft 

 
          
II. A Képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: 
 
 
1. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
III. A támogatásból megvalósuló beruházást 10 (tíz) évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja. 
 
IV. A képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László polgármestert a támogatási igény 
benyújtásához szükséges  nyilatkozatok megtételére. 
 
 
A határozatról: 
 
1) Kurucz Lászó polgármester 
2) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3) Képviselő-Testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
értesülnek. 
 

 



 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2020. június 30-i ülésére 
a Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság(KÖTIVIZIG) a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008. azonosító 
jelű „Árvízvédelmi védvonalak mértéktartó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 
csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című 
projekt megvalósítása érdekében, töltésfejlesztés céljára a Zagyvarékas Községi Önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanok egy részét kívánja felhasználni.  
 
ssz. hrsz. cím teljes 

terület(m2) 
átatandó 
terület (m2) 

értékbecslés 
szerinti érték 
(Ft) 

1. 18/1 Zagyvarékas, 
Iskola u. 12. 

1628 21 1.530.000 

A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a fenti ingatlan kikerüljön az 
önkormányzat vagyonából, s az így kivont, megosztás során kialakuló ingatlant az önkormányzat, az 
elkészült értékbecslés alapján 1.530,000 Ft vételáron a  Magyar Állam tulajdonába átadja. 
 
Az épület bontását és átépítését a KÖTIVIZIG által megbízott vállalkozó elvégezte. 
Az átadás után vagyonkezelőként a KÖTIVIZIG kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Zagyvarékas, 2020. június 29. 
 
       Kurucz László 
       polgármester 
 
 
 
 
____/2020.(____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 18/4 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 18/1 
hrsz-ú, 1628 m2 területű ingatlanból kialakított 18/4 hrsz-ú, 21 m2 területű,  ingatlan a KEHOP-1.4.0-
15-2015-00008 azonosító jelű „ Árvízvédelmi védvonalak mértéktartó árvízszintre történő kiépítése, 
védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
működési területén”című projekt teljesítése érdekében 1.530.000 Ft vételáron a Magyar Állam 
tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló kisajátítást helyettesítő  adásvételi szerződés aláírására. 
Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  
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