
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. április 28-án (csütörtök) 16.00 óra 

 

kezdettel soros,nyílt 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, lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

2.) Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről 

Előadó: Zsigmond Rita bölcsődevezető  

 

3.) Tájékoztató a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről 

Előadó: Józsa Richárd ügyvezető 

 

4.) Javaslat a 2022. évi közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására 

(szóbeli) 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

5.) Előterjesztés parkgondozási feladatok ellátásáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

6.) Előterjesztés a társadalmi és civil szervezetek 2022. évi támogatásának 

elbírálására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

7.) Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

8.) Tájékoztatás a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 2022/2023. 

tanévére beiratkozott tanulók létszámáról (szóbeli) 

Előadó: Polónyi László intézményvezető 
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9.) Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény 

benyújtására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

10.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

(barnakőszén) vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

11.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 2022/23. nevelési 

évre indítandó óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

12.) Alpolgármester választás 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 

ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. április 22. 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  

           polgármester  
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Éves beszámoló a Zagyvarékas Községi Bölcsőde 

munkájáról 
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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.  

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának célja, hogy keretet adjon a 

Magyarországon működő bölcsődei ellátást biztosító intézményben, szolgáltatásban folyó 

szakmai munkának. Az Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország 

Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály ellátására és nevelésére-gondozására vonatkozó 

jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei ellátás keretében végzett nevelés hagyományaival, 

felhalmozott értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások 

eredményeivel. 

Az Alapprogram fejezetei valamennyi bölcsődei ellátásra (bölcsődére, mini bölcsődére, 

munkahelyi bölcsődére, családi bölcsődére) vonatkoznak, az egyes ellátási formák 

sajátosságainak figyelembevételével. 

 A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a 

kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 

a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében nem csak a kisgyermek 

nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg. 

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 

intézményünk működésében is: 

• diplomás munkatársaink a pedagógus életpálya modellbe kerültek át 

• 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 
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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.  

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: Zsigmond Rita 

 

III. Fenntartó neve, székhelye: 

 Név: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 

 Cím: 5051 Zagyvarékas Rákóczi Út 56 

 Tel szám:  06/56 540-020 

 

 

 

 

 

 

mailto:zagyvarekas.bolcsode@gmail.com
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IV. Bölcsőde nyitvatartási rendje: 

 
A 2020/2021 nevelési év kezdetét is a koronavírus határozta meg. A szülői 

értekezleteket írásos formában tudtuk megtartani, minden szülő papír alapon kapta meg a 

szülői értekezlet anyagát. A családlátogatások elmaradtak, a szülőkkel a bölcsőde épületében 

került sor a személyes ismerkedésre, beszélgetésre. Egyszerre egy csoportba egy gyermek 

kezdhette meg a beszoktatást, egy szülő jelenlétével. A maszk használata kötelező volt. A 

reggeli és délutáni öltözőben való tartózkodás is szabályozva volt, egyszerre két gyereknél és 

két szülőnél több nem lehetett a helyiségben.   

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 

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. 
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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. 

Ezt a napot ebben az évben sajnos a korona vírus járvány miatt nem tudtuk a megszokott 

kirándulással eltölteni, de azért így is tartalmasan töltöttük. A bölcsődénk udvarát szépítettük, 

lecsiszoltuk, lefestettük a kültéri fa játékokat, kipakoltuk a fészert, az udvari játéktárolót. 

 

 

V. Bölcsődei felvétel rendje: 

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

kérelmező szülők gyermekei rögzített szempontok alapján, az intézmény szabad 

kapacitásának függvényében vehetik igénybe az ellátást.  

 

Zagyvarékas Községi Bölcsődébe, Zagyvarékasra bejelentett lakó vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermek vehető fel és gondozható, akinek családja életvitelszerűen 

Zagyvarékason tartózkodik. 
 

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

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

gyermekének bölcsődei felvételét, amennyiben a szülő keresőtevékenységet folytat. A 

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

munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük 

napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  

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

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

gyermeket nevelnek.  



Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
               5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 
      E- mail: zagyvarekas.bolcsode@gmail.com 
 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 
 

6 
 

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.  
 

 

A bölcsődében 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. 
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VI. Férőhelyek kihasználtsága, statisztika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény személyi feltételei:  

Intézményvezető:       1fő  

Szakdolgozói létszám:      6fő  

Bölcsődei dajka:       2fő  

Élelmezésvezető, szakács:      1fő (2021.11.30. ig)  

Konyhai kisegítő      1fő (2021.12.01. től) 

Az intézmény összes dolgozói létszáma státusz szerint:  10fő  

Közfoglalkoztatatási program keretein belül:   1fő 

Nagy előre lépésnek tartom, hogy intézményünkben egy fő felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik, aki jelenleg gyakornokként végzi munkáját, de 2022. októberében pedagógiai 1. 

minősitő vizsgára készül. 

2020-2021. nevelési évben bölcsődébe felvett gyermekek 

2020 szept.-ig beíratott: 37 

2021 márc.31.-ig beíratott: 20 

összesen: 57 

2020.szeptemberben óvodába ment: 23 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek 

2020.szeptemberig 

NH 3 

HH 3 

HHH 1 

2021. márciusig 

NH 2 

HH 0 

HHH 1 

Nyitvatartási napok száma 2021-ben 224 

Gondozási évben teljesített gondozási napok száma 5324 

Gyermekek életkori megoszlása 

11.-12. hónapos 1 

19.-36. hónapos 17 

  

37. hónapos  16 
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VII. Személyi változások 

 Sajnos 2021.decemberében a szakács és élelmezésvezetőnk másik munkahelyen 

kezdett dolgozni, ezért az ő álláshelye megüresedett. A megüresedett álláshelyre kiírt 

álláshirdetésre nem érkezett pályázat, ezért az élelmezésvezetői feladatokat, illetve az ételek 

szakszerű elkészítését a Zagyvarékasi Égszínkék óvoda és konyha látja el.  

 

IIIV. Bölcsőde szakmai munkája 

Nevelő-gondozó munkánk középpontjában a kisgyermek áll. Családbarát 

intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek számára az életkoruknak, fejlettségüknek, 

egyéni szükségleteiknek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődést, biztonságos 

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

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

gyermekek nem csak elérjék életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét, hanem élményekkel 

gazdagodva, szeretetteli légkörben legyenek a mindennapokban. Figyelemmel fordulunk 

minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni szükségleteik 

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

gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. 

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

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

tudó felnőttekké váljanak.  

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

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

munkánkkal, szaktudásunkkal elnyerjük a szülők bizalmát, elégedettségét.  

 

IX. Tárgyi feltételek  

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.  

A bölcsőde minden dolgozója nagy felelősséget érez az intézmény eszközeiért, védik, 

pótolják azokat. 

Nagy figyelmet fordítunk az esztétikus bölcsődei környezet kialakítására. A négy 

évszaknak, az ünnepeknek megfelelően, ízlésesen, mértékletesen díszítjük a helyiségeket.  
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A gyermekek által készített alkotásokat a gyerekek számára jól látható, megérinthető 

magasságba tesszük. 

 

 A csoportszobákat gyermekek változó méretének megfelelően szép bútorokkal és 

eszközökkel rendezzük be. A szoba burkolata mosható, fertőtleníthető, meleg padló. A 

csoportszobákban a játékokat és a gyermeki tevékenységek eszközeit a gyerekek számára 

elérhető magasságban helyezzük el.  

Bölcsődénkben a csoportokat a gyerekekhez közelálló, kedves névvel látjuk el, mely a 

csoporthoz tartozás érzését, érzelmi kötődését erősíti. A csoportoknak jelképtáblájuk van, 

amelyen a csoportba járó gyermekek nevei fel vannak tüntetve.  
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Az udvart úgy alakítottuk ki, hogy az a gyermekek számára biztonságos legyen, és 

maximálisan kielégítse a nagymozgásos tevékenységeket. Burkolt és füvesített felületek 

alkotják a gyermekek környezetét. Az intézményben a füvet a bölcsődei dajkák vágják az 

igényünknek megfelelően, vásárolt fűnyíróval. Sajnos az építkezés után még az árnyékot adó 

növényzet nem megfelelő magasságú és terebélyes, ezért az árnyékolást napvitorlával oldjuk 

meg. A játszókertben minden évszakban biztosítjuk a szabadban való játékhoz, mozgáshoz 

megfelelő mennyiségű és minőségű játékkészletet, a rögzített és mobil játékokat (mászókák, 

labdák, motorok, autók stb.), homokozót.  Igaz a homokozó mérete, száma nem megfelelő a 

gyermeklétszámhoz viszonyítva, ezért tervezzük egy második homokozó beszerzését is. Az 

udvart a gyermekek játékának és sokoldalú mozgásigényének, a balesetveszély 

megelőzésének megfelelően folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük. 

 

X. Kapcsolattartás a szülőkkel 

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

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

kisgyermeknevelők közötti partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a 

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

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

gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

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

szülőt gyermeke nevelésében. 

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

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

kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. 

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

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

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

megosztása. 

XI. Kapcsolattartás más intézményekkel  

A vidéki bölcsődékkel való kapcsolattartást, szakmai konzultációkat fontos 

feladatunknak tartjuk.  

• Újszászi bölcsődével 

• Rákóczifalvi bölcsődével 

• Szolnoki Jósika úti bölcsődével.  

• Bölcsődeigazgatósággal 

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 kapcsolatba kerülhetünk. 

• Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal  



Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
               5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 

  56/ 540-014 
      E- mail: zagyvarekas.bolcsode@gmail.com 
 bolcsode@ph.zagyvarekas.hu 
 

11 
 

• Óvodával  

• Védőnői szolgálattal  

• Gyámhivatallal  

 

XII. Ellenőrzések 

Az elmúlt évben a Jásznagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 

Osztály széleskörű ellenőrzést végzett az intézményben. Az ellenőrzés során csak minimális 

hiányosságokra, illetve hibákra hívták fel a figyelmünket. A hibák, hiányosságok feltárása 

után a hiány pótlás és javítás megtörtént. 

 

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.  

XIV. Ünnepeink 

A bölcsődében megszervezésre kerülő ünnepek megszínesítik a gyermekek 

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

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

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

nyuszit is, aki színes tojásokat rejt el a fűben.  

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

társak iránti figyelmesség is.  

A szülőkkel tervezett családi programok sajnos a járványhelyzet miatt ebben az évben 

elmaradtak, az enyhítések után csak a ballagás ünnepségünkre került sor, amit júniusban az 

udvaron tartottunk, ami a sok korlátozás után kellemes hangulatban telt. Az óvodába készülő 

gyermekek ballagási ünnepségére a meghittség a jellemző. Erről a rendezvényünkről még 

napok, hetek múltán is meghatottan, jó szívvel emlékeznek szülők és gyermekek egyaránt. 
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XV. Összegzés  

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

türelemről, toleranciáról szól 

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

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

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

a gyermek szükségletével, megfelel a szülők igényeinek. 

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

a gyermek későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a 

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

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

legteljesebb odafigyeléssel óvjuk és vigyázzuk a ránk bízott gyermekeket.  

A kisgyermeknevelők munkájukat hivatásnak tekintik. 

Célunk megteremteni a szülők, a bölcsődei dolgozók, kisgyermeknevelők együttműködésével 

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

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

dolgozók szaktudásukkal, szeretettükkel segítve a gondozott gyermekek boldogok, 

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

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

biztonság megteremtése.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Zagyvarékas, 2022.04.25.      

      ph.   Karkusné Balázs Éva 

                intézményvezető helyettes 



 
 

 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., 

adószám: 24915908-2-16, cégjegyzék száma:  
Cg: 16-09-015756) 

 
 
 

2021. évben végzett tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2022. április 21. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.03.12. napján alakult (akkori 
megnevezése Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., 
jelenlegi elnevezése 2017. decemberétől érvényes), fő tevékenységi köre 
zöldterület-kezelés. 
  
Személyi összetétel (2021.12.31-én): 
A Kft-nél munkaviszonyban állók létszáma 4 fő. Ennek összetétele: 1fő 
ügyvezető, 1fő adminisztrátor, 1fő intézményi takarító, 1fő épületgondnok. 
2021.07.07.napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került a festő 
munkakörben dolgozó 1fő munkaviszonya, aki egy év betegállomány után 
felmondott.  
2021.12.16.napjával azonnali hatállyal megszüntetésre került az ügyvezető 
munkaviszonya. 
 
A Kft. tevékenysége: 
A 2020.07.16. napján a Zagyvarékas Község Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás alapján -hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
program lebonyolítása- a Kft. irányítja az önkormányzat által közfoglalkoztatott 
munkakörben dolgozók napi munkavégzését, akik intézményben, a farmon és 
közterületen tevékenykednek. A férfiak feladatai közé tartoznak a fűnyírási, 
parlagfű-mentesítési feladatok. A fűnyírásért megállapodás alapján bevétel illeti 
a Kft-t és egyes esetekben az önkormányzatot (Máv területen, körforgó részen). 
 
A RékasSzolg Kft. és az önkormányzati tulajdonú intézmények között létrejött 
vállalkozási szerződés alapján, átalánydíj ellenében közfeladatok ellátásáért 
negyedévente az intézmények épületeinek karbantartási, kisjavítási feladatainak 
elvégzését végzi. 
Ez évben az óvoda belső tereinek tisztasági festését (festő munkakörben 
alkalmazott kolléga hiánya miatt), külsős személyek végezték. A festő 
szakember hiánya a továbbiakban is probléma marad a Kft. vállalt feladatait 
tekintve.  
Mindennapi feladataink közé tartozik az Idősek Otthona részére az ebéd, az 
Óvoda részére reggeli, ebéd kiszállítása a Kft. autójával. 
 
Az évek óta megrendezésre kerülő falunap alkalmával dolgozóink (a 
közfoglalkoztatott 2fő férfi segítségével) a Kisszög területén lehetővé tették, 
hogy színvonalas, programokkal dúsított élményben legyen része a 
nézőközönségnek. Kialakításra került 2 fedett helyiség.  
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Az egyik „építmény” a fellépők és jeggyel étkezők helységét adta, a hálóval 
oldalt lefedett, alutetős építmény pedig a kiemelt vendégek fogadását szolgálta, 
melyekben elhelyezett sörasztalok és padok szolgálták a vendégek kényelmét. 
 
A Zagyva folyó mellett a Kisszögi ártérben favágást végeztek. Az ott kivágott 
nyárfák elszállítását és a tereprendezést megkezdték dolgozóink. 
 
A jószomszédi ünnepsorozat megrendezéséhez a szükséges asztalok, padok ki- 
és visszaszállítása a művelődési házba megtörtént. 
 
Dolgozóink a Kisszög teljes területén újrakaszálást végeztek a jószomszédok 
ünnepsorozat és a falunap alkalmával. 
 
Augusztus 20-án a nemzetiszínű zászlók kihelyezésre kerültek. 
 
A bölcsődében felszereltünk 3 db árnyékoló napvitorlát. 
 
Az Iskola utcai iskolakonyha átköltözött az új helyére, az Alkotmány utcába. A 
Kft. dolgozói hétvégén is eleget tettek a feladat elvégzésének.  
 
A Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya ellenőrzése hatására, a Kisszög 
területére kivitt és lefogatott fa játszóeszközöket elbontottuk, a Fekete Lajos 
utcai játszótéren a hinta és csúszda ágyása feltöltésre került és 3 új gumiborítású 
hintalap került felhelyezésre. 
 
A konyha előtti bejáró betonozása is elkészült. 
 
A hivatal hátsó bejáratánál az előtető felszerelésre került. 
 
Decemberben a BM pályázatból finanszírozott szociális barnakőszén 
megérkezett, mely a rácsos tárolóban került elhelyezésre.  
 
Az év utolsó hónapjában került sor a „Mindenki karácsonya” faluműsorra, 
melyhez a színpadfelállítási munkákat a Kft. dolgozói végezték. A felajánlott 
mindenki karácsonyfája a parkoló területén kapott helyet és díszítésében 
közreműködtünk. 
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A Kft. gépjárművei: 
A Kft. tulajdonában lévő géppark állapota, életkorukból kifolyólag is igen 
elhasználódott. Állandó kiadást jelent a gépek mindennapi működtetése, 
alkatrészpótlás meghibásodás esetén. 
A markoló, traktor, pótkocsi műszaki vizsga érvényessége 2020. évben lejárt, 
műszaki állapotuk felmérése folyamatban van. 
 
A Kft. könyv- és számviteli feladatait a Kontír-Nívó Kft. látja el. A RékasSzolg 
Kft. 2021.01.01-2021.12.31. időszakra vonatkozó eredménykimutatása még 
nem készült el, előzetes kimutatás áll rendelkezésre. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Józsa Richárd 
  RékasSzolg Kft. 

ügyvezető  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Főkönyvi kivonatRékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft
24915908-2-16

2022. 04. 21. 15:49:45
Pénznem: HUF

Főkönyvi számMegnevezés Tartozik
Nyitó érték

Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg
Halmozott egyenlegIdőszaki forgalom

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2021.

Szűkítési feltételek:

1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 573 517 8 362 363 18 413 188 11 069 992 7 343 196 T15 693 164 10 561 122

11 IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 922 417 922 417 0 T922 417 922 417

113 Vagyoni értékű jogok 0 0 922 417 0 922 417 T922 417 0

119 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 0 0 0 922 417 922 417 K0 922 417

1193 Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 0 0 0 922 417 922 417 K0 922 417

13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 5 280 311 3 345 427 13 679 842 6 612 916 7 066 926 T11 470 000 6 337 958

131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 259 842 0 4 979 842 0 4 979 842 T4 720 000 0

132 Termelésben közvetlenül részt vevő járművek 3 950 000 2 000 000 8 700 000 0 8 700 000 T6 750 000 0

139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 1 070 469 1 345 427 0 6 612 916 6 612 916 K0 6 337 958

1391 Műszaki berendezések értékcsökkenése 0 310 445 0 3 541 548 3 541 548 K0 3 231 103

1392 Műszaki járművek értékcsökkenése 1 070 469 1 034 982 0 3 071 368 3 071 368 K0 3 106 855

14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 552 182 275 912 3 810 929 3 534 659 276 270 T3 300 747 3 300 747

143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 299 212 0 299 212 0 299 212 T0 0

145 Kisértékű tárgyi eszközök 231 970 21 000 3 511 717 0 3 511 717 T3 300 747 0

149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 21 000 254 912 0 3 534 659 3 534 659 K0 3 300 747

1493 Irodai berendezés értékcsökkenése 0 22 942 0 22 942 22 942 K0 0

1495 Kisértékű tárgyi eszköz értékcsökkenése 21 000 231 970 0 3 511 717 3 511 717 K0 3 300 747

16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 4 741 024 4 741 024 0 0 0 T0 0

161 Befejezetlen beruházások 4 741 024 4 741 024 0 0 0 T0 0

2 KÉSZLETEK 0 0 0 0 0 T0 0

3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 89 035 942 89 933 757 20 687 629 10 000 20 677 629 T27 265 453 5 690 009

31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) 21 819 994 21 885 418 8 283 410 0 8 283 410 T14 038 843 5 690 009
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Főkönyvi számMegnevezés Tartozik
Nyitó érték

Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg
Halmozott egyenlegIdőszaki forgalom

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2021.

Szűkítési feltételek:

311 Belföldi követelések (forintban) 21 819 994 21 885 418 8 283 410 0 8 283 410 T14 038 843 5 690 009

3111 Belföldi követelés 21 819 994 21 885 418 8 283 410 0 8 283 410 T14 038 843 5 690 009

35 ADOTT ELŐLEGEK 1 148 366 1 148 366 0 0 0 T0 0

353 Készletekre adott előlegek 148 366 148 366 0 0 0 T0 0

355 Foglaló 1 000 000 1 000 000 0 0 0 T0 0

36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 6 157 941 6 166 941 7 595 701 10 000 7 585 701 T7 594 701 0

361 Munkavállalókkal szembeni követelések 4 597 460 4 606 460 7 595 701 10 000 7 585 701 T7 594 701 0

3613 Egyéb elszámolások a munkavállalókkal 4 597 460 4 596 460 751 000 0 751 000 T750 000 0

3615 Idegen letiltás 0 10 000 0 10 000 10 000 K0 0

3617 Pénztár hiány ismeretlen tettes ellen feljelentés 0 0 6 844 701 0 6 844 701 T6 844 701 0

368 Áfa átvezetési számla 1 560 481 1 560 481 0 0 0 T0 0

3681 Speciális áfa átvezetési számla 1 560 481 1 560 481 0 0 0 T0 0

38 PÉNZESZKÖZÖK 58 518 318 59 411 955 3 417 195 0 3 417 195 T4 310 832 0

381 Pénztár 11 116 298 11 198 193 110 485 0 110 485 T192 380 0

3811 Pénztárszámla 11 116 298 11 198 193 110 485 0 110 485 T192 380 0

384 Elszámolási betétszámla 41 254 623 42 066 365 3 206 710 0 3 206 710 T4 018 452 0

3841 Elszámolási betétszámla 41 254 623 42 066 365 3 206 710 0 3 206 710 T4 018 452 0

385 Elkülönített betétszámlák 0 0 100 000 0 100 000 T100 000 0

3854 Egyéb célra elkülönített pénzeszközök 0 0 100 000 0 100 000 T100 000 0

389 Átvezetési számla 6 147 397 6 147 397 0 0 0 T0 0

3891 Pénztár-betétszámla közötti átvezetés 6 129 205 6 129 205 0 0 0 T0 0

3893 Pénztárak közötti átvezetés 18 190 18 190 0 0 0 T0 0

3899 Kompenzációs átvezetési számla 2 2 0 0 0 T0 0

39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 391 323 1 321 077 1 391 323 0 1 391 323 T1 321 077 0

391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 295 000 1 295 000 1 295 000 0 1 295 000 T1 295 000 0
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Halmozott egyenlegIdőszaki forgalom

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2021.

Szűkítési feltételek:

3913 Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 1 295 000 1 295 000 1 295 000 0 1 295 000 T1 295 000 0

392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 96 323 26 077 96 323 0 96 323 T26 077 0

3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 96 323 26 077 96 323 0 96 323 T26 077 0

4 FORRÁSOK 45 904 070 45 841 795 16 422 803 43 072 014 26 649 211 K66 387 331 93 098 817

41 SAJÁT TŐKE 3 319 952 3 319 952 6 100 369 31 222 877 25 122 508 K9 420 321 34 542 829

411 Jegyzett tőke 0 0 0 5 000 000 5 000 000 K0 5 000 000

412 Tőketartalék 0 0 0 20 122 877 20 122 877 K0 20 122 877

413 Eredménytartalék 0 3 319 952 6 100 369 0 6 100 369 T9 420 321 0

414 Lekötött tartalék 0 0 0 6 100 000 6 100 000 K0 6 100 000

4143 Lekötött tartalék pótbefizetésből 0 0 0 6 100 000 6 100 000 K0 6 100 000

419 Adózott eredmény 3 319 952 0 0 0 0 T0 3 319 952

45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 529 995 10 408 190 61 279 0 61 279 T2 233 101 2 293 627

454 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 10 529 995 10 408 190 61 279 0 61 279 T2 233 101 2 293 627

4541 Belföldi anyag- és áruszállítók 10 529 995 10 408 190 61 279 0 61 279 T2 233 101 2 293 627

46 Rövid lejáratú kötelezettségek 13 642 555 13 557 524 10 261 155 10 808 612 547 457 K62 935 695 423

461 Társasági adó elszámolása 25 000 0 0 0 0 T0 25 000

4611 Társasági adó 25 000 0 0 0 0 T0 25 000

462 Személyi jövedelemadó elszámolása 2 699 000 2 708 583 2 493 000 2 708 583 215 583 K0 206 000

4621 Munkaviszonyból származó SZJA 0 2 610 229 0 2 610 229 2 610 229 K0 0

4622 Egyéb összevonandó jövedelem SZJA 0 98 354 0 98 354 98 354 K0 0

46241 Munkavállalótól levont SZJA pü teljesítése 2 595 000 0 2 401 000 0 2 401 000 T0 194 000

46242 Kifizetői SZJA pénzügyi teljesítése 104 000 0 92 000 0 92 000 T0 12 000

463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 0 5 743 130 0 5 743 130 5 743 130 K0 0

46302 Cégautó adó 0 124 860 0 124 860 124 860 K0 0

46303 Levont TB járulék 0 3 219 281 0 3 219 281 3 219 281 K0 0
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46307 Szakképzési hozzájárulás 0 239 128 0 239 128 239 128 K0 0

46310 Szociális hozzájárulás 0 1 781 051 0 1 781 051 1 781 051 K0 0

46316 Táppénz hozzájárulás 0 298 302 0 298 302 298 302 K0 0

4632 Külker. áruforg. és különleges természeti tényezőkkel kapcs. árkül. 0 80 508 0 80 508 80 508 K0 0

46328 Alkalmi mv. közterhe 0 36 000 0 36 000 36 000 K0 0

46329 NAV Gépjárműadó beszedési számla 0 44 508 0 44 508 44 508 K0 0

464 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 5 753 370 28 000 5 260 947 0 5 260 947 T0 464 423

46402 Cégautó adó pénzügyi teljesítése 124 860 0 93 645 0 93 645 T0 31 215

46403 TB járulék pénzü.-i teljesítés 3 201 000 0 2 962 000 0 2 962 000 T0 239 000

46407 Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése 220 000 2 000 203 000 0 203 000 T0 15 000

46410 Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése 1 792 000 26 000 1 628 000 0 1 628 000 T0 138 000

46416 Táppénz hozzájárulás pénzügyi teljesítése 339 510 0 298 302 0 298 302 T0 41 208

4642 Külker. áruforg., különleges term. tényezőkkel kapcs. árkül. telj. 76 000 0 76 000 0 76 000 T0 0

46428 Alkalmi mv.közteher pénzügyi teljesítése 36 000 0 36 000 0 36 000 T0 0

46429 NAV gépjárműadó beszedési számla pü telj. 40 000 0 40 000 0 40 000 T0 0

466 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 089 556 1 520 049 569 507 0 569 507 T0 0

4661 Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA 220 718 0 220 718 0 220 718 T0 0

4662 Arányosításba bevont előzetesen felszámított ÁFA 1 825 936 1 520 049 305 887 0 305 887 T0 0

46621 Arányosításba bevont 27%-os Áfa 1 825 936 1 520 049 305 887 0 305 887 T0 0

4669 Speciális ÁFA 42 902 0 42 902 0 42 902 T0 0

46696 Vas-, acél fordított előzetes ÁFA 42 902 0 42 902 0 42 902 T0 0

467 Fizetendő általános forgalmi adó 1 200 863 3 557 762 0 2 356 899 2 356 899 K0 0

4671 Fizetendő ÁFA 10 311 1 729 032 0 1 718 721 1 718 721 K0 0

4673 Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő ÁFA 1 190 552 1 785 828 0 595 276 595 276 K0 0

4679 Speciális ÁFA 0 42 902 0 42 902 42 902 K0 0
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46796 Vas-, acél beszerzés fizetendő ÁFA 0 42 902 0 42 902 42 902 K0 0

468 Általános forgalmiadó-elszámolási számla 1 772 000 0 1 817 000 0 1 817 000 T45 000 0

469 Helyi adók elszámolási számla 102 766 0 120 701 0 120 701 T17 935 0

4695 Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla 102 766 0 120 701 0 120 701 T17 935 0

47 Rövid lejáratú kötelezettségek 18 210 671 18 493 872 0 974 268 974 268 K0 691 067

471 Jövedelemelszámolási számla 18 210 671 18 493 872 0 974 268 974 268 K0 691 067

4711 Keresetelszámolási számla 17 763 191 18 046 392 0 974 268 974 268 K0 691 067

4713 Egyéb kifizetések elszámolása 447 480 447 480 0 0 0 T0 0

48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 200 897 62 257 0 62 257 62 257 K0 200 897

482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 200 897 62 257 0 62 257 62 257 K0 200 897

4821 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat. 200 897 62 257 0 62 257 62 257 K0 200 897

49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 0 0 0 4 000 4 000 K54 670 974 54 674 974

491 Nyitómérlegszámla 0 0 0 4 000 4 000 K54 670 974 54 674 974

5 KÖLTSÉGNEMEK 28 868 172 361 162 28 507 010 0 28 507 010 T0 0

51 ANYAGKÖLTSÉG 3 656 294 235 125 3 421 169 0 3 421 169 T0 0

511 Vásárolt anyagok költségei 3 656 294 235 125 3 421 169 0 3 421 169 T0 0

5111 Anyagköltség 1 774 988 47 538 1 727 450 0 1 727 450 T0 0

5112 Energia költség 1 865 972 187 587 1 678 385 0 1 678 385 T0 0

5113 Nyomtatvány és irodaszer költség 15 334 0 15 334 0 15 334 T0 0

52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 091 597 6 210 2 085 387 0 2 085 387 T0 0

521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 540 000 0 540 000 0 540 000 T0 0

5211 Belföldi szállítás, rakodás 540 000 0 540 000 0 540 000 T0 0

523 Karbantartási költségek 680 304 0 680 304 0 680 304 T0 0

527 Számviteli szolgáltatások költségei 564 000 0 564 000 0 564 000 T0 0

529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 307 293 6 210 301 083 0 301 083 T0 0
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5291 Posta, telefon költség 39 552 6 210 33 342 0 33 342 T0 0

5292 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége 267 741 0 267 741 0 267 741 T0 0

53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 554 729 98 827 455 902 0 455 902 T0 0

531 Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 57 572 0 57 572 0 57 572 T0 0

532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 249 167 2 504 246 663 0 246 663 T0 0

533 Biztosítási díj 247 990 96 323 151 667 0 151 667 T0 0

54 BÉRKÖLTSÉG 17 789 010 0 17 789 010 0 17 789 010 T0 0

541 Bérköltség 17 789 010 0 17 789 010 0 17 789 010 T0 0

5411 Alkalmazotti bérköltség 17 341 530 0 17 341 530 0 17 341 530 T0 0

5414 Alkalmi mv. bérköltség 447 480 0 447 480 0 447 480 T0 0

55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 864 326 0 864 326 0 864 326 T0 0

551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések 704 862 0 704 862 0 704 862 T0 0

5515 Szép kártya 644 875 0 644 875 0 644 875 T0 0

5516 Betegszabadság bére 59 987 0 59 987 0 59 987 T0 0

559 Egyéb személyi jellegű kifizetések 159 464 0 159 464 0 159 464 T0 0

5591 Egyéb személyi jellegű kifizetés 51 000 0 51 000 0 51 000 T0 0

5592 Egyéb személyi jellegű kifizetés SZJA 98 354 0 98 354 0 98 354 T0 0

5593 Telefon járulék alap 10 110 0 10 110 0 10 110 T0 0

56 BÉRJÁRULÉKOK 2 311 877 0 2 311 877 0 2 311 877 T0 0

563 Szociális hozzájárulás 1 781 029 0 1 781 029 0 1 781 029 T0 0

564 Szakképzési hozzájárulás 239 128 0 239 128 0 239 128 T0 0

565 Táppénz hozzájárulás 255 720 0 255 720 0 255 720 T0 0

567 Alkalmi mv. közterhe 36 000 0 36 000 0 36 000 T0 0

57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 600 339 21 000 1 579 339 0 1 579 339 T0 0

571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 368 369 0 1 368 369 0 1 368 369 T0 0
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572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 231 970 21 000 210 970 0 210 970 T0 0

6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0 0 0 0 0 T0 0

7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 T0 0

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2 699 927 941 595 1 758 332 0 1 758 332 T0 0

81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 16 474 0 16 474 0 16 474 T0 0

814 Eladott áruk beszerzési értéke 11 224 0 11 224 0 11 224 T0 0

815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 5 250 0 5 250 0 5 250 T0 0

86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 2 683 453 941 595 1 741 858 0 1 741 858 T0 0

861 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 929 531 929 531 0 0 0 T0 0

863 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai 73 995 0 73 995 0 73 995 T0 0

8632 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 73 995 0 73 995 0 73 995 T0 0

867 Adók, illetékek, hozzájárulások 1 674 883 12 064 1 662 819 0 1 662 819 T0 0

8671 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások 1 505 515 12 064 1 493 451 0 1 493 451 T0 0

8675 Gépjárműadó 44 508 0 44 508 0 44 508 T0 0

8676 Cégautóadó 124 860 0 124 860 0 124 860 T0 0

869 Különféle egyéb ráfordítások 5 044 0 5 044 0 5 044 T0 0

8698 Egyéb ráfordítás 5 000 0 5 000 0 5 000 T0 0

8699 Kerekítés 44 0 44 0 44 T0 0

9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 6 577 172 38 218 128 0 31 640 956 31 640 956 K0 0

91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 1 238 193 31 603 886 0 30 365 693 30 365 693 K0 0

9111 Alaptevékenység árbevétele Közszolgáltatás 0 24 000 000 0 24 000 000 24 000 000 K0 0

9112 Egyéb tevékenység Vállalkozási szerződés alapján 1 226 969 7 574 611 0 6 347 642 6 347 642 K0 0

915 Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele 11 224 29 275 0 18 051 18 051 K0 0

96 EGYÉB BEVÉTELEK 5 338 979 6 614 241 0 1 275 262 1 275 262 K0 0

961 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 5 338 979 6 614 172 0 1 275 193 1 275 193 K0 0
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Időszaki nyitóval és nyitóval,
Időszaki forgalommal,
Teljes időszak: 2021.

Szűkítési feltételek:

969 Különféle egyéb bevételek 0 69 0 69 69 K0 0

9699 Kerekítés 0 69 0 69 69 K0 0

97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 1 0 1 1 K0 0

979 Egyéb pénzügyi bevételek 0 1 0 1 1 K0 0

9795 Kapott kamatok 0 1 0 1 1 K0 0

1-4 SZÁMLAOSZTÁLY 145 513 529 144 137 915 55 523 620 54 152 006 1 371 614 T109 345 948 109 349 948

5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 38 145 271 39 520 885 30 265 342 31 640 956 1 375 614 K0 0

Összesen: 183 658 800 183 658 800 85 788 962 85 792 962 K4 000109 345 948 109 349 948

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

Parkgondozási feladatok ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közelmúltban a fakivágás miatti telepítési kötelezettséget elvégezte az önkormányzat a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház előtt, és az udvarban is. Az udvar gyomtalanítása, füvesítése, bokrokkal 
történő beültetése is megtörtént. 

A kertész ajánlatot tett a folyamatos karbantartásra, ami az alábbi munkák elvégzését tartalmazná:  
belső udvar fűvágását, rendszeres gyomlálását, kétszikű gyomirtását, öntözését, az utcára kiültetett 
növények öntözését, körben a fűvágást a játszótérrel együtt, két heti rendszerességgel. 
Ezeket a munkákat havi 48.000 Ft + ÁFA összegért végezné el. 
 
Mivel sem az önkormányzat, sem a Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetésében 
parkgondozásra nincs elkülönítve pénzeszköz, így javaslom az általános tartalékból átcsoportosítani 
összeget a kifizetésre.   
 
 
Zagyvarékas, 2022. április 22. 
 
       Kurucz László Árpád 
          polgármester 
 
______/2022. (______) Kt. 
Parkgondozási feladatok ellátásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kispál András (5051 
Zagyvarékas, Rákóczi út 27.)egyéni vállalkozót, hogy a Zagyvarékasi Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
és Könyvtár udvarát, az épület körüli részt, és a játszóteret az árajánlat szerint gondozza. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A vállalkozói díj 48000 Ft+ÁFA/hó, melyet a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

3. Kispál András  

 
 
   
                
  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

A társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának elbírálására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén döntött a civil szervezetek 2022. évi 
támogatására kiírt pályázatról. A pályázatokat 2022. március 31-ig kellett benyújtani. Kilenc 
pályázat érkezett, amelyek a formai követelményeknek megfelelnek, az előző (2019. évi) 
támogatással minden pályázó elszámolt. A benyújtott igényeket az előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
A 2022. évi költségvetésben a Képviselő-testület 3.200.000 Ft-ot különített el erre a célra, ami 
a kérelemben szereplő igényeknek a kevesebb mint fele.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázók között a keretösszeget ossza fel. 
 
Zagyvarékas, 2022. április 21. 
 
      Kurucz László Árpád 
          polgármester 
 
 
 
 
_____/2022.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának elbírálására 
 

 
 
1) Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi társadalmi és 

civil szervezetek támogatását a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
 
2) A fenti összegek kifizetésére az aláírt támogatási szerződés alapján kerül sor. 
 
 
3) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek figyelmét, hogy az önkormányzati 

támogatás:  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

- rendeltetésszerű felhasználásáról 2022. december 31-ig kötelesek számlákkal 
alátámasztott írásos szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. 

- nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítása esetén a fenti összegű támogatást vissza 
kell fizetni az önkormányzat számára. 

 
 
 
Határidő: 2022. december 31. 
 
Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 

Melléklet a ____/2022.(_____) Kt. határozathoz 
 

ssz. Szervezet neve 2022. évi 
támogatás 
összege 

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány  
2. Zagyvarékasi Margaréta Egyesület  
3. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület  
4. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja  
5. Rékasi Diáksport Egyesület  
6. Holdfény Mazsorett Csoport  
7. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány  
8. Zagyvarékasi KSE Futball Szakosztály  
9. Zagyvarékasi KSE Lovas, Íjász, tollaslabda 

szakosztály 
 

 összesen  
 
 

 
 



Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 250 000
2. Zagyvarékasi Margaréta Egyesület 250 000
3. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 250 000
4. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 66 000 Nincs cégbírósági nyilvántartási száma

Rékasi Diáksport Egyesület 500 000
Holdfény Mazsorett Csoport 250 000

6. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 250 000
7. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 2 414 980

Zagyvarékasi KSE Futball szakosztály 1 800 000

Lovas, íjász, tollaslabda szakosztály 700 000
Összesen: 6 730 980

A 2022. évi költségvetésben tervezett keretösszeg: 3.200.000,-Ft

A Mozgássérültek JNKSZ. Megyei Egyesület Zagyvarékasi Csoportja nincs külön bejegyezve a Cégbíróságon, csak a megyei szervezet.

A benyújtott pályázatok a formai követelményeknek megfelelnek, az előző (2019-es) támogatással minden pályázó elszámolt.

Zagyvarékas, 2022. április 5.

                                         
Kovács Boglárka
     pü. főelőadó

Megjegyzés

8.

2022. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2022. 
évben Ssz.: Szervezet neve

5.



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 
          
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 
 

a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásról. A kistérségben a háziorvosi és a házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn 
kívüli ellátása központi orvosi ügyelet útján történik. 
 
A központi orvosi ügyeleti ellátást biztosító jelenlegi szolgáltatóval megkötött ellátási 
szerződés 2022. január 31-én lejárt, ezért új közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely 
elhúzódott, az ellátási szerződés további 3 hónappal, 2022. április 30. napjáig 
meghosszabbításra került. 
 
A központi ügyeleti ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás azonban nem hozta meg a kívánt 
eredményt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény változása miatt 2022. március 
21. napjától nem kell alkalmazni annak előírásait többek között azon egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozóan, melybe a központi orvosi ügyeleti ellátás is tartozik. Így lehetőség 
van beszerzési eljárás útján kiválasztani a megfelelő szolgáltatót. 
 
Tekintettel arra, hogy az ügyeleti ellátás biztosítására a jövőben is az érintett települési 
önkormányzatok együttműködésének keretében kerül sor, ezért az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás biztosítására együttműködési megállapodást szükséges 
kötniük az érintett önkormányzatoknak. Az együttműködési megállapodást a határozati javaslat 
melléklete tartalmazza. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
Zagyvarékas, 2022. április 21. 
 
     Kurucz László Árpád 
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         polgármester 
 
 
 
 
 
_____/2022. (_____)Kt. 
H a t á r o z a t: 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényre, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésére, az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM 
rendeletre, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvényre és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre az alábbi 
határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére a központi orvosi ügyeleti feladatok folyamatos 
ellátásának biztosítása céljából.  

Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: . 
 

Értesülnek:  
1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Szolnoki Kistérség 
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Önkormányzata  
…../2022. (……….) határozata melléklete 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 
BIZTOSÍTÁSÁRA 

 
amely létrejött a következő szerződő felek között: 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
képviselője: Szalay Ferenc polgármester), mint Gesztor 
és 
Besenyszög Önkormányzata (székhelye: 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4., képviselője: 
Balogh Zoltán polgármester), 
Csataszög Önkormányzata (székhelye: 5064 Csataszög, Szebb Élet u. 32., képviselője: 
Orovecz Zsuzsanna polgármester), 
Hunyadfalva Önkormányzata (székhelye: 5063 Hunyadfalva, Árpád u. 12., képviselője: 
Vékonyné Házi Eszter polgármester) 
Kőtelek Önkormányzata (székhelye: 5062 Kőtelek, Szabadság u. 1., képviselője: Lovász 
Tibor polgármester), 
Nagykörű Önkormányzata (székhelye: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1., képviselője: Túri 
Tibor polgármester), 
Rákóczifalva Önkormányzata (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1., képviselője: 
Dr. Túróczi Imre polgármester), 
Szajol Önkormányzata (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., képviselője: Szöllősi József 
polgármester), 
Szászberek Önkormányzata (székhelye: 5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197., képviselője: 
Alapi József polgármester), 
Tiszajenő Önkormányzata (székhelye: 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11., képviselője: Virág 
József polgármester), 
Tiszasüly Önkormányzata (székhelye: 5061 Tiszasüly, Kiséri u. 47., képviselője: Nagy 
Richárd polgármester), 
Tiszavárkony Önkormányzata (székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre kir. u. 37., képviselője: 
Hegedűs István polgármester), 
Tószeg Önkormányzata (székhelye: 5091 Tószeg, Rákóczi u. 37., képviselője: Dr. Gyuricza 
Miklós polgármester), 
Újszász Önkormányzata (székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviselője: Dobozi 
Róbert polgármester), 
Vezseny Önkormányzata (székhelye: 5093 Vezseny, Templom u. 1., képviselője: Szabó 
Ferenc polgármester), 
Zagyvarékas Önkormányzata (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi u. 56., képviselője: 
Kurucz László polgármester), 
a továbbiakban bármelyikük: „Önkormányzat”, a szerződő felek együttesen 
„Önkormányzatok”, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 

1.1. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 
alapellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban 
központi orvosi ügyelet). 
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1.2. Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy a kötelezően ellátandó feladataikat 
költséghatékony módon, optimális erőforrás felhasználás mellett, szakmai együttműködés 
keretein belül lássák el. 
1.3. A fentiek alapján az Önkormányzatok 2021. december 20-án XII.2094-33/2021. számon 
együttműködési megállapodást kötöttek a központi orvosi ügyelet biztosítása érdekében, közös 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, amely azonban nem hozta meg a kívánt eredményt.  
1.4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111.§. c) pontjának 2022. március 
21-én hatályba lépő módosítása alapján a továbbiakban nem kell alkalmazni a közbeszerzési 
törvény szabályait, az uniós értékhatárt el nem érő egészségügyi szolgáltatás esetében, 
amennyiben az ellátási kötelezettség körébe tartozó, részben vagy egészben közfinanszírozott 
közszolgáltatás teljesítését szolgálja.  
 

II. Az együttműködés célja 
 

Az együttműködés a célja a központi orvosi ügyelet ellátásának biztosítása érdekében közös 
beszerzési eljárás lefolytatása, lehetőség szerint az Önkormányzatok feladatellátással 
kapcsolatban felmerülő költségeinek csökkentése. 
 

III. Az együttműködés tartalma 
 

Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás II. pontjában meghatározott cél 
érdekében jóhiszeműen együttműködnek egymással, ennek keretében minden szükséges 
döntést a rendelkezésre álló határidőkön belül meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, 
hogy az ott meghatározott cél megvalósuljon. 
 

IV. Beszerzési eljárás 
 

4.1. Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás időtartama alatt közös 
beszerzési eljárást indítanak (a továbbiakban: közös beszerzés) a központi orvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása tárgyában, 2022. június 1-től 2023. május 31-ig, egy év időtartamra. A közös 
beszerzés során költséghatékony, erőforrásokat minimalizáló ellátási feltételek megteremtésére 
kell törekedni. 
4.2. A központi orvosi ügyeletre vonatkozó közös beszerzés lebonyolítására az 
Önkormányzatok, mint közös ajánlatkérők együttesen, meghatalmazzák a Gesztort. A közös 
beszerzést megelőző döntések előkészítésében az Önkormányzatok képviselői, mint szakmai 
előkészítők részt vehetnek.  

 
V. Kötelezettségvállalások 

 
5.1. Az Önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy aláírják a jelen Együttműködési 
Megállapodás alapján lefolytatott közös beszerzés nyertesével az Önkormányzatot érintő 
központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó ellátási szerződést. 
5.2. Az Önkormányzatok jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek 
egymással a pályázat lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a lehető legteljesebb mértékben 
segítik a Gesztort a pályázattal kapcsolatos feladatokban. Ennek alapján kötelezettséget 
vállalnak a pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatásra, a pályázat lebonyolításához szükséges 
testületi döntések határidőben történő meghozatalára. 
5.3. Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a 
Gesztort a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására. 
5.4. A közös beszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Gesztor viseli.  
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VI. Záró rendelkezések 

 
6.1. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak az együttműködés során tudomásukra jutott 
üzleti titkok és egyéb olyan információk titokban tartására, amelyek megtartásához az 
érintettnek érdeke fűződik, ez a kötelezettség azonban nem állhat ellentétben a közérdekű 
adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. 
6.2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges 
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre egy 
esetleges jogvita esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Szolnoki Járásbíróság, 
illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
6.3. Jelen Együttműködési Megállapodást az Önkormányzatok határozott időre, az aláírás 
napjától 2023. május 31-ig kötik. Az Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen 
Együttműködési Megállapodás érvényességi feltétele valamennyi Önkormányzat erre 
vonatkozó testületi döntése. 
6.4. Önkormányzatok kijelentik, hogy a közös beszerzés eredménytelensége esetén Gesztort 
nem tekintik felelősnek és vele szemben az eredménytelenségből származó esetleges kár 
megtérítése iránt igényt nem támasztanak. 
6.5. Az Önkormányzatok a jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Kbt. 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a 
mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Jelen Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet: 
A központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására vonatkozó ellátási szerződés tervezet 
 
 
Kelt: Szolnok, 2022. ................... 
 
 
Település 

 
Polgármester 

 
Jegyző  

 
Szolnok 

 
................................... 

 
...................................  

 Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó  

Besenyszög  
................................... 

 
...................................  

 Balogh Zoltán Dr. Kelles Mária  

Csataszög  
................................... 

 
...................................  

 Orovecz Zsuzsanna Dr. Dabolczi Ildikó  

Hunyadfalva  
................................... 

 
...................................  

 Vékonyné Házi Eszter Dr. Dabolczi Ildikó  

Kőtelek  
................................... 

 
...................................  

 Lovász Tibor Dr. Bóné Mónika  
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Nagykörű  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Veres Nándor Dr. Dabolczi Ildikó  

Rákóczifalva  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Túróczi Imre Dr. Kökény Veronika  

Szajol  
................................... 

 
...................................  

 Szöllősi József Dr. Bartók László  
 
Szászberek 

 
................................... 

 
...................................  

 Alapi József Dr. Kelles Mária  

Tiszajenő  
................................... 

 
...................................  

 Virág József Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Tiszasüly  
................................... 

 
...................................  

 Nagy Richárd Dr. Bóné Mónika  

Tiszavárkony  
................................... 

 
...................................  

 Hegedűs István Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Tószeg  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Gyuricza Miklós Hasznosné dr. Nagy 
Ágnes  

Újszász  
................................... 

 
...................................  

 Dobozi Róbert Udud Róza  
 
 
Vezseny 

 
 
................................... 

 
 
................................... 

 

 Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Zagyvarékas  
................................... 

 
...................................  

 Kurucz László Dr. Fekete Nóra  
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Együttműködési Megállapodás melléklete 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
................... Önkormányzata (székhelye: ...................................., képviseli: .................... 
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a 
................... (cégjegyzékszáma: .............., székhelye: ................, képviseli: ..................... mint 
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) együttes említésük esetén szerződő felek között, a mai 
napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények 
 

A szerződő felek rögzítik, hogy Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, 
Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzatai Együttműködési Megállapodást 
kötöttek alapellátáshoz kapcsolódó 3.1. pontban meghatározott orvosi ügyleti ellátás (a 
továbbiakban: központi orvosi ügyelet) biztosítása céljából közös beszerzései eljárás 
lefolytatására. 
Az érvényes és eredményes közös beszerzési eljárásban a Megbízott ajánlatát nyilvánította 
nyertesnek. 
A Megbízott, mint nyertes ajánlattevő és az Önkormányzat a közös beszerzési eljárás 
tárgyaként meghatározott központi orvosi ügyelet ellátásának feltételeit jelen ellátási 
szerződésben rögzítik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephellyel folyamatosan biztosítja a 
rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Újszász, Vezseny és Zagyvarékas települések közigazgatási területén (a továbbiakban: 
Önkormányzatok), 2022. június 1. naptól 2023. május 31. napig az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján. 
Az Önkormányzat illetékességi területén Megbízott a jelen szerződésben meghatározott módon 
látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet. 
 

III. A felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén élő 
természetes személyek - állandó és ideiglenes lakosok, valamint egyéb okból itt tartózkodók - 
vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálatot lát el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 
rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben, az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások alapján. 
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Szükség esetén Megbízott gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe 
történő szállíttatásáról. 
3.2. A Megbízott a II. pontban meghatározott Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és az alábbi ismérvek alapján látja el: 
- Ambuláns ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő szakorvos/nem szakorvossal a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételekkel az alábbiak szerint: 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő gyermekorvossal az alábbiak szerint 
munkanapokon: 18.00 órától 22.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 09.00 órától 21.00 óráig. 
- „Kijárós” ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő szakorvos/nem szakorvossal a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételekkel munkanapokon: 17.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 
- három fő a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendeletben előírt feltételeknek megfelelő szakorvos/nem szakorvossal, 
- kettő fő ápolóval, 
- egy fő gépjárművezetővel, 
- egy négykerék meghajtású gépjárművel látja el az ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez 
történő kiszállással. 
Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: .................. fő 
A központi orvosi ügyelet telephelye(i): 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 129. 
3.3. A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművet, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszereket, gépeket és eszközöket a Megbízott 
úgy köteles biztosítani és a teljesítés során pótolni, hogy a hatályos jogszabályokban előírt 
felszereltség folyamatosan biztosított legyen. 
3.4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálat során használt 
gépjárműben folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott eszközöket, 
műszereket és gyógyszereket. Vállalja továbbá, hogy szükség esetén (pl. esetleges járvány vagy 
közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet) további készenléti gépjárművet biztosít. 
3.5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a keletkező veszélyes hulladékok jogszabályi 
előírások szerinti rendszeres elszállítására és megsemmisítésére ezen feladat ellátására 
jogosultakkal saját költségére szerződést köt, és a veszélyes hulladékok elszállításáról és 
megsemmisítéséről a szerződés teljes tartama alatt saját költségen gondoskodik. 
3.6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálatot a sürgősségi 
betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. A Megbízott felelősséggel tartozik az 
általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért. 
3.7. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa megszerzett működési engedély birtokában a 
jelen szerződés szerinti ügyeleti betegellátási tevékenységet az illetékes Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes működési engedély és a jogviszony egész tartamára 
szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. 
3.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízottat terheli az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet szerinti finanszírozási szerződés megkötése, melyet jelen szerződés 
aláírását követően haladéktalanul kezdeményezni köteles. A finanszírozási szerződés biztosítja 
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a Megbízott számára e szerződésben rögzített ellenszolgáltatás összegén túl a forrást jelen 
szerződésben rögzített feladatok maradéktalan ellátására. A finanszírozási szerződés 
létrejöttének késedelme nem mentesíti a Megbízottat a beszerzés tárgyának szerződésszerű 
teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés létrejöttének késedelme többletfizetési 
kötelezettséget nem keletkeztet. 
3.9. A Megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és 
adminisztráció vezetésére. Köteles továbbá folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az illetékes népegészségügyi szerv/intézet, az érintett 
háziorvosok részére, az adatvédelmi előírások megtartása mellett. A Megbízott köteles a 
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni. 
3.10. A Megbízott tudomással bír arról, hogy az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét az 
illetékes Járási Hivatal látja el. 
3.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján jogosultak ellenőrizni a Megbízott 
tevékenységét. A Megbízott tűrni köteles a hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzést, és annak 
elvégzéséhez a feltételeket, valamint a megfelelő időben kért dokumentációt - a megjelölt 
határidőre - biztosítani. 
3.12. A Megbízott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján, felel az ügyeleti beosztás elkészítéséért. Az ügyeleti beosztásról - a 
szolgálatra beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának 
feltüntetésével - a Megbízott köteles írásban értesíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt, valamint az illetékes Járási Hivatalt, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 29. 
napjáig. A beosztás esetleges változásait a Megbízott köteles írásban bejelenteni. 
3.13. A Megbízott köteles az Önkormányzattal közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó 
orvosok ügyeleti telefonszámát vagy állandó elérhetőségi telefonszámát, továbbá az ügyeleti 
telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni azokat. 
3.14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül álló 
okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását, úgy az 
Önkormányzat jogosult intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes költségét a 
Megbízott megtéríteni köteles. 
3.15. A Megbízott tevékenysége ellátása során a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés 
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni. 
3.16. A Megbízott köteles valamennyi, az ügyeleti szolgálatra vonatkozóan elkészített 
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni. 
 

IV. Az ellenszolgáltatás 
 

4.1. Jelen szerződés III. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat 
illetékességi területén történő ellátásáért a Megbízottat ................ Ft/hó (...................... 
forint/hó) díj illeti meg. 
4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 90 napon belül, átutalással 
egyenlíti ki. 
4.3. A Megbízott a díja terhére köteles biztosítani az ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget, így különösen a közreműködők valamennyi díját és bérjellegű költségét, az 
ügyeleti gépjárművek üzemeltetési költségeit, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésével, valamint a munkaruha és orvosi textília mosatásával kapcsolatos kiadásokat. 
 
 



10 
 

V. A szerződés időtartama, módosítása 
 

5.1. A jelen szerződés 2022. év június hó 1. napjától 2023. év május hó 31. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra jön létre. 
5.2. A szerződő felek jelen szerződést a hatályos közbeszerzési törvény alapján módosíthatják. 
 

VI. A szerződés felmondása 
 

6.1. Az Önkormányzat jelen szerződést a beszerzési felhívásra benyújtott pályázatban 
részletezett feltételek megsértése esetén három hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
Azonnali felmondásnak van helye, ha a Megbízottal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
megszüntette, vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes hatóság a 
központi orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta. 
6.2. Jelen szerződést a Megbízott hat hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: 
- Beosztás: 
- Levelezési címe: 
- Telefonszáma: 
- Telefax- száma: 
- E-mail címe: 
7.2. Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: ....................................................... 
- Beosztás: ................................................ 
- Levelezési címe: ...................................... 
- Telefonszáma: ......................................... 
- Telefax-száma: ....................................... 
- E-mail címe: ........................................... 
7.3. A jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél. A 
szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét a …….. látja el. 
7.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szabályai, valamint a központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
7.5. A szerződésből eredő jogvitákra - hatáskörtől függően - szerződő felek kikötik a Szolnoki 
Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
7.6. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a tárgyi beszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, nevezetesen 
- az ajánlatkérés 
- az ajánlat. 
 
 
A szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után a mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Dátum: 
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Önkormányzat képviseletében: Megbízott képviseletében:  
 
......................... 

 
........................  

Megbízó     Megbízott 
 

 



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
................... Önkormányzata (székhelye: ...................................., képviseli: .................... 
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a 
Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: 16-09-009985, székhelye: 5000 Szolnok, 
Sóház utca 8. II./1., képviseli: Dr. Kiss Attila ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
együttes említésük esetén szerződő felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények 
 

A szerződő felek rögzítik, hogy Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, 
Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzatai Együttműködési Megállapodást kötöttek 
alapellátáshoz kapcsolódó 3.1. pontban meghatározott orvosi ügyleti ellátás (a továbbiakban: központi 
orvosi ügyelet) biztosítása céljából közös közbeszerzései eljárás lefolytatására.  
A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szükséges új ellátási szerződést kötni. A közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény változása miatt már nem kell alkalmazni annak előírásait többek között 
azon egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan, melybe a központi orvosi ügyeleti ellátás is tartozik. 
Ezért beszerzési eljárás útján került kiválasztásra a Megbízott. 
A Megbízott, mint nyertes ajánlattevő és az Önkormányzat az árajánlatkérőben meghatározott központi 
orvosi ügyelet ellátásának feltételeit jelen ellátási szerződésben rögzítik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephellyel folyamatosan biztosítja a 
rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Újszász, Vezseny és Zagyvarékas települések közigazgatási területén (a továbbiakban: 
Önkormányzatok), 2022. május 1. naptól 2022. május 31. napig az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján. 
Az Önkormányzat illetékességi területén Megbízott a jelen szerződésben meghatározott módon 
látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet. 
 

III. A felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén élő 
természetes személyek - állandó és ideiglenes lakosok, valamint egyéb okból itt tartózkodók - 
vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálatot lát el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 
rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben, az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások alapján. 
Szükség esetén Megbízott gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe 
történő szállíttatásáról. 
3.2. A Megbízott a II. pontban meghatározott Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és az alábbi ismérvek alapján látja el: 



- Ambuláns ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő felnőtt/vegyes orvossal az alábbiak 
szerint: 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő gyermekorvossal az alábbiak szerint 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- „Kijárós” ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő felnőtt/vegyes orvossal 
munkanapokon: 16.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 
- három fő orvossal (kettő fő felnőtt/vegyes háziorvossal és egy fő gyermekorvossal), 
- kettő fő ápolóval, 
- egy fő gépjárművezetővel, 
- egy gépjárművel és további egy gépjármű rendelkezésre állásával látja el az ügyeleti 
rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással. 
Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: .................. fő 
A központi orvosi ügyelet telephelye(i): .............................. 
3.3. A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárműveket, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszereket, gépeket és eszközöket a Megbízott 
úgy köteles biztosítani és a teljesítés során pótolni, hogy a hatályos jogszabályokban előírt 
felszereltség folyamatosan biztosított legyen. 
3.4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálat során használt 
gépjárművekben folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott 
eszközöket, műszereket és gyógyszereket. Vállalja továbbá, hogy szükség esetén (pl. esetleges 
járvány vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet) további készenléti gépjárművet 
biztosít. 
3.5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a keletkező veszélyes hulladékok jogszabályi 
előírások szerinti rendszeres elszállítására és megsemmisítésére ezen feladat ellátására 
jogosultakkal saját költségére szerződést köt, és a veszélyes hulladékok elszállításáról és 
megsemmisítéséről a szerződés teljes tartama alatt saját költségen gondoskodik. 
3.6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálatot a sürgősségi 
betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. A Megbízott felelősséggel tartozik az 
általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért. 
3.7. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa megszerzett működési engedély birtokában a 
jelen szerződés szerinti ügyeleti betegellátási tevékenységet az illetékes Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes működési engedély és a jogviszony egész tartamára 
szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. 
3.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízottat terheli az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet szerinti finanszírozási szerződés megkötése, melyet jelen szerződés 
aláírását követően haladéktalanul kezdeményezni köteles. A finanszírozási szerződés biztosítja 
a Megbízott számára e szerződésben rögzített ellenszolgáltatás összegén túl a forrást jelen 
szerződésben rögzített feladatok maradéktalan ellátására. A finanszírozási szerződés 
létrejöttének késedelme nem mentesíti a Megbízottat a központi orvosi ügyeleti ellátás 
biztosításának szerződésszerű teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés 
létrejöttének késedelme többletfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 



3.9. A Megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján, köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és 
adminisztráció vezetésére. Köteles továbbá folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az illetékes népegészségügyi szerv/intézet, az érintett 
háziorvosok részére, az adatvédelmi előírások megtartása mellett. A Megbízott köteles a 
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni. 
3.10. A Megbízott tudomással bír arról, hogy az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét az 
illetékes Járási Hivatal látja el. 
3.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Önkormányzat, a hatályos jogszabályok alapján jogosultak ellenőrizni a Megbízott 
tevékenységét. A Megbízott tűrni köteles a hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzést, és annak 
elvégzéséhez a feltételeket, valamint a megfelelő időben kért dokumentációt - a megjelölt 
határidőre - biztosítani. 
3.12. A Megbízott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján, felel az ügyeleti beosztás elkészítéséért. Az ügyeleti beosztásról - a 
szolgálatra beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának 
feltüntetésével - a Megbízott köteles írásban értesíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt, valamint az illetékes Járási Hivatalt, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 29. 
napjáig. A beosztás esetleges változásait a Megbízott köteles írásban bejelenteni. 
3.13. A Megbízott köteles az Önkormányzattal közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó 
orvosok ügyeleti telefonszámát vagy állandó elérhetőségi telefonszámát, továbbá az ügyeleti 
telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni azokat. 
3.14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül álló 
okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását, úgy az 
Önkormányzat jogosult intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes költségét a 
Megbízott megtéríteni köteles. 
3.15. A Megbízott tevékenysége ellátása során a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés 
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni. 
3.16. A Megbízott köteles valamennyi, az ügyeleti szolgálatra vonatkozóan elkészített 
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni. 
 

IV. Az ellenszolgáltatás 
 

4.1. Jelen szerződés III. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat 
illetékességi területén történő ellátásáért a Megbízottat ................ Ft/hó (...................... 
forint/hó) díj illeti meg. 
4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 90 napon belül, átutalással 
egyenlíti ki. 
4.3. A Megbízott a díja terhére köteles biztosítani az ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget, így különösen a közreműködők valamennyi díját és bérjellegű költségét, az 
ügyeleti gépjárművek üzemeltetési költségeit, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésével, valamint a munkaruha és orvosi textília mosatásával kapcsolatos kiadásokat. 

 
 

V. A szerződés időtartama, módosítása 
 

5.1. A jelen szerződés 2022. május 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő, határozott 
időtartamra jön létre. 
5.2. A szerződő felek jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján módosíthatják. 



 
VI. A szerződés felmondása 

 
6.1. Azonnali felmondásnak van helye, ha a Megbízottal a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő megszüntette, vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes 
hatóság a központi orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta. 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: 
- Beosztás: 
- Levelezési címe: 
- Telefonszáma: 
- Telefax- száma: 
- E-mail címe: 
7.2. Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: ....................................................... 
- Beosztás: ................................................ 
- Levelezési címe: ...................................... 
- Telefonszáma: ......................................... 
- Telefax-száma: ....................................... 
- E-mail címe: ........................................... 
7.3. A jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél. A 
szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét a …….. látja el. 
7.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szabályai, valamint a központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
7.5. A szerződésből eredő jogvitákra - hatáskörtől függően - szerződő felek kikötik a Szolnoki 
Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
 
A szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után a mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Dátum: 
 
 
 
 
 
Önkormányzat képviseletében: Megbízott képviseletében:  
 
......................... 

 
........................  

Megbízó     Megbízott 
 



 

 

 

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 2022. április 28-i ülésére 
 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2022. évben is igényelhető az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása. 
 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál.  
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2022. április 22. 
 
       Kurucz László Árpád 
           polgármester 
 
_____/2022. (_____) Kt. 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont 
szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be az 
alábbiak szerint: 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzat 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az év 
közbeni támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2022. szeptember 30. 

A határozatról: 

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

értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 
 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására 

 
 

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a 
szociálisan rászorulókat fenyegető veszélyhelyzet megelőzésre segítséget nyújthasson a téli 
időszakban. 
 
A községünkben rászoruló személyek számának felmérését követően pályázunk a szociális 
célú szén vásárlásra. 
 
 
A 2022. évben a maximálisan igényelhető barnakőszén mennyisége: 1764 q.  
 
 
Szén vásárlása esetén a pályázati kiírás alapján legfeljebb 6 q/ ellátott szén mennyiség 
igényelhető. 
 
Az idei évben az Önkormányzatnak a barnakőszén településre történő szállítási költségén 
kívül a választott kategóriában önrész biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a 
település jelenleg nem szerepel a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 
besorolásáról szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében. 
 
Az önrész biztosítása barnakőszén esetén:          500.-Ft/q+ÁFA 
 
Szén esetén a támogatás mértéke:           2.500.-Ft /q + Áfa 

 
Kérem a T. Kéviselő-testületet, hogy a barnakőszén községbe történő szállítatását és a 
szükséges önrészt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális ellátások előirányzat 
maradványa terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

Z a g y v a r é k a s, 2022. április 5. 
Kurucz László 
polgármester 
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____/2022. (______) Kt. 
Határozat:                TERVEZET 
 

 
Barnakőszén beszerzéséhez kapcsolódó saját forrás biztosításáról 

 
 

I.  Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 

által kezdeményezett barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételét, és az ezzel 

járó, önkormányzatot terhelő költségeket a 2022. évi költségvetésének szociális ellátások 

előirányzat maradványa terhére biztosítsa az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2.) az igényelt 1764 q barnakőszén 

 szállítási költsége (Kézér Tüzép)        bruttó:     762.000.- Ft 

 vállalt önerő mértéke      bruttó:     1.120.140.- Ft 

mindösszesen:             1.882.140.- Ft   

 

II. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a barnakőszénben részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér.  

 

III. A képviselő-testület a támogatás igénybevételével, a barnakőszén elosztásával járó feladatok 

felügyeletével és a kapcsolódó döntések előkészítésével és meghozatalával a Szociális 

Bizottságot bízza meg. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Jánosi István Szociális Bizottság elnöke 
4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
5.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2022/2023-as nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2022/2023-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 

 

 

 

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.  
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Fentiek alapján  a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 2022/2023-es nevelési évben indított 
óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való túllépését a határozat-tervezet figyelembe 
vételével engedélyezem. 

 

Zagyvarékas, 2022. április 21. 

 

Kurucz László 
polgármester 

 
 
 

 
 
 
______/2022. (____) 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 kérelmének megfelelően a 2022/2023-as 

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

hozzájárul. 

 

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 POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 

B É R L E T I    S Z E R Z Ő D É S   M Ó D O S Í T Á S 
 
amely létrejött egyrészről: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Zagyvarékas, Rákóczi u 56. 
sz. képviseletében eljáró Kurucz László Árpád polgármester (a továbbiakban: Bérbeadó,) 
másrészről 
 
Ádám Istvánné (szül: Csák Katalin Rozália Zagyvarékas, 1957.04.14. an: Fábián 
Julianna) 5051 Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/1. (a továbbiakban: Bérlő) között 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/1. szám alatti szolgálati 
lakás bérletére 2018. május 7. napján kötött szerződés módosítása tárgyában alulírott helyen 
és időben az alábbiak szerint: 
 
A felek a bérleti szerződés 2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 
 
2. pont: Jelen bérleti szerződés 2022. május 7. napjától - 2023. május 6. napjáig szól, de 1 
hónapos felmondási idő kikötésével bármelyik fél részéről indoklás nélkül felmondható.” 
 
Jelen szerződésmódosítást a bérlő alap bérleti szerződésének határozott idejű lejárta 
indokolta. 
 
A Felek kijelentik, hogy az alapszerződés valamennyi nem módosított pontja nem 
változik, azok változtatás nélkül érvényben maradnak. 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2022. május 03. 
 
 
________________________      ______________________ 
 Bérlő         Bérbeadó 
 
Erről értesülnek: 
 

1.) Bérlő 
2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
3.) Irattár 

 














































































































