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kezdettel Képviselő-testületi soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre 
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1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
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A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020.09.28. 
 
 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Csárda út aszfaltozásának egyeztetése: Augusztus 10-én történt egyeztetés Dr. Fekete Nóra 
jegyzőasszony jelenlétében Sárosi Norberttel a Magyar Közút Nonprofit Kft. Jászberényi 
Üzemigazgatóság vezetőjével a Csárda út aszfaltozási munkálatainak megkezdéséről, illetve a 
forgalomterelési teendőkről. 
 
Tanévnyitó-tanévzáró ünnepség: Augusztus 28-án zajlott a Damjanich János Általános 
Iskolában. A kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulókat 18,30 órától jutalmaztuk álló 
fogadás kereteit között a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. 
 
Víziközmű vagyon felértékelés: Szeptember 2-án Szolnok Szolnokon a Polgármesteri 
Hivatal jegyzői tárgyalóban volt megbeszélés a víziközmű vagyon felértékelés-átsorolás 
tárgyában, amelyen Dr. Fekete Nóra jegyzőasszonnyal vettem részt. 
 
Kiss István temetése: Szeptember 3-án Kiss István egykori jegyző temetésén vettem részt, 
amely 16 órakor kezdődött a zagyvarékasi temetőben. 
 
Egészségház műszaki átadása: Szeptember 4-én 9 órakor megtörtént az Egészségház 
műszaki átadása.  A pályázatban szereplő eszközök beszerzését követően a projekt lezárható. 
 
Szolnok Aszfalt Kft. igazgatójával egyeztetés: Szeptember 4-én 10 órától egyeztettünk a 
Magyar Falu Program keretében az önkormányzati tulajdonú utak felújítására nyert pályázat 
ügyében. A megbeszélésen részt vett a Szolnok Aszfalt igazgatója Lehoczky György, 
Pálinkás István nűszaki ellenőr, Dr. Fekete Nóra jegyzőasszony, Hubai Sándor tervező, 
Galambosi Péter tervező, illetve Balázs Adrienn pályázati munkatárs.  
 
Zagyva-Ökopark: A projekt kivitelezése a meghatározott ütemben történik mindhárom 
településen. A kivitelezés 50 %-os szintjéig nyújtott be eddig számlát a vállalkozó. A 
projektet 2020. november 30-ig fizikailag is be kell fejezni. 
 
Szociális konyha építése: A konyhai eszközök megrendelése megtörtént, azok szállítása több 
ütemben történik. A gépek beüzemelését követően meg kell kérni az épületre a használatvételi 
engedélyt és a működési engedélyt is. 
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Zagyva- híd felszerkezet felújítása: A Magyar Falu program keretében benyújtott Zagyva-
híd felszerkezetének felújítására vonatkozó pályázat, br. 21.073.110.-Ft támogatási összegben 
részesült. Ebből a felújítás összege: 19.739.610.-Ft, tervezés és műszaki ellenőrzés összege 
együtt: 1.333.500.-Ft. Megvalósítási időszak: 2021.06.01.-2022.06.30. A pályázathoz önerő 
biztosítása nem szükséges. 
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének javítása, és 
Farkasházi István közösségszervező alkalmazásának bértámogatása: 
 
A Magyar Falu program keretében benyújtott Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
tetőszerkezetének javítására, és Farkasházi István közösségszervező alkalmazásának 
bértámogatására vonatkozó pályázat, br. 22.223.301.-Ft támogatásban részesült. 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. Megvalósítási időszak: 2021.06.01.-2022.05.31. 
 
Barnakőszén támogatás: 2020. augusztus 24-én pályázatot nyújtottunk be barnaőszén 
vásárlására. A Belügyminisztérium támogatói okirata értelmében 1441 mázsa barnakőszenet 
tudunk vásárolni, melyet 2021. február 15-ig kell kiosztani a szociálisan rászorult lakosság 
körében. 

Anyajuh támogatás: 2020. szeptember 25-én 42.000.-Ft összegű átmenti támogatást kaptunk 
az anyajuhok tartására a Magyar Államkincstártól. 

A pályázati elszámolások és adatszolgáltatások benyújtása folyamatos a Közreműködő 
Szervezet felé. 

 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020. szeptember 29. 

Tisztelettel: 

        Kurucz László Árpád s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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2019.-2020. 
 

Éves beszámoló a Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

munkájáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

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

2 
 

 

 

I.Bevezető 

A bölcsődék működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. Törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosításaként kiadott 6/2016 (II.24.) 

EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

jogszabály határozza meg.  

Szakmai eredmény, hogy az említett jogszabály 10. számú mellékletébe került a Bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramja, ezzel az egységes szakmai irányelveket 

jogszabályi szintre emelte a jogszabályalkotó.  

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának 

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

szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. 

A 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet azonban néhány ponton változást hozott 

intézményünkműködésében is: 

• a technikai dolgozók munkaköri megnevezését bölcsődei dajka munkaköri 

megnevezés váltotta fel, 

• a bölcsődei dajkák képzésére kötelező szakmai képzést határozott meg, azzal, hogy a 

képzés anyagát, és a gyakorlati képzés megkezdését 2019. januártól teszi kötelezővé, 

és december 31. sikeres vizsgát kell belőle tenni, 

• a jogszabály rögzíti a szakmai és tárgyi feltételek minimumát,  

• a kisgyermeknevelők és a dajkák számára kötelező munkaruha juttatást ír elő,  

• módosított a kisgyermekeket érintő adminisztrációs előírásokon, ez azonban inkább 

nehezítést jelent, mint könnyítést. 

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

tölt be. A 0-3 éves korú gyermek gondozásának-nevelésének ideális színtere a család. Ma 

azonban azt tapasztaljuk, hogy a családok egyre fokozódó terhet vállalnak a megélhetés 

érdekében. Az anyagiakon túl a munkanélküliségtől való félelem is munkavállalásra kényszeríti a 

szülőket. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megvalósítani azon gyermekek 

számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, a munkaerő piaci visszatérésüket 

segítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás 

időtartama lehetőség szerint a szülő munkarendjéhez igazodik. A bölcsődei nevelésnek minden 

esetben a családi neveléssel összhangban szükséges megvalósulnia. A jelenlegi társadalmi 

helyzetben egyre erősebb a gyermek és családvédelmi szerepe is. Létfontosságú azon 

hátrányos helyzetű családok számára, akiknél elengedhetetlen a többfajta segítség, a 

különböző szociális támogatások mellet a kisgyermek bölcsődei elhelyezése.  
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A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatás időtartama lehetőség szerint a szülő 

munkarendjéhez igazodik. A bölcsődei nevelésnek minden esetben a családi neveléssel 

összhangban szükséges megvalósulnia.  

 

 

 

II.Az intézmény neve, székhelye: 

Név: Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

Cím. 5051 Zagyvarékas Szabadság Tér 10. 

Tel szám: 06/56 540-014 

Email cím: zagyvarekas.bolcsode@gmail.com 

  bolcsode@.zagyvarekas.hu 

  

Intézményvezető: Karkusné Balázs Éva 

 

III. Fenntartó neve, székhelye: 

 Név: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Cím: 5051 Zagyvarékas Rákóczi Út 56 

 Tel szám:  06/56 540-020 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bölcsőde nyitvatartási rendje: 
 

Intézményünk 2019.10.02. megújulva, megszépülve a régi helyén újra nyitotta kapuit.  
A fenntartó rendelkezése alapján a bölcsőde napos bölcsőde, az alapító okiratban 

meghatározott férőhelyek száma: 38. Módszertani irányelvek és az intézmény működési 

engedélye szabja meg a felvehető gyermekek létszámát úgy, hogy egy kisgyermeknevelő 6-7 

fő egészséges gyermeket láthat el a megfelelő alapterület biztosításával. A bölcsőde napi 

munkarend szerint üzemel (hétfőtől-péntekig). A bölcsőde 06 – 17:30 óráig lépcsőzetes 

munkakezdéssel, illetve befejezéssel működik. Az intézményvezető minden év február 15-ig 

mailto:zagyvarekas.bolcsode@gmail.com
mailto:bolcsode@.zagyvarekas.hu
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tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. Nyári időszakban a felújítási, 

karbantartási munkák miatt a bölcsőde négy hétig tart zárva. 

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

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

 

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

(2) pontja szerint: 

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

szerinti esetben 

 

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

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

időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

 

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

eső valamennyi munkanapon, 

 

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

adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, 

és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

 

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

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

  

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

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

hivatásukkal a családok és felnövekvő generációkat szolgálták és szolgálják. 

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

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

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

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

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

intézményünk. 

 

 

 

 

V. Bölcsődei felvétel rendje: 

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

kérelmező szülők gyermekei rögzített szempontok alapján, az intézmény szabad 

kapacitásának függvényében vehetik igénybe az ellátást.  
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Zagyvarékas Községi Bölcsődébe, Zagyvarékasra bejelentett lakó vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek vehető fel és gondozható, akinek családja életvitelszerűen 

Zagyvarékason tartózkodik. 
 

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

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

gyermekének bölcsődei felvételét, amennyiben a szülő keresőtevékenységet folytat. A 

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

munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük 

napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  

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

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

gyermeket nevelnek.  

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 

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

hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  

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

képviselője, illetve a szülő vagy más törvényes képviselője hozzájárulásával:  

- a körzeti védőnő,  

- a házi gyermekorvos vagy háziorvos,  

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

- a gyámhatóság is kezdeményezheti.  

 

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

bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával 

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

alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a 

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

másfél hónapon belül alkalmazni fogja. 

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

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

bölcsődében harmadik életév betöltéséig nevelhető-gondozható. Indokolt esetben orvosi 

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

gondozható az Intézményben.  
 

Bölcsődei ellátásra nagy túljelentkezés tapasztalható, ennek az állapotnak az 

orvoslására készült el az intézmény bővítése. A felújítás során plusz egy csoportszobával, 

hozzá tartozó gyermeköltözővel és szociális helységgel bővült a bölcsődénk, így már három 

foglalkoztatóban tudjuk biztosítani a gyermekek számára az elhelyezést. A dolgozók számára 

a padlástérben lett kialakítva az öltöző és szociális helység. A földszinti részben kialakításra 

került a vezetői iroda, szárazáru raktár és a mozgáskorlátozott illemhely. Ezenkívül megújult 

a főzőkonyhánk, a legfrissebb HCCP előírásoknak megfelelően lett kialakítva, így már külön 

térben található a hús előkészítő, zöldség előkészítő és a főzőtér. Így az intézmény teljes 

egészében az Uniós előírásoknak megfelelően vált működőképessé. 

 



       Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
                   5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

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

6 
 

A bölcsődében a felújítás után már 38 bölcsődés korú gyermeket tudunk fogadni. A 

gyermekek bölcsődei felvétele minden év szeptemberében, illetve a megüresedett helyekre 

folyamatosan történik. Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerbe rögzítésre 

kerülnek, és az intézménynek napi jelentési kötelezettsége van az ellátottakról.  

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

adatszolgáltatási kötelezettség azokra a szolgáltatókra terjed ki, akik normatív állami 

hozzájárulásban részesülnek, mint a gyermekjóléti és szociális ágazatban szolgáltatást nyújtó 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szempontjából figyelembe vehető az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon az a 

gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott. 

 

 

VI. Férőhelyek kihasználtsága, statisztika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020. nevelési évben bölcsődébe felvett gyermekek 

2019 szept.-ig beíratott: 24 

2020 márc.31.-ig beíratott: 24 

összesen: 48 

2019.szeptemberben óvodába ment: 14 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek 

2019.szeptemberig 

NH 3 

HH 1 

HHH 1 

2020. márciusig 

NH 3 

HH 4 

HHH 1 

Nyitvatartási napok száma 2019-ben 219 

Gondozási évben teljesített gondozási napok száma 4538 
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Az intézmény személyi feltételei:  

Intézményvezető:       1fő  

Szakdolgozói létszám:      6fő  

Bölcsődei dajka:       2fő  

Élelmezésvezető, szakács:      1fő  

Az intézmény összes dolgozói létszáma státusz szerint:  10fő  

Közfoglalkoztatatási program keretein belül:   1fő 

 

 

 

 

 

VII. Személyi változások 

 A bölcsőde bővítése miatt a személyi feltételek is átalakuláson ment keresztül, így a 

plusz egy csoportszoba megnyitása két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka 

foglalkoztatását vonta maga után. A két kisgyermeknevelői állás meghirdetett pályázat 

elbírálása után került betöltésre. A bölcsődei dajka munkakört pedig az egyik volt 

közfoglalkoztatott munkatárs a bölcsődei dajka tanfolyam sikeres elvégzése után főállásban 

tölti be.  

 

IIIV. Bölcsőde szakmai munkája 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Családbarát 

intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlettségüknek, 

egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos 

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

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

gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel 

Gyermekek életkori megoszlása 

19.-36. hónapos 18 

37. hónapos  16 
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gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Figyelemmel fordulunk 

minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni szükségleteik 

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

gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. 

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

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

tudó felnőttekké váljanak.  

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

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

munkánkkal, szaktudásunkkal elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét.  

 

IX. Tárgyi feltételek  

A bölcsőde felújítása után, október másodikán végre visszaköltözhettünk a régi 

megszokott, szeretett otthonunkba. A visszaköltözés előtt még rengeteg munka várt ránk, amit 

sokszor szabadidőnkben, időt nem sajnálva rá férjeink bevonásával közös erővel végeztünk. 

Sajnos nagyon sok esetben nem kaptunk segítséget a Rékas Szolg Kft vezetőségétől, viszont 

számíthattunk a szülőkre, és az Életjel mentőcsoport embereire. Az előbbiek az udvar 

rendbetételénél segédkeztek, nekik köszönhetjük, hogy szép zöld fű borítja udvarunk egy 

részét, az utóbbiak pedig a bútorok vissza pakolásánál segédkezett. Az intézmény újra 

nyitásához minden tárgyi feltétel biztosított, a megfelelő tárgyi eszközök megvásárlására 

módunk volt. A csoportszobákat, a csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei 

alapján úgy alakítottuk ki, hogy az biztonságos legyen és a magas színvonalú bölcsődei 

nevelés megvalósítását szolgálja. Törekszünk az esztétikus bölcsődei környezet kialakítására. 

A négy évszaknak, az ünnepeknek megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a 

helyiségeket. A gyermekek által készített alkotásokat a gyerekek számára jól látható, 

megérinthető magasságban helyezzük el.  

A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Céljaink 

eléréséhez, mindennapjaink jó komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság. 

Célkitűzésünk megvalósításának alapfeltétele a biztonságos, barátságos, esztétikus, 

gyermekközpontú és családcentrikus bölcsődei környezet és tárgyi eszközrendszer. 

Törekszünk arra, hogy bölcsődénk udvara, és belső helyiségei is a 

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

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

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

tüntetve. 
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X. Kapcsolattartás a szülőkkel 

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

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

kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a 

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

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

gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

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

szülőt gyermeke nevelésében. 

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

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

kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. 

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

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

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

megosztása. 
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XI. Kapcsolattartás más intézményekkel  

A vidéki bölcsődékkel való kapcsolattartást, szakmai konzultációkat fontos 

feladatunknak tartjuk.  

• Újszászi bölcsődével 

• Szolnoki Jósika úti bölcsődével.  

 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítunk ki 

mind azon intézményekkel, amelyekkel a családok és természetesen mi is kapcsolatban 

vagyunk, vagy egy-egy eset révén kerülhetünk. 

• Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal  

• Óvodával  

• Védőnői szolgálattal  

• Gyámhivatallal  

 

XII. Ellenőrzések 

Az elmúlt évben a megújult bölcsőde átadása során, az engedélyek kiadásával kapcsolatban  

széleskörű szakmai ellenőrzések sorozata történt. Az ellenőrzések során felmerülő 

hiánypótlások benyújtása után a költözéshez való minden engedélyt megkaptunk, és birtokba 

vehettük a szépen felújított, szeretett bölcsődénket. 

 

XIII. Továbbképzések  

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

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

tervezetet készítünk.  

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

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

témakörök állnak hozzánk legközelebb. 

 

XIV. Ünnepeink 

A bölcsődében megszervezésre kerülő ünnepek megszínesítik a gyermekek 

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

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

puttonyában, a farsangot, ahol mindenki mókás vagy gyönyörű jelmezt ölthet, de a húsvéti 
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nyuszit is, aki színes tojásokat rejt el a fűben.  

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

társak iránti figyelmesség is.  

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

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

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

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

vidáman, jó szívvel emlékeznek szülők és gyermekek egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Összegzés  

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

türelemről, toleranciáról szól 

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

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

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

a gyermek szükségletével, megfelel a szülők igényeinek. 

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

a gyermek későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a 

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

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

legteljesebb odafigyeléssel óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket.  

A kisgyermeknevelők munkájukat hivatásnak tekintik. 

Célunk megteremteni a szülők, a bölcsődei dolgozók, kisgyermeknevelők együttműködésével 

a kisgyermekek számára a szeretetteljes, biztonságos, családias légkört, elsősorban a 
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gyermekek igényeit, az ő érdekeiket figyelembe véve. Elmondhatom, hogy a bölcsődében 

dolgozók szaktudásukkal, szeretettükkel segítve a gondozott gyermekek boldogok, 

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

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

biztonság megteremtése.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Zagyvarékas, 2020.04.09.      

      ph.   Karkusné Balázs Éva 

            intézményvezető 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető kinevezés meghosszabbításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében 
2020. november 1-től  az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása, a 
közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és 
tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi elismerése elősegítése, továbbá a 
kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és azok 21. századi követelményeknek való megfelelése 
érdekében a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 
munkaviszonnyá alakul. Rájuk a munka törvénykönyve fog vonatkozni. A vezető választás, kinevezés 
szabályai is változnak, új végrehajtási rendelet várható.    

Ebben az átmeneti helyzetben javaslom a jelenlegi vezető magasabb vezetői kinevezésének 
meghosszabbítását 2020. december 31-ig. Addig az új pályázati feltételekről szóló végrehajtási 
rendelet megjelenik, és le tudjuk az eljárást folytatni. 

A magasabb vezető megbízatásának meghosszabbítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/B. § (5) bekezdés b) pontja ad lehetőséget, mely szerint: 

(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pályázat 
kiírása nélkül is betölthető 

b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti 
jogviszonyban áll a munkáltatóval. 

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja 
meg, és a határozati javaslatot fogadja el. 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 
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____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Csasztvanné Ballók Éva igazgatói (magasabb vezetői) megbízásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. 20/B. § (5) bekezdés c) pontja alapján a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, magasabb 
vezetői állásba Csasztvanné Ballók Éva Zagyvarékas, Május 1. u. 1. sz. alatti lakost, az intézménnyel 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját bízza meg, 2020. október 1-től 2020. december 
31-ig terjedő időszakra.  

A Képviselő-testület legkésőbb 2020. november 15-ig pályázatot ír ki magasabb vezetői beosztás 
betöltésére. 

A képviselő-testület Csasztvanné Ballók Éva illetményét a fenti időponttól: 

 G13 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó   200.978 Ft 
 garantált bérminimumra való kiegészítés          9.622 Ft 
 magasabb vezetői pótlék          40.000 Ft 
 kulturális illetmény pótlék           30.200 Ft 
 összesen           280.800 Ft 

állapítja meg.  

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Csasztvanné Ballók Éva Zagyvarékas, Május 1. út 1. 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport 
5. Magyar Államkincstár        

 

 

   



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

A Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlan ajándékozási szerződés megkötéséhez hozzájárulásról 
és az ingatlant terhelő elidegenítési tilalom törléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mondok Sándor és Mondok Sándorné kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, mivel a tulajdonukat 
képező Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant (hrsz:1730) szeretnék elajándékozni. 

Az ingatlant a Zagyvarékas Község Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség terheli, 
valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom. 

A Képviselő-testület 2020. szeptember 14-i ülésén döntött az ingatlant terhelő elidegenítési tilalom 
törléséhez való hozzájárulásról. Az eljáró jogi képviselő szerint a Földhivatal csak akkor jegyzi be az 
ingatlan-nyilvántartásba a változást, ha az önkormányzat a jogügylethez is hozzájárul. Kérte, hogy a 
határozatban ez a hozzájárulás is szerepeljen.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot tárgyalja meg, és fogadja el. 

 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/2020.(______)Kt. 

H a t á r o z a t 

 A Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlan ajándékozási szerződés megkötéséhez hozzájárulásról 
és az ingatlant terhelő elidegenítési tilalom törléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 2020. szeptember 1. napján 
Mondok Sándor és Mondok Sándorné ajándékozók és Mondok Csaba ajándékozott által megkötött 
ajándékozási szerződésben foglalt jogügylethez.  

Egyben hozzájárul a Zagyvarékas, Viola utca 16. szám alatti, zagyvarékasi 1730 hrsz-ú ingatlant terhelő 
Zagyvarékas Község Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Mondok Sándor és Mondok Sándorné Zagyvarékas, Viola utca 16. 
4. Dr. Vezsenyi Péter Szolnok, Ady Endre út 14. 

  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 















 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

A Zagyvarékas Községi Temetőben díszsírhelyek kijelöléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zagyvarékasi Községi Temetőben 7. parcella volt kijelölve díszsírhelyként. Sajnos betelt a parcella, 
már csak egy sírhely adható ki. A temető térképe alapján a 11. parcella mögötti 14. parcella első sora 
(20 db sírhely) lenne alkalmas díszsírhely kijelölésére. Egy parcellában 12 sor van, egy sorban kb. 2 
sírhely helyezhető el. 

Kérem a képviselő-testületet azelőterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az alábbi javaslatot. 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

 

 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t : 

A Zagyvarékas Községi Temetőben díszsírhelyek kijelöléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Községi Temető 14. 
parcellájának első sorát díszsírhelyek létrehozására jelöli ki. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Olivinperidot Kft. 

 





Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Szociális Bizottságába tag delegálása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kézér Zoltán képviselő lemondása miatt a Szociális Bizottságba javaslom delegálni Nagy Gábor 
Mihályné képviselőt. 

Egyben a Zagyvarékas Község Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) 2. és 3. függelékének módosítása is szükséges. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést táryalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

 

       Kurucz László 

       polgármester 

 

 

_____/2020.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

Szociális Bizottságba tag delegálása 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Szociális Bizottságába tagként Nagy Gábor Mihálynét delegálja. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Nagy Gábor Mihályné képviselő 

 

 

 

_____/2020.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 
függelékeinek módosításáról 

 



1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a határozat 
1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékét a határozat 
2. számú melléklete szerint állapítja meg. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 

4. számú melléklet a ___/2020.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

5. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

 

 

Kurucz László polgármester  Zagyvarékas, Hunyadi utca 8. 

Jakabné Tokai Mária   Zagyvarékas, Nagyváradi utca 21. 

Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  

Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 

Kis Gyula    Zagyvarékas, Thököly utca 3. 

Nagy Gábor Mihályné   Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

Polónyi László    Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 31. 

 

 

2.számú melléklet a ___/2020.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

 

6. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 



 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

Elnök:   Polónyi László 

Tagok:   Jánosi István 

Jánosi József 

 

Kültagok: 

Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:   Jánosi István 

Tagok:   Jakabné Tokai Mária 

Polónyi László 

Nagy Gábor Mihályné 

Kültagok: 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 

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

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

A Rékasszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állás betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2020. július 14-i ülésén döntött a Rékasszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
állás betöltésére pályázat kiírásáról. A jelentkezők a kiírás alapján 2020. szeptember 14-ig nyújthatták 
be pályázatukat. 

A fenti határidőig öt pályázat érkezett. (A pályázatok az előterjesztés mellékletét képezik). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatok alapján döntsön az ügyvezető 
igazgató személyéről. 

 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 

 

  



































Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 1-i ülésére 

A Zagyvarékas, Szabadság tér 3/1. c. számú ingatlan bérbeadásának meghosszabbításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szabadság tér 3/1. c. számú ingatlan tekintetében Szabó Istvánnéval 2015. október 1-én kötötte 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a bérleti szerződést. 

A bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségének maximálisan eleget tesz. A lakás állagának 
fenntartására törekszik. Környezete rendes, tisztán tartott. Sem lakbérhátraléka, sem rezsiköltség 
elmaradása nincs. 

2020. szeptember 21-én kelt levelében kérte a bérleti szerződés meghosszabbítását. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.   

Zagyvarékas, 2020. szeptember 24. 

      

       Kurucz László 

         polgármester 

 

____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Zagyvarékas, Szabadság tér 3/1. c. számú ingatlan bérbeadásának meghosszabbításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas, Szabadság 
tér 3/1. c. számú ingatlan bérleti szerződését Szabó Istvánné (Zagyvarékas, Szabadság tér 3/1. c.) 
bérlővel 2021. október 1. napjáig meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Szabó Istvánné Zagyvarékas, Szabadság tér 3/1. c. 

  



 

 




