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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. február 14-én (kedden)  a 16,00 órakor  
 
kezdődő PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI ÜLÉST KÖVETŐEN soros ülést tart a Községháza 
házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
2.) Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
  

3.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 

     4.) Beszámoló a 2016.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
            Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
5.) Beszámoló a 2016. II. félévben végzett pályázati tevékenységéről 

Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
      6.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 

7.) Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2016. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
8.) Javaslat a társadalmi szervezetek 2017.évi pályázati kiírásának közzétételére 

Előadó: Jánosi József polgármester 
   
       9.)Javaslat a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
           terembérleti díjának felülvizsgálatára 

Előadó: Jánosi József polgármester 
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10.) Javaslat az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 

megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 

11.) Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2017. évi térítési díjainak megállapítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
12.) Előterjesztés Jánosi József polgármester 2017. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
     13.)Zagyvarékas, Alkotmány u. 26. szám alatti ingatlan önkormányzati megvételre 
          való felajánlása 
         Előadó: Jánosi József polgármester 
  
     14.) Zagyvarékas, Egység utca 4/2. szám alatti ingatlan térítési nélküli felajánlása az 
            önkormányzat számára 
          Előadó: Jánosi József polgármester 
 
     15.)Előterjesztés vis maior támogatási igény benyújtására 
           Előadó: Jánosi József polgármester 
 

16.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési 
díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

     Előadó: Jánosi József polgármester  
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2017. február 9. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Farkasházi István részére 2017. január 22-én a budapesti Stefánia Palotában, a XXI. 
Magyar Kultúra Napja rendezvény keretében került átadásra a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány által adományozott Magyar Kultúra Lovagja cím. A díjátadáson jelen volt 
Jánosi József polgármester és Rédei Róbert jegyző. 
 

2.) 2017. február 6-án (konzorciumban) benyújtásra került az önkormányzati utak 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzésére 
vonatkozó pályázat. A projektben egy függesztett karos mulcsozó és egy AGT 830 
típusú hótoló lap kerül beszerzésre. 
 

 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. február 10. 

 

Tisztelettel: 

         Jánosi József s.k. 
                                                                                                             polgármester 

 



1. sz. melléklet

Forintban

2018. 2019. 2020.

A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 46 600 000 46 600 000 46 600 000 139 800 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó
bevétel

02 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 9 257 000 9 257 000 9 257 000 27 771 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3 900 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 0

Saját bevételek (01+… .+06) 07 57 157 000 57 157 000 57 157 000 171 471 000

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08 28 578 500 28 578 500 28 578 500 85 735 500

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása

09 0

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 
esetén annak vételára

10 0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11 0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12 0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve 
az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

13 0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték

14 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege

15 0

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 
(08-16) 17 28 578 500 28 578 500 28 578 500 85 735 500

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN

F=(C+D+E)
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E L Ő T E R J ES Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül 
előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell 
megállapítani.  

Az 1. melléklet szerint az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettsége nincs.  

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

……/2017. (II. ..…) képviselő-testületi határozat az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) 
változatlan formában jóváhagyja.  

A határozatról értesülnek: 

1.) Jánosi József polgármester 
2.) Rédei Róbert jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

Zagyvarékas, 2017. február 1. 

Jánosi József 
polgármester 

 



 4. tájékoztató tábla

Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec.

1.

2. Önkormányzatok működési 
támogatásai 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 991 18 858 993

3. Működési célú támogatások ÁH-
on belül 9 185 466 9 185 466 9 185 466 9 185 466 9 185 466 9 185 466 28 150 466 9 185 466 9 185 466 9 185 466 9 185 466 28 150 474

4. Felhalmozási célú támogatások 
ÁH-on belül

5. Közhatalmi bevételek 902 858 1 007 073 18 083 846 2 348 951 3 067 389 2 121 320 625 745 1 494 078 12 855 025 3 312 247 452 357 389 111

6. Működési bevételek 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 315 4 681 318

7. Felhalmozási bevételek

8. Működési célú átvett 
pénzeszközök

9. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 4 899 554 4 166 4 166 4 166 4 166 383 463 4 166 4 166 4 166 4 166 4 166 4 174

10. Finanszírozási bevételek 6 322 412 20 000 000 16 568 749 10 000 000 3 422 093 58 494 561 52 839 969 47 105 521 20 276 166 1 469 904 7 447 268 5 916 195

11. Bevételek összesen: 44 850 596 53 737 011 67 382 533 45 078 889 39 219 420 93 725 116 105 160 652 81 329 537 65 861 129 37 512 089 40 629 563 58 000 265

12.

13. Személyi juttatások 19 569 957 19 569 957 20 581 762 19 569 957 21 836 351 19 569 957 22 664 457 23 375 057 19 569 957 19 569 957 19 569 957 20 229 960

14. Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 4 417 613 4 417 613 4 646 013 4 417 613 4 929 217 4 417 613 5 116 149 5 276 555 4 417 613 4 417 613 4 417 613 4 566 603

15. Dologi  kiadások 8 762 412 8 600 547 8 752 344 9 745 631 9 886 645 11 567 852 11 983 467 10 876 345 12 687 399 12 457 312 12 224 786 13 380 102

16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 726 666 821 666 821 666 821 666 821 666 821 666 821 666 1 726 666 821 666 821 666 821 666 7 821 674

17.  Egyéb működési célú kiadások 18 300 18 300 18 300 18 300 1 518 300 18 300 4 518 300 18 300 1 518 300 18 300 3 368 300 18 300

18. Beruházások 2 000 000 2 503 824 2 503 824 2 503 824 1 150 000 11 756 390

19. Felújítások 37 325 548 37 325 548 37 325 549

20. Egyéb felhalmozási kiadások

21. Finanszírozási kiadások 8 128 407

22. Kiadások összesen: 44 623 355 33 428 083 34 820 085 34 573 167 38 992 179 76 224 760 84 933 411 81 102 296 40 164 935 37 284 848 40 402 322 57 773 029

23. Egyenleg 227 241 20 308 928 32 562 448 10 505 722 227 241 17 500 356 20 227 241 227 241 25 696 194 227 241 227 241 227 236

Bevételek

Kiadások

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre



 4. tájékoztató tábla

Forintban

Összesen:

226 307 894

148 155 600

46 660 000

56 175 783

5 324 685

249 862 838

732 486 800

245 677 286

55 457 828

130 924 842

18 670 000

11 069 600

22 417 862

111 976 645

8 128 407

604 322 470

128 164 330
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. 
 
A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
5. Tudatos település-üzemeltetés és fejlesztés. 
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
 
 

Indoklás a rendelet-tervezethez 
 
 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzat alatt működő védőnői szolgálatra, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint a költségvetési szervekre: Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtárra, Zagyvarékas Községi Bölcsődére, Zagyvarékas Községi Ellátó 
Szervezetre, valamint a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodára terjed ki.  
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Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzatai: 
 

   
Forintban 

2017. évi Költségvetési Finanszírozási Összesen 

Bevétel 444 693 962 249 862 838 694 556 800 
Kiadás 724 358 393 8 128 407 732 486 800 
Hiány (-) / Többlet (+) -279 664 431 241 734 431 -37 930 000 
Ebből: 

    - működési -33 695 279 -8 128 407 -41 823 686 
 - felhalmozási -245 969 152 249 862 838 3 893 686 
  -279 664 431 241 734 431 -37 930 000 

 
1.) BEVÉTELEK 
 
A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 444.693.962 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletekből származó bevétel 249.862.838 Ft-tal egészít ki (13.841.864 Ft 
költségvetési maradvány és 236.020.974 Ft lekötött bankbetét megszüntetése). A költségvetés 
kiadási és bevételi oldala egyezőségének biztosítása érdekében tervezésre került 37.930.000 
Ft rendkívüli önkormányzati támogatás a hiány finanszírozására, így ebben az évben összesen 
732.486.800 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 10,6 %-kal (70.340.800 Ft-tal) magasabb 
az előző évi eredeti előirányzattól. Ehhez a növekedéshez nagyban hozzájárul az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása címén kapott támogatási 
előleg előző évi maradványának tervezett felhasználása. 
 
A 2017-ben – feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható.  
 
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.  
 
Az önkormányzat a kötelező feladatai körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván 
nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. 
 
A tervezett bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat működési támogatásai bevételi 
jogcím képviseli, ami az előző évekhez képest csökkenést mutat (-2.030.722 Ft) (lásd. 1. 
számú tájékoztató tábla.) 
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Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk: 

 adatok forintban 

Jogcím 2017. évi támogatás 
összesen 

A B 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 74 343 887 
     I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 45 525 200 
     I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 20 291 690 
         I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 714 220 

         I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 9 664 000 
         I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 

         I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5 813 470 

     I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 373 274 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 45 900 
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 107 823 
    

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 67 299 090 
     II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 58 138 290 
     II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 741 900 

     II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 418 900 

    

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 80 506 197 
     III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 31 042 000 

     III.3.ja) Bölcsődei ellátás 10 005 525 
     III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   

             III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 12 207 360 
             III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 22 792 202 

             III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 4 459 110 

    

IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatokhoz 4 158 720 
    

    

Összesen: 226 307 894 

 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ez a jogcím tartalmazza a védőnői 
szolgálat és iskolaegészségügy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 
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finanszírozását és a közhasznú foglalkoztatásra a Munkaügyi Központtól kapott támogatást. 
Itt szerepel a költségvetési hiány finanszírozására tervezett 37.930.000 Ft, melyet ha más 
forrásból nem sikerül kigazdálkodni, az önkormányzat működőképességének megőrzése 
érdekében pályázatot kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős és az 
államháztartásért felelős miniszterhez rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Közhatalmi bevételek: helyi adók, bírságok, pótlékok, gépjárműadó, talajterhelési díj, 
helyszíni- és szabálysértési bírságok. 
 
Működési bevételek: áru- és készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi 
ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevétel, kamatbevételek. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: a civil szervezetek részére a pályázatok 
megvalósításához visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatások visszatérülése, 
szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulások behajtása. 
 
Finanszírozási bevételek: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a hiány 
finanszírozására, valamint a lekötött betét megszüntetése. 
 
 
2.) KIADÁSOK 
 
A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 724.358.393 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletek kiadásai 8.128.407 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 732.486.800 
Ft kiadással számoltunk. 
 
A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A kiadások között a legnagyobb arányt a működési költségvetés kiadásai jelentik. 
 
Működési költségvetés kiadásai: 
 
Személyi juttatások: Alapilletményeket, illetménypótlékokat, foglalkoztatottak sajátos 
juttatásait, személyhez kapcsolódó juttatásokat, soros illetménynövekedéseket, jubileumi 
jutalmat foglalja magában. 
 
Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 49 fő. 
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetében 98 fővel számoltunk. Az előző 
évhez képest az álláshelyek száma 6 fővel csökkent, a 6 álláshely az iskola működtetés állami 
kézbe kerülése miatt szűnt meg.  
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A köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 
(20.000,- Ft) mértéke nem változott.  
A minimálbér 111.000,- Ft-ról 127.500,- Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000,- Ft-ról 
161.000,- Ft-ra növekedett. A kötelező béremelés következtében a költségvetés kiadási oldala 
13.856.760 Ft-tal emelkedett. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások vonzataként jelentkező kiadás, 
melynek mértéke a tavalyi 27 %-ról 22 %-ra csökkent. 
 
Dologi kiadások: A dologi kiadások között az intézmények működéséhez szükséges 
közüzemi díjak dominálnak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított 
szociális kiadások. 
 
Egyéb működési kiadások: ez a jogcím tartalmazza a működési célú pénzeszközátadásokat 
(civil szervezetek részére nyújtott sport és kulturális támogatása, az NHSZ Szolnok Zrt 
részére a szemétszállítási díjkedvezmény ellentételezésére átadott pénzeszköz). Az 
Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban továbbra is részt vesz, melynek 
fenntartásához 4.500.000 Ft összegben tervez hozzájárulni.  
 
 
Felhalmozási költségvetés kiadásai: Ezen a jogcímen a beruházások és felújítások kerültek 
tervezésre, mely tartalmazza a koncessziós díjból megvalósítandó vízhálózat rekonstrukciós 
és egyéb munkálatokat, a konszolidációban nem részesült önkormányzatok 2015. évi 
támogatási előlegéből megvalósuló út- és járdafelújításokat, valamint az informatikai és 
egyéb tárgyi eszközök vásárlását az intézményekbe. 
 
Tartalékok: Itt került tervezésre az általános tartalék, a polgármester céltartalék-kerete, a 
pályázatokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerők, valamint a 2016. évben a konszolidációban 
nem részesült települések támogatása címén kapott támogatás összege, melynek felhasználási 
területe a pályázat szerint kötött. 
 
Finanszírozási kiadások: Ezen a jogcímen a 2016. év decemberében kiutalt 2017. évi állami 
támogatás előlegének visszavonása szerepel. 
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3. Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, 
ami tartalmazza 

 az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, 
kiadást), 

 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve,  

 a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 
kimutatást.  

 előirányzat felhasználási tervét,  
 az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három 

év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 
tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 
 

4. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására 13.841.864 Ft előző év költségvetési 
maradványának igénybevételével számoltunk, valamint 236.020.974 Ft lekötött betét 
megszüntetésével. A kiadási és bevételi főösszeg egyezőségének biztosítása érdekében, a 
maradék hiány finanszírozására 37.930.000 Ft összegű a helyi önkormányzat 
működőképessége megőrzéséhez adható rendkívüli önkormányzati támogatás került 
tervezésre, de a hiány az év közben keletkező többletbevételekkel is finanszírozható. 
 
 
5. Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:  
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 
Programjában foglaltakat, a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, 
a foglalkoztatás növelését. 
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Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 
költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet 
tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában. 
  
 
 
Zagyvarékas, 2017. február 6. 
 
 
 
 
  Jánosi József 
  polgármester 
 



 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......./2017. (......) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

a) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 
b) Zagyvarékas Községi Bölcsőde, 
c) Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet, 
d) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

 terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

444 693 962 Ft Költségvetési bevétellel 
724 358 393 Ft Költségvetési kiadással 
279 664 431 Ft 
  33 695 279 Ft 

     245 969 152 Ft 

Költségvetési hiánnyal 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

  
állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 
évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 13.841.864 Ft 
összegben, valamint lekötött bankbetét megszüntetését 236.020.974 Ft összegben, 
a további hiány finanszírozásáról a képviselő-testület a későbbiekben dönt. 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 
hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 



adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből történik. 

  

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves 
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.6., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 128 164 330 Ft tartalékot állapít meg, melyből 
a) Általános tartalék: 10 000 000 Ft, 
b) Céltartalék:      118 164 330 Ft, ebből 
 ba) Működési célú céltartalék:  1 000 000 Ft 
        baa) Polgármesteri céltartalék:    1 000 000 Ft 
 bb) Fejlesztési célú céltartalék:  117 164 330 Ft 
        bba) Faluház céltartaléka (támogatásokból)     265 000 Ft 
        bbb) Fejlesztések céltartaléka   5 000 000 Ft 
  bbc) Konszolidációban nem részesült települések  
   támogatásának felhasználása   111 899 330 Ft  
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a baa) pont kivételével 
fenntartja magának. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 



 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1. – 10.5. mellékletében foglalt 
adatlapon kötelesek a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 
adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 



6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Amennyiben a képviselő-testület a 2018. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról 
rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető 
bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének megállapításáig. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. február ……–i 
ülésén. 
 

  Jánosi József     Rédei Róbert 
  polgármester           jegyző 
 

Záradék: 
Ezen rendelet 2017. február …….-án kihirdetésre került. 
 

Rédei Róbert 
                                                                                               jegyző 
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A beszámoló elkészítésében részt vett:  

Pálinkás Ágnes előadó és Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 

 

 

Beszámoló a 2016.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény határozza meg az 

önkormányzatok saját bevételének tartalmát. A törvény a saját bevételek között első helyen 

foglalkozik a helyi önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adókkal, amely a 

gazdasági önállóságuk egyik eszköze. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 

(továbbiakban: Htv.) alapvető célja, hogy jogi keretként lehetőséget teremt az autonóm 

adóztatási jog gyakorlására és a helyi adópolitika kialakítására. 

A Htv. törvény az önkormányzatok számára – forráslehetőségként – gazdálkodásuk 

megalapozásához biztosítja a különféle helyi adók működtetésének lehetőségét, valamint 

külön törvények biztosítják az önkormányzat javára átengedett adók, bírságok és díjak 

összegét. 

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 

jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is 

végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése). 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb 

része a helyi adókból befolyó bevételek: építményadó, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, 

talajterhelési díj), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

ÉPÍTMÉNYADÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól az építményadóról (a továbbiakban: rendelet) 

Az építményadóra vonatkozó önkormányzati mentességek nem alkalmazhatóak a vállalkozók 

üzleti célt szolgáló építménye utáni építményadó megállapítása során. Az adó alapja az 

építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, melynek mértéke 2016. évben 450 Ft/m2. Az 

önkormányzati adóhatóság az építményadót kivetéssel állapítja meg. Az adó megállapításához 

a fizetésre kötelezettnek adóbevallást kell benyújtani. A továbbiakban mindaddig nem kell 

bevallást adni, ameddig az adózást érintő változás nem áll be.  

Építményadó összesített adatai   

 2016. évben 

Adótárgyak száma (fő) 93 

jogi személyek adótárgya (db) 17 

magánszemélyek adótárgya (db) 76 

Adófizetők száma összesen (fő) 61 

jogi személyek (fő) 14 

magánszemélyek (fő) 47 

Előírt adó (eFt) 11.514 

jogi személyek (eFt) 10.171 

magánszemélyek (eFt) 1.342 

Költségvetési bevétel (eFt) 4.167,- 

Hátralék (eFt) 8.840,- 
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

Helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző személyeket terheli. A 

vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik független attól, hogy tevékenységét 

részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Ideiglenes jellegű az 

iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, 

telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetve természeti 

erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett 

tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. 

Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 

napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

A helyi iparűzési adó esetében az adózó maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. 

A Képviselő-testület a helyi iparűzési adó mértékén nem változtatott 2016. évben, így az 

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%-a, az 

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 

3.000,-Ft. 

Április végén levélben tájékoztattuk az ügyfeleket a bevallás benyújtásának határidejéről, az 

adó mértékéről, a helyi iparűzési adó számlaszámról, valamint a bevalláshoz szükséges 

nyomtatványt is megküldtük.  
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Helyi iparűzési adó összesített adatai   

 2016. évben 

Adótárgyak száma (fő) 246 

jogi személyek adótárgya (db) 131 

magánszemélyek adótárgya (db) 123 

Adófizetők száma összesen (fő) 303 

jogi személyek (fő) 139 

magánszemélyek (fő) 164 

Előírt adó (eFt) 47.812 

jogi személyek (eFt) 35.694 

magánszemélyek (eFt) 12.117 

Költségvetési bevétel (eFt) 42.582,- 

Hátralék 17.335 

 

GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjármű megállapítása év elején a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala által szolgáltatott adatai alapján történik. A változásokról (adófizetési 

kötelezettség keletkezése, új és használt gépjárművek forgalomba helyezése, ideiglenes és 

végleges forgalomból történő kivonás) határozattal értesítjük az adózókat. Év közben a 

változásokat havi rendszerességgel, az okmányiroda adatai alapján módosítjuk az adózók 

gépjárműadó számláján. A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok 

alapján kerülnek adóztatásra.  
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A Képviselő-testületnek az adóztatást befolyásoló hatása nincs, az adó mértékét a Gjt. 

határozza meg. 2013. évtől ismét megosztott bevétellé vált a beszedett gépjárműadó. A Gjt. 

szerinti belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 

60%-a a központi költségvetést, míg a fennmaradó 40% az önkormányzatot illeti meg. A 

gépjárműadó bevétel 60%-át havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell átutalni a 

Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára. 

Az állam általi 60%-os bevétel elvonással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a 

bevétel elvonása nem járt a feladatok elvonásával is. Továbbra is az adóügyintéző bonyolítja 

le az adókivetéseket, havonta a változások feldolgozását, határozatok kiadását és a hátralékok 

behajtását. 

Gépjárműadó összesített adatai   

 2016. évben 

Adótárgyak száma (db) 1114 

jogi személyek adótárgya (db) 73 

magánszemélyek adótárgya (db) 1041 

Adófizetők száma összesen (fő) 885 

jogi személyek (fő) 32 

magánszemélyek (fő) 853 

Előírt adó (eFt) 15.148 

jogi személyek (eFt) 1.797 

magánszemélyek (eFt) 13.351 

Saját költségvetésnek utalás (eFt) 6.575,- 

Hátralék (eFt) 3.737,- 
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TALAJTERHELÉSI DÍJ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelete szól a talajterhelési díj helyi szabályairól. 

A környezetterhelési díjról szóló a 2003. évi LXXXIX törvény szabályozza a levegő, a víz és 

a talaj terhelését. Talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a kiépített és 

műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj alapja 

a szolgáltatott víz mennyisége. Alapesetben a kibocsátó az önadózás szabályai szerint, a 

tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, és fizeti meg a vízfogyasztás alapján 

kiszámolt díj összegét. 

A díjfizetők a bevallás évében mindig az előző évi vízfogyasztás alapján vallják be és fizetik 

meg a talajterhelési díjat. A 2015. évi vízfogyasztás alapján 2016. évben fizetendő 

talajterhelési díj mértéke a területi érzékenységi szorzó és a rendeletben meghatározott 

díjmérték alapján 1.200,-Ft/m3. 

Talajterhelés összesített adatai 

 

   

 2016. évben 

Adótárgyak száma (fő) 33 

jogi személyek adótárgya (db) 1 

magánszemélyek adótárgya (db) 32 

Adófizetők száma összesen (fő) 149 

jogi személyek (fő) 2 

magánszemélyek (fő) 147 

Előírt adó (eFt) 118 
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Költségvetési bevétel (eFt) 1.159 

Múlt évi hátralék (eFt) 5.807 

Tárgy évi hátralék (eFt) 1.096 

 

Méltányossági kérelmek: 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adómérséklésre, fizetési könnyítésekre irányuló 

kérelmek elbírálása, az adófizetők fizetési problémáinak méltányos kezelése. Az adózók 

jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban 

pedig fizetési halasztást kérnek. Az adó részletekben történő megfizetése mellett tudják csak 

adófizetési kötelezettségeiket teljesíteni. A fizetési könnyítések nem érintik az 

adókötelezettség mértékét, csupán az adózónál fellépő fizetési nehézségekre tekintettel, a 

kötelezettség teljesítése tekintetében hozzák kedvezőbb helyzetbe az adózót. A fizetési 

halasztás, illetve a részletfizetés kérelemre induló eljárás, tehát az adóalanynak beadvánnyal 

kell fordulnia az adóhatósághoz. A kérelmet számszaki adatokkal kell alátámasztani, valamint 

igazolni, hogy a fizetési nehézség kialakulása nem róható fel, valamint átmeneti jellegű és a 

későbbiekben az adót meg tudja fizetni. Június végéig 42 adózó nyújtott be fizetési 

könnyítésre irányuló kérelmet. Az adóhatóság minden esetben engedélyezte mind a 

részletfizetést, mind pedig a fizetési halasztást, elősegítve ez által a kérelmezők megélhetési, 

likviditási gondjainak enyhítését. 

A részletfizetés engedélyezése során az adózók terhei mellett azt is figyelembe vettük, hogy a 

költségvetésbe betervezett bevételek biztosítva legyenek, így minden esetben a kért könnyítés 

úgy került engedélyezésre, hogy a kötelezettség még adóévben kiegyenlítésre kerüljön. A 

fizetési könnyítést minden esetben pótlékmentesen engedélyeztünk, ezzel is elősegítve a 

tartozás biztonságos megfizetését. Amennyiben az adózói kedvezmény feltételeit vagy az 
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esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás 

járulékaival együtt, egy összegben válik esedékessé. 

Adók módjára behajtandó köztartozások 

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása esetén a köztartozás jogosultjának 

megkeresése alapján folytatja le az adócsoport a végrehajtást. E köztartozások rendszerint 

nem adó jellegűek, ezekre a törvény hatálya csak a végrehajtás és az ezzel összefüggő 

nyilvántartás tekintetében terjed ki. Amikor az adóhatóság adók módjára behajtandó 

köztartozás beszedése érdekében megkeresésre foganatosít végrehajtási cselekményeket, 

nemcsak a saját követelését érvényesíti. Ekkor hatásköre csak arra terjed ki, hogy tartozás 

jogosultjának megbízásából a megkeresésben megjelölt összeg behajtása érdekében 

intézkedjen. Rendelkezési joga nem terjed ki arra, hogy a köztartozást mérsékelje. Adók 

módjára behajtandó köztartozás például az állam által megelőlegezett gyermektartási díj, 

szemétszállítási díj, érdekeltségi hozzájárulás, szabálysértési, helyszíni bírságok, 

közigazgatási bírságok, jogalap nélkül felvett családi pótlék, stb. 

Egyéb bevételek 

Egyéb bevételek beszedési számlán tartjuk nyilván más szabálysértési hatóság, különösen a 

rendőrség által kiszabott és adók módjára átadott szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok 

összegét. A kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból 

származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára beérkezett bevétel 100%-a. 

Idegen bevétel 

Ezen a számlán kell kimutatni a különböző hatósági megkeresések alapján adók módjára 

behajtandó bírságokat, díjakat. A települési önkormányzatot illeti a bírságot kiszabó szervre 

tekintet nélkül közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság 

behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a 
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végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében 

eljárva foganatosítja. 

2016. évi egyéb tevékenységek 

Az adócsoport látja el a településen bevezetett adónemekkel kapcsolatos bevallási, 

nyilvántartási, ellenőrzési, adóbeszedési feladatokat. Adóhátralékok tekintetében 

végrehajtási eljárás megindításának keretében törvényes eszközök széles körének 

alkalmazásával lépünk fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben. Az adóhatóság 

pénzforgalmának számítógépes könyvelése, előírások, törlések vezetése, negyedévenkénti 

zárási eredményekről készült összesítő megküldésével adatot szolgáltatunk a Magyar 

Államkincstár részére. Gépjárműadó adóztatás keretében gondoskodunk az adókivetések 

határidőre történő elkészítésről és az adózó részére az adókötelezettség határozattal történő 

megállapításáról. A gépjárműadó bevétel megosztásának pontos, határidőre történő utalás 

mellett, negyedévenkénti, részletes és szigorú elszámolási rendszerben adatot szolgáltatunk a 

Magyar Államkincstárnak.  

Adóigazgatási feladatként jelentkezik továbbá adó- és értékbizonyítványok kiállítása, 

adóigazolások kiadása, bírósági eljáráshoz költségmentességet igazoló nyilatkozatok kiadása. 

Az adózók nyilvántartása és az adózással kapcsolatos adatok feldolgozása (könyvelési 

feladatok, Magyar Államkincstár részére megküldendő beszámolók elkészítése) a Magyar 

Államkincstár ÖNKADO programjával történik. A programfrissítéseket havonta több 

alkalommal a Magyar Államkincstár biztosítja.  

Év elején nagy feladatot jelent a zárási munkák és a Magyar Államkincstár felé való 

adatszolgáltatások elvégzése. Az évváltás után megkezdődött a terhelések, az évközi 

változások felvitele. Az adóigazgatási feladatok jelentős részét a változások bejelentése során 

hozott egyedi határozatok meghozatala teszi ki.  
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A terhelést követő február végén Hatóságunk valamennyi adózó részére megküldte a 2016. I. 

félévi kötelezettségről és az esetleges tartozásról a számlaegyenleget, valamint a befizetéshez 

szükséges csekket. Május elején az I. féléves fizetési határidő (március 15.) elteltét követően 

felszólítást küldtünk ki azon adózók részére, akik a megadott határidőkre nem teljesítették 

fizetési kötelezettségüket. Összesen 453 hátralékost szólítottunk fel adótartozásuk 

rendezésére. A fizetési felszólítást minden esetben tértivevénnyel postáztuk a hátralékosak 

részére, hogy a későbbiekben bizonyítani tudjuk, hogy az adóst értesítettük a hátralék 

összegéről. 

A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adótartozások behajtása. Adótartozásnak 

minősül a határidőben meg nem fizetett adó. Az Art. 150.§ (1) bekezdése alapján az 

adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt 

felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A gépjárműadó hátralék 

csökkentése érdekében az egy éven túli, az egy évet meghaladó mértékű gépjárműadó tartozás 

esetén az okmányirodánál kezdeményeztük a gépjármű forgalomból történő kivonását. 2016. 

december 31. napjáig 68 adózót értesítettünk az eljárás megindításáról, 28 hátralékos 

még a kivonás előtt rendezte tartozását, 4 hátralékost küldtünk meg az illetékes 

okmányirodának. Nekik a tartozás rendezése esetén tudunk intézkedni a gépjármű 

forgalomba történő visszahelyezése felől. 

Magánszemélyek esetében elsősorban munkabérből, illetve nyugdíjból történő letiltást 

kezdeményeztünk. Az adózók munkáltatójára vonatkozó szükséges adatokat folyamatosan 

megkérjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztálytól. A munkahely nevének és címének ismeretében 314 

esetben küldtük el a munkabérből illetve nyugdíj ellátásból történő letiltásra vonatkozó 

letiltási rendelvényünket. Az esetek 80%-ban sikerült akaratunkat érvényesíteni, de a 

maradék 20%-ban nem lehetett a letiltást végrehajtani, mivel a jövedelemét már letiltás 

terhelte, vagy az adós megszűnt vagy megszüntette jogviszonyát. A letiltás hosszabb időre 
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elhúzódó végrehajtási cselekmény, hiszen az adós munkabérének, nyugdíjának maximum 

33%-a vonható le. Egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, melyről 

hivatalunkat az esetek nagy részében nem értesítik időben.  A felszámolás alatt lévő 

gazdasági társaságok (Szatev Zrt, Proteinker Kft, Proteinker Holding Kft, Bástya Közmű Kft. 

stb) tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy az eljárás hosszú éveken keresztül is 

elhúzódhat, hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészben meg nem térülő 

hátralékok, a felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem nyer kielégítést. Az 

adóhatóság köteles nyilvántartani a tartozásokat, növelve ezzel a hátralékállományt.  

Összegzés 
Adónem Költségvetési 

előirányzat (e Ft) 
Bevétel 
2016.évben 
(e Ft) 

2015.évi 
hátralék 
(e Ft) 

2016.évi 
hátralék 

(e Ft) 
Helyi iparűzési adó 43.727 42.582 36.334 37.663 

Építményadó 10.971 4.167 4795 12.765 
Talajterhelési díj 600 1.159 7585 6.904 
 

Bírság, egyéb és pótlék 
700 3.329 25938 19.123 

Gépjárműadó 5.660 6.700 5882 3.737 
Termőföld 
bérbeadásából  
származó jövedelem 
adó 

148 267 0 
 

0 

ÖSSZESEN 61.806,- 58.204,- 80.534 80.192,- 
 
 

A fenti táblázat is egyértelműen alátámasztja, 2016. évben eredményt értek el az adócsoport 

munkatársai a kintlévőségek kezelésében, a végrehajtási tevékenység során, úgy, hogy a napi, 

egyéb adóhatósági feladatok nagyságrendje sem elhanyagolható. Jelentős mértékben, 

mintegy 1/3-dal sikerült csökkenteni a hátralékok összegét. Ebből a kintlévőségből a más 

hatóság által átadott adók módjára behajtandó köztartozások összege mintegy 4,2 millió Ft-ot 
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képvisel. A kintlévőségek alakulásánál, az egyes konkrét behajtási munkafolyamat mellett 

figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a végrehajtási munka hosszú távon az adófizetési 

morál javulását eredményezheti. Észrevehető, hogy vannak olyan adózók, akiknél az 

adóhatóság általi végrehajtás eredményre vezetett, a korábbi az adófizetésnél tapasztalt 

negatív hozzáállás a behajtási intézkedések miatt megváltozott, azaz a további 

kellemetlen adóbehajtási kényszerintézkedések elkerülése érdekében rendezik 

kötelezettségeiket. Sajnos ez még nem általános tendencia, várhatóan hosszú éveknek kell 

eltelnie ahhoz, hogy a határidőben történő önkéntes adóbefizetés nagyobb arányban 

realizálódjon.  

Összességében megállapítható, hogy a kitartó, folyamatos, rendszeres odafigyelést, 

rengeteg munkát igénylő és egyre több eszközt igénybe vevő végrehajtási tevékenység igen 

pozitív eredményt jelent.  

A munka értékelése során azonban meg kell állapítani, hogy a még fennálló korábbi évek 

hátralékának behajtása egyre nehezebb, mivel ez az adózói kör az, akivel szemben már 

évek óta többször megkíséreltük beszedni a tartozást, sajnos eddig eredménytelenül.  

Az adózók által a határidőben történő adóbefizetés még elmarad attól, hogy csak minimálisan 

növekedjen a kintlévőség. Minden befizetési határidőt követően képződik újabb és 

komoly nagyságrendű lejárt esedékességű tartozás, melynek csökkentése 

naprakészséget, gyors reagálást, tapasztalatot és nagy munka-ráfordítást igényel.  

A behajtási munkafolyamat egyes időszakokban az apparátus leterheltsége miatt háttérbe 

szorul, mert munkatorlódás miatt egyéb feladatokat kell végrehajtani: pl. az év első két 

hónapjában az évzárás, évindítás, az éves adókötelezettségek megállapítása és adózókkal való 

közlése, illetve május 31. bevallási határidő után az egyszerre beérkező mintegy 300 db helyi 

iparűzési adóbevallás határidőben történő feldolgozása az elsődleges feladat.  

2017. január 1. napjától már kettő főállású adóügyes kolléga dolgozik ezen a 

területen. Reményeink szerint a munkájukat sokkal hatékonyabban tudják ellátni ez 

által. 
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Az adóhatósági apparátusra háruló feladatot napról-napra határidőben, naprakészen 

megoldani igen nehéz, a szerteágazó és a változó jogszabályi háttérrel, a gazdasági válság 

hatására kialakult gazdasági környezetben. Mindezeket a jogszabályok által körbezárt 

előírások és lehetőségek figyelembe vételével, az Önkormányzat Képviselő-testületének, a 

hivatalvezetésnek, valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a 

közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt 

tartásával végezzük. 

A beszámoló a 2016.december 31-ai zárási adatok felhasználásával készült.  

 

Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóhátralékok 

behajtását, a kintlévőségek minél alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, 

az átmeneti fizetési nehézségbe került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok 

feltárását. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2017. február 08. 

Rédei Róbert 

      jegyző 
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Határozat-tervezet 

………./2017. (II.14.) képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2016.évi helyi adókról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.évi helyi adókról 

szóló beszámolót elfogadja. 

2. Az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében rendszeres és folyamatos tájékoztatást 

kell adni a helyi újságban az adókról és az adózásról, folytatni kell az informatika 

nyújtotta lehetőségek kihasználását az adózási feladatok megkönnyítése érdekében. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

3. Az adóellenőrzési tevékenységet tervszerűen és folyamatosan kell végezni, 

hasonlóképpen a behajtási tevékenységet is. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

4. A helyi adókkal kapcsolatos 2017.évi adóztatási feladatokról és az adóellenőrzés 

tapasztalatairól tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

Határidő: 2018. február hó 

Felelős: Rédei Róbert jegyző 
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A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Polgármesteri Hivatal Adóhatósága, helyben 

4. Képviselő-testület tagjai 

5. Irattár 

értesül 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. február 14-én tartandó 

ülésére 

Tárgy: Beszámoló a pályázatíró 2016. II. félévben végzett tevékenységéről. 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 2016. II. félévében végzett pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az 

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

1.) 2016. június 01-én benyújtásra került a Damjanich János Általános Iskola 

udvarára tervezett szabadtéri komplex sportlétesítményre (Street Fitness) 

vonatkozó projekt a 2016.évi Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatási konstrukció keretében. A projekt teljes költségvetése 21.466.429.-Ft volt, 

melyből 3.219.964.-Ft önerőt kellett biztosítani a képviselő-testületnek. A miniszteri 

döntés értelmében a pályázat a feltételeknek megfelelt, azonban a támogatás 

alapjául szolgáló előirányzat csak az igények töredékének kielégítésére volt elegendő, 

így a pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 

 

2.) 2016. június 28-án a Szabadság téri I. világháborús emlékmű rekonstrukciójára 

támogatási igényt nyújtottunk be 2 millió Ft összegben a Közép- és Kelet-európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz (a továbbiakban: 

Alapítvány.) Az Alapítvány tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy 1 millió Ft 

támogatást tudnak biztosítani az emlékmű felújításához. Önkormányzatunknak a 

projektben az ÁFA költségét kellett vállalnia. A felújítás 2016. november 28-al 

befejeződött, a támogatás pénzügyi elszámolása 2016. december 15-ig megtörtént 

az alapítvány felé. A szobor ünnepélyes leleplezésére várhatóan 2017. tavaszán kerül 

sor. 
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3.) 2016. júliusában az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 250 ezer Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült, melyet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 

Könyvtár műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására fordított. A támogatás pénzügyi elszámolása megtörtént. 

 
4.) A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. július 28-án 

benyújtásra került „Zagyvarékasi községháza energetikai fejlesztése” című 

projektünk. A hiánypótlást követően pályázat eredményességükről még nem kaptunk 

értesítést. 

 

5.) 2016. augusztus 30. napján az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatására 111.899.330.-Ft összegű igénylés került 

benyújtásra a Magyar Államkincstár felé. Az pályázat az alábbi fejlesztéseket 

tartalmazta: 

 

 útfelújítás utcái: Névtelen; Mező, Pipacs, Tompa; K-pozsonyi; Gyimesi; 

Hajó; Sas; Szegfű; Vidra; Pipa; Fürdő; Balogh; Farkas; Sziget; Dallos; Páva, 

Kilfi. 

 Új településrendezési terv megalkotása 

 

          Az igényelt támogatás teljes összegben megítélésre került a Belügyminisztérium 

          részéről. A pályázat megvalósítási és elszámolási végső határideje: 2018. december 

           31. 
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6.) 2016. szeptember 15-én benyújtásra került a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális 

Művészetek Kollégiumához 7 millió Ft összegben egy pályázat, mely egy Móricz 

Zsigmond köztéri szobor elkészítését tűzte ki célul. A pályázat eredményességéről 

még nem kaptunk tájékoztatást. 

 

7.) Az „Egyenlő esélyek biztosítása a Zagyvarékas községi Egészségház komplex 

akadálymentesítésével „ című pályázatunkkal összefüggésben a Magyar Államkincstár 

Hajdú Bihar Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság)  2016. szeptember 

20-án záró ellenőrzést végzett, tekintettel a projekt záró fenntartási időszakának 

lezárására. A záró projekt fenntartási jelentés 2016. november 10-én jóváhagyásra 

került az Igazgatóság által. 

 

8.) 2016. szeptember 22-én pályázatot nyújtottunk be 512 erdei m3 keménylombos  

szociális tűzifa beszerzésére. A Belügyminisztérium határozata alapján 210 erdei m3 

tűzifa támogatás került megítélésre. A szociális célú tűzifa a Szociális Bizottság 

döntése alapján a rászorulók között 2017. január 27-ig kiosztásra került. A tűzifa 

pénzügyi elszámolásának határideje: 2017. április 15. napja. 

 

9.) 2016. november 25-én a pályázatot nyújtottunk be Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz Zagyvarékas „régi” temetőjében található 

hadisírok és a Szabadság téren található kétalakos szobor talapzatának 

felújítására. A támogatási igény bruttó 1.670.000.-Ft volt. A pályázat 

eredményességéről még nem kaptunk értesítést. 
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A pályázat-írás, elszámolás továbbra is komoly felkészültséget és állandó naprakészséget 
követel meg tőlem, amely feladatot a jövőben is igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni 
az Önkormányzatunk illetve a civil szervezetek által benyújtott pályázatok előkészítésében 
elszámolásában a titkársági ügyek, feladatok vitele mellett. 
 

Fent ismertettek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. február 8. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 
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Beszámoló 

a 2016.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv. ) 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, 
amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzatnak a  
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 
is. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet 
vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi 
irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. 

A 2016.évben szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 
mint külső szolgáltató látta el ezen feladatokat. 

A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentést az I.számú melléklet 
tartalmazza. 

A jelentésben tett javaslatok folyamatosan korrigálásra kerülnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Zagyvarékas, 2017.február 06. 
 

Rédei Róbert 
jegyző 
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Határozati javaslat 

 

……………/2017. (II.14.) Képviselő-testületi határozat 

a 2016.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.évi belső ellenőrzés 
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Pénzügyi csoport 

értesül. 
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1. számú melléklet 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

2016.évben végzett belső ellenőrzésről 

Ellenőrzött szervezet: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Zagyvarékas Község 
Önkormányzata vonatkozásában. 

 
Ellenőrzés tárgya: belső kontrollrendszer kialakítása, kiemelten a kontrollkörnyezet 
keretében kialakítandó szabályzatok megfelelőségére. 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy a belső kontrollrendszer megfelelően 
kialakításra került-e, a kontrollkörnyezet keretében elkészített szabályzatok megfelelnek-e a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak. 

 
A szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatása során áttekintették az érintett szabályzatokat. A 
vizsgálat során a jegyző és a gazdasági vezető működött közre és adtak felvilágítást a 
vizsgálat során felmerült kérdésekre. A vizsgálat során felmerték és értékelték a belső 
kontrolrendszer kiépítettségét, jogi normáknak való megfelelését. 

 
Főbb megállapítások a következők: 

A kontrollkörnyezet kialakítása a Polgármesteri Hivatalban részben megfelelő volt,a 
Polgármesteri Hivatal rendelkezik alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, 
egyéb szabályzatokkal. A pénzügyi-számviteli szabályzatok általában 2012. január 1-jén 
léptek hatályba. 

 
Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslatok: 

Valamennyi pénzügyi-számviteli szabályzatot felül kell vizsgálni, aktualizálni és kiegészíteni 
kell a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása a jegyzőnél lévő ellenőrzési jelentésben 
megtalálható. 
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1.1. A beszámoló elkészítésében közreműködött:  
Kovács Boglárka főelőadó 

 
Beszámoló 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
részére 

 
a társadalmi szervek által igénybe vett 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 
fordítható 3.000.000 Ft-os 2016. évi költségvetési keretet 750.000,-Ft-tal megemelte, így 2016. évben 
3.750.000 Ft támogatás került odaítélésre. A szervezetek a kapott pénzösszeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról 2016. december 31-ig kötelesek voltak számlákkal alátámasztott írásos szakmai és 
pénzügyi beszámolót benyújtani. 
 
A társadalmi szervezetek a megítélt támogatással a fenti határidőig az alábbiak szerint számoltak el.  

 
 

Sorsz.: Szervezet neve 
Kapott 

támogatás Elszámolt 

1. 
A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 
(néptánc csoport) 150 000 150 000 

2. 

Kékibolya Műkedvelő Művészeti 
Csoport, 

Őszi Alkony Nyugdíjas Csoport, 

Zagyvarékasi Margaréta Együttes 300 000 300 000 

3. 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak 
Szakszervezete 30 000 30 000 

 

MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 40 000 40 000 
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5. Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság 40 000 40 000 

6. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 80 000 80 000 

7. 

Rékasi Diáksport Egyesület (futball és 
mazsorett) 

400 000 

 

400 000 

 

8. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 110 000 110 000 

9. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 100 000 100 000 

10. 

Zagyvarékas KSE 

Futball szakosztály 

Mazsorett- és Showtánc szakosztály 

Tollaslabda szakosztály 

Lovas szakosztály 

Íjász szakosztály 

Kézilabda szakosztály 

2 000 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

2 000 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

100 000 

 Összesen: 3 750 000 3 750 000 

 
 
A szervezetek az elszámolt összeget számlákkal alátámasztották, amelyek megtekinthetőek a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában Kovács Boglárka főelőadónál. 
 
Zagyvarékas, 2017. február 7. 

 
Rédei Róbert 

jegyző 



PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek pályázati 
keretére 

1. A pályázat célja 

A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési 
kiadásaihoz, illetve programjaihoz való hozzájárulás. 

Az Önkormányzat által kiemelten támogatandó pályázat cél és az elbíráláskor előnyt 
élvez: a községet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről 
pozitív élményekhez való juttatása a teljes lakosság minél szélesebb körében.  

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.000.000 Ft, azaz hárommillió 
forint. 

3. Támogatási időszak 

2017. január 01. és 2017. december 31. közé eső időszak 

4. A pályázók köre 

Pályázhatnak a zagyvarékasi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Zagyvarékason 
is kifejtő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2017. 
január 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.  
 
Nem nyújthatnak be pályázatot: 

a) pártok, 
b) párt által alapított alapítványok, 
c) párt részvételével létrehozott egyesületek, 
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 
e) biztosító egyesületek, 
f) közalapítványok, 
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 

 
5. Beadható pályázatok száma 

Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot adhat be. 

6. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely 
 

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási 
szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban 
megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a 
támogatási szerződésnek megfelelően történt, 



c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, 
vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény 
közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi; 

d) szervezetnek helyi adó tartozása van, 
e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte; 
f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van, 
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 

teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 
 

7. A támogatás formája és mértéke 

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt elszámolt működési költségeihez, illetve 
megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 
történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató 
felé. Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés 
tartalmazza. 

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje  

A pályázat kizárólag a Zagyvarékas Község Önkormányzata által erre a pályázati célra kiadott 
Pályázati Adatlapon nyújtható be, amely a Polgármesteri Hivatalban Kovács Boglárka 
pénzügy előadónál elérhető ügyfélfogadási időben. A pályázati dokumentációt a pályázati 
kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden 
kérdésére választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, 
aláírva kell benyújtani. 

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, egy, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra rá kell írni „Civil Pályázat 2017”.  

A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző 
dátumát vesszük figyelembe! 

Benyújtási határidő: 2017. március 14. (kedd) 16 óra A határidő elmulasztása jogvesztő. 
Hiánypótlási lehetőség kizárva! 

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:   

Polgármesteri Hivatal Kovács Boglárka főelőadó 

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő 
napján. 

Az elbírálás tervezett határideje: 2017. március 31. 



9. Pályázók döntést követő kiértesítése  

Támogató döntés esetén, 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót. 

10. Szerződéskötés 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az 
ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatási döntés érvényét 
veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó 
hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez 
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül 
kerül sor. 

11. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett 
a kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

Ha a szervezet az előző évre támogatást kapott, akkor a 2017. évben támogatás csak akkor 
folyósítható, ha a szervezet az előző évi önkormányzati támogatással már elszámolt. 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

A képviselő-testület felhívja a támogatott szervezet figyelmét, hogy az önkormányzati 
támogatás:  
 
 rendeltetésszerű felhasználásáról 2017. 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. 

 
A támogatottnak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra 
vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely papír alapon elérhető a 
Polgármesteri Hivatalban (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Kovács Boglárka pénzügyi 
előadónál. 

 



     

 

PÁLYÁZATI ADATLAP – CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATI KERETE 2017 

1. A pályázó szervezet neve : 

2. A pályázó szervezet címe, elérhetősége: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

3. A pályázó szervezet értesítési címe (amennyiben nem egyezik meg a 2. pontban 
leírtakkal): 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

4. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület                                  b) alapítvány                                       c) egyéb 

5. A pályázó adószáma:  

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:  

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Képviselő neve:  

Képviselő címe:  

Telefon:  

E-mail:  

8. 2016-ben Zagyvarékas Község Önkormányzatától kapott-e olyan támogatást, amely e 
pályázata benyújtásakor még nem valósult meg, vagy annak elszámolása és beszámolója 
még nem került elfogadásra? (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 

Igen Nem 

 



9. 2016-ben az Önkormányzat által támogatott pályázat megnevezése, megvalósulási 
ideje és a kapott támogatás összege: 

 

 
 

 
 

 

10. Az új program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont: 201_ év  
 

hó  nap 

Befejezési időpont: 201_ év  

 

hó  nap 

 

 

11. Az éves működés, illetve a program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: Ft 

A megvalósításhoz most kért támogatás összege: Ft 

  

12. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, 
címe: 

 

 

Bankszámla száma:       __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __   

    -  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 
 

13. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 

d.) Bírósági bejegyzés másolata (amennyiben 2016-ben nem 
nyújtott be pályázatot) 

 oldal 

e.) Alapszabály, illetve alapító okirat másolata (amennyiben 
2016-ben nem nyújtott be pályázatot, vagy alapító okirata azóta 
megváltozott) 

 oldal 



 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- az önkormányzathoz korábban benyújtott pályázatunkban, korábbi támogatási 
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy 
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, 
illetve ilyen nyilatkozatot nem tettünk. 
 

- korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetünknek felróható okból a 
támogatási szerződéssel ellentétesen nem történt, 

 
- szervezetünkkel szemben nincs a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenségi ok, illetve amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt 
érintettség áll fenn, ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben 
kezdeményeztük, 
 

- szervezetünknek nincs helyi adó tartozása, 
 

- szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem 
kezdeményezte, 
 

- megfelelünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 
- nincs az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségünk. 
 

 
- az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Zagyvarékas Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.  

 
    ………………….………, 201……. …………………………..……. hó …………nap  

 
……….…………………………………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 



T Á M O G A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S 
 

mely létrejött egyrészről ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (5051 

Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; képviseli: Jánosi József polgármester), továbbiakban, mint 

Támogató,  

másrészről ___________________________ (szervezet neve), ________________________ 

{címe}; képviseli: _________________ {név), mint Támogatott között a …….. évi civil 

szervezetek támogatásáról. 

1. A Támogató Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/20…. 

(…..) sz. határozata alapján a civil szervezetek támogatása céljából Támogatott 

részére _________,- Ft, azaz ____________________ forint, célzott támogatást nyújt 

a ………. évben. 

2. A Támogató a támogatást a Támogatott bankszámlájára átutalja, vagy házipénztárból 

a képviselőnek kifizeti. 

A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése)– lehetőség szerint – 

………………-ig, de legkésőbb …………………ig történik. 

3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb ………………………-ig 

írásos szakmai és - számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, 

melyet Jánosi József polgármesternek címezve kell a polgármesteri hivatalhoz 

benyújtani. A támogatási összeg kizárólag a szervezetnél felmerülő költségek 

fedezetéül használható fel. 

4. A beszámolót a képviselő-testület ………………………-i ülésén tárgyalja és fogadja 

el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 

5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. 

5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, a 

Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal 

növelt - összegét legkésőbb ………………………-ig az önkormányzat 

számlájára/pénztárába visszautalni/visszafizetni. A beszámoló benyújtásának nem 

megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két 

évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.  

6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a 

Polgármesteri Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi 

ellenőrzéséhez. 



7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek 

önkormányzati támogatásáról szóló ……../20….. (……….) sz. képviselő-testületi 

határozattal elfogadott szabályzat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

tartalmazzák. 

 

Zagyvarékas, …………………….. 

 

……………………………………..    …………………………………… 

     Támogató           Támogatott  
 



Dátum Név&Cím Rendezvény Összeg Befizetés
2016.06.07 Lakatos Józsefné 5051 Zagyvarékas, Aradi út 23. ballagás 8 000 Ft kp

8 000 Ft

2016.03.29 Karkus István 5051 Zagyvarékas, Kossuth út 37. családi rend. 10 000 Ft kp
10 000 Ft

2016.07.13 Dankó Sándor 5052 Újszász, Kiss Ernő u. 18. esküvő 75 000 Ft kp
2016.09.22 Kézér Zoltán 5051 Zagyvarékas, Aradi utca 39/1. esküvő 7 500 Ft kp

82 500 Ft

2016.04.27 Gál Csabáné 5051 Zagyvarékas, Béke út 17. eszköz bérlés 5 200 Ft kp
2016.05.23 Kiss László 5051 Zagyvarékas, József út 2. eszköz bérlés 2 600 Ft kp
2016.10.07 Ráczpali Edina 5051 Zagyvarékas, Erdő út 13. eszköz bérlés 6 500 Ft kp

14 300 Ft

2016.01.07 Szabó Ildikó 5000 Szolnok, Hunyadi út 35. halotti tor 5 000 Ft kp
2016.03.30 Jánosi Imréné 5051 Zagyvarékas, Erdő út 6/3. halotti tor 9 000 Ft kp
2016.07.29 Dóra Gyula 5051 Zagyvarékas, Koszorú út 1. halotti tor 2 000 Ft kp
2016.08.09 Bíró Istvánné 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 23. halotti tor 7 500 Ft kp
2016.08.29 Faragó Sándor 5000 Szolnok, Verseghy út 38/A. halotti tor 1 000 Ft kp
2016.12.07 Túróczi Sándorné 5051 Zagyvarékas, Sziget út 8/2. halotti tor 4 000 Ft kp
2016.12.09 Csák Tibor 5051 Zagyvarékas, Egység út 34/1. halotti tor 2 000 Ft kp

Bérleti díjak



2016.12.09 Simon Imre 5051 Zagyvarékas, Damjanich út 14. halotti tor 9 000 Ft kp
2016.12.14 Cinka Istvánné 5051 Zagyvarékas, Dr. Taródi B. út 38. halotti tor 2 000 Ft kp
2016.12.19 Dora Istvánné 5051 Zagyvarékas, Fekete L. út 76. halotti tor 4 000 Ft kp

45 500 Ft

2016.05.04 Kovács Nóra 5000 Szolnok, Malom út 6. 111/12. osztálytalálkozó 8 000 Ft kp
8 000 Ft

2016.04.04 Kókai János 5051 Zagyvarékas, Páva u. 2. sörpad garnitúra 1 800 Ft kp
2016.04.26 Szabó Gergely 5051 Zagyvarékas, Alkotmány út 45. sörpad garnitúra 1 200 Ft kp
2016.04.28 Nagy Renáta 5051 Zagyvarékas, Nagyváradi út 17. sörpad garnitúra 2 400 Ft kp
2016.04.28 Gál Csabáné 5051 Zagyvarékas, Béke út 17. sörpad garnitúra 1 800 Ft kp
2016.04.29 Dékány Gábor 5000 Szolnok, Lovas István út 11. 8/66. sörpad garnitúra 6 000 Ft kp
2016.06.09 Zsákai Andrea 5051 Zagyvarékas, Mester út 8. sörpad garnitúra 1 200 Ft kp
2016.06.10 Zsákai Mária 5051 Zagyvarékas, Hajó utca 6/1. sörpad garnitúra 3 000 Ft kp
2016.06.10 Polónyiné Júrás Mária 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 70/2. sörpad garnitúra 1 800 Ft kp
2016.07.14 Gelencsér Csabáné 5051 Zagyvarékas, K-Pozsonyi u. 19. sörpad garnitúra 1 800 Ft kp
2016.07.21 Kiss Zoltán 5051 Zagyvarékas, Csárda út 47. sörpad garnitúra 3 000 Ft kp
2016.07.22 Gelencsér Csabáné 5051 Zagyvarékas, K-Pozsonyi u. 19. sörpad garnitúra 1 800 Ft kp
2016.07.27 Kocsis Frigyesné 5051 Zagyvarékas, Posta út 1. sörpad garnitúra 6 000 Ft kp
2016.09.08 Contact NKSZ Szolnok, Baross u. 56. sörpad garnitúra 7 200 Ft átutalás
2016.09.09 Rácz Róbert 5051 Zagyvarékas, K-Alkotmány utca 35. sörpad garnitúra 1 200 Ft kp

40 200 Ft



2016.01.26 Optika Szenczy Bt. 1119 Bp, Fehérvári út 103/A. szemvizsgálat 4 000 Ft kp
2016.02.23 Optika Szenczy Bt. 1119 Bp, Fehérvári út 103/A. szemvizsgálat 4 000 Ft kp
2016.04.05 Optika Szenczy Bt. 1119 Bp, Fehérvári út 103/A. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2016.05.25 Zwik-Ker Optika Kft. 1073 Bp., VII. Dohány u. 74. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2016.10.18 Optika Szenczy Bt. 1119 Bp, Fehérvári út 103/A. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2016.12.14 Zwik-Ker Optika Kft. 1073 Bp., VII. Dohány u. 74. szemvizsgálat 2 000 Ft kp

16 000 Ft

2016.07.06 Szolnoki Műszaki SZC 5000 Szolnok, Baross u. 37/A. tanfolyam 220 000 Ft átutalás

2016.09.20
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó ZRT. 5000 
Szolnok, Verseghy park 8. tanfolyam 120 000 Ft átutalás

2016.11.12 Szolnoki Műszaki SZC 5000 Szolnok, Baross u. 37/A. tanfolyam 100 000 Ft átutalás
440 000 Ft

2016.09.21 Tóth Ilona Hat 21 Bt. 2337 Délegyháza, Robinson park 52. termékbemutató 1 000 Ft kp
1 000 Ft

2016.01.14 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.01.20 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.01.27 Kanker Kft. 6200 Kiskőrös, Martini u 3. 4.em 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.02.03 Kambiel Kereskedelmi Kft. 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. U. 30. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.02.11 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.02.16 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.03.01 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp



2016.03.17 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.04.05 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.04.12 Kambiel Kereskedelmi Kft. 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. U. 30. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.04.13 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.04.19 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.05.05 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.05.19 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.05.27 Kimikra-Ikos Kft. 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet út 35. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.02 Sprinter Kereskedő Ház, Kovács Lajos 6221 Akasztó, Fő út 21. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.14 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.15 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.21 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.28 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.06.29 Kambiel Kereskedelmi Kft. 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. U. 30. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.07.06 Natura Faktura Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 120. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.07.13 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.07.20 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.07.21 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.07.28 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.08.11 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.08.18 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.08.24 Kanker Kft. 6200 Kiskőrös, Martini u 3. 4.em 17. vegyes vásár 4 000 Ft kp
2016.09.06 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.09.07 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp



2016.09.15 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.09.22 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.09.28 Fortuna Import & Export Kft. 1042 Bp, Virág u. 39. fszt. 01. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.10.04 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.10.10 Dr. Sándor Erzsébet 5051 Zagyvarékas, Iskola út 8. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.10.13 Quality-Ker Kft. 5130 Jászapáti, Kazinczy út 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2016.10.18 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.10.27 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.11.03 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.11.15 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.11.23 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Bp., Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.12.01 Portéka Family Kft. 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.12.07 Pet-Ad Trade Kft. 6200 Kiskőrös, Liget u. 1/A. II. em. 8. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.12.14 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2016.12.21 Kambiel Kereskedelmi Kft. 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. U. 30. vegyes vásár 10 000 Ft kp

402 000 Ft

összesen: 1 067 500 Ft



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

1. számú melléklet 

                                  Javasolt Díjak   
2017. március 01. napjától 

                nem tartalmaz díjemelést 

MEGNEVEZÉS Bérleti díj összege ÁFÁ-val 

 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén) 
(Ft/nap) 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
közösségi célú helyiségei: 

    

1. Nagyterem:     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

2500  4500 45000 
 

55000 
 

lakodalom, zenés táncos összejövetel - - 75000 85000 
családi rendezvények, 
osztálytalálkozó 

2500 4500 60000 70000 

értekezlet, konferencia, fórum 2500 4500 40000 50000 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén 
(Ft/nap) 

2. Kisterem     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

1000 2000 8000 10000 

családi rendezvények 1000 2000 8000 10000 
értekezlet, konferencia, fórum 1000 2000 8000 10000 

3.Vasúti Újtelep Közösségi Ház     

családi rendezvények - - 8000 10000 

egyéb rendezvények, programok 1000 2000 8000 10000 

4.Sörgarnitúra bérlése 
 
…………...-Ft/garnitúra/alkalom 
1 garnitúra:1 asztal+2 pad 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 a Művelődési Ház közösségi célú helyiségeit az önkormányzati intézmények és civil szervezetek térítésmentesen használhatják. 
 Rendezvények megtartása esetén a bérlő a bérleti díjon felül 20.000.-Ft kaukciót köteles fizetni. 
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       Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 

                                                       előadó 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
a képviselő-testület 2017. február 14-i ülésére 

az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának megállapításáról. 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

Zagyvarékas Község képviselő-testülete utoljára 2016. február 11-i ülésén 19/2016.(II.11.) 
számú határozatával döntött az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról, amikor is 5%-al kerültek a díjak megemelésre. 

A jelenlegi önkormányzati lakások, helyiségek listáját, jellemzőit és bérleti díját az 
előterjesztés melléklete tartalmazza.  

2016.évben 8 db kérelem érkezett önkormányzati szolgálati lakás igénybevételére. 

A kérelmezők közül senki nem állt közalkalmazotti jogviszonyban a kérelem benyújtásakor. 

5 esetben a kérelem elutasításra került, tekintettel arra, hogy a benyújtott igazolások alapján 
nem láttuk biztosítottnak a lakás költségeinek határidőben történő kifizetését. 

3 esetben került sor lakás kiadásra 2016. évben: 

 2016. február 12-től Oravecz István részére a Szabadság tér 3/1/b. számú 
önkormányzati ingatlan 
 

 2016. április 13-tól az Életjel Mentőcsoport részére az Iskola utca 12. számú 
önkormányzati ingatlan. 
 

 2016. október 1-től Szabó Istvánné részére a Szabadság tér 3/1/c számú 
önkormányzati ingatlan. 

A díjhátralékok tekintetében elmondható, hogy a jelenleg 5 bérlő közül 1 fő rendelkezik 
bérleti díj hátralékkal az önkormányzat felé 2016. december 31. napjáig: 

 Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna: 338.870.-Ft 

Szabó Istvánné, Koncsek Erzsébet, Oravecz István Életjel Mentőcsoport, (bérlők) az 
önkormányzat felé bérleti díjhátralékkal nem rendelkeznek. 

Önkormányzatunk intézkedett a bérlő felszólításáról a díjhátralék megfizetése érdekében.  

Az önkormányzati lakások jelenlegi állapotáról általánosságban az alábbiak 
állapíthatóak meg: 

Minden ingatlan teljes külső és belső felújításra szorul, többek között a vízhálózatok javítása, 
belső burkolatok, vizesblokk felújítása. 

A Szabadság tér 2/2. és Szabadság tér 3/3. vályogépületek teljes külső felújításra szorulnak. 
(külső vakolat, szigetelés, nyílászáró cseréje) 
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Jelenleg 2 olyan szolgálati lakás van, ami tisztasági meszelés után beköltözhető. (Alkotmány 
utca 20/1, Iskola utca 12.) 

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elmúlt 12 hónap fogyasztói árindexe 
101,1 % volt, mely alapján az infláció mértéke 1,1 %-ot ért el. 

Jelen előterjesztés a lakások és helyiségek díjaira vonatkozóan 5%-os díjemelést tartalmaz, 
mely 2017. március 01. napjától léphet hatályba a képviselő-testület jóváhagyását követően. 

Mindezekre figyelemmel kezdeményezem az alábbi határozati javaslat meghozatalát. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. február 04.  

        Jánosi József 
        polgármester 
                                      TERVEZET 

……/2017. (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérleti díjának 
megállapodásáról. 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 2. § és 79. § (2) bekezdése (a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérét bérleti díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

I. 

A lakások lakbérének megállapítása 

1. A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után:
          Díjemelés 

         jelenlegi bérleti díj           5%                  

a.) összkomfortos lakásnál       430 Ft/ m2                                                     450.-Ft/m2 

 

b.) komfortos lakásnál                310 Ft/m2                              325.-Ft/m2 

Az egyes önkormányzati lakások bérleti díját ezen határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

2. Ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl.: a lakás nedves) a 
lakbérmérséklés mértéke legfeljebb 20 % lehet. 

3. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban 
álló személyek részére adható bérbe lakás céljára, illetve rendkívüli esetben 
önkormányzat érdekében tevékenykedő személy részére. 

4. Amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott részére kerül bérbe adásra, 
úgy a „kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. 

5. A lakásban a bérlő házastársán, gyermekén (örökbefogadott, mostoha és nevelt 
gyermekén) jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint 
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szülőjen (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőn) kívül más személyt csak a 
bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

 
A lakásba történő befogadáshoz szükséges: 

o A bérlő nyilatkozata, hogy a bérbeadó hozzájárulás esetén a lakásba befogadott 
személyt a lakásba  3 napon belül bejelenti és azt a bérbe adó felé igazolja; 

o A befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a bérleti szerződés 
megszűnésekor a lakást újabb lakásigény nélkül 3 napon belül elhagyja. 

6. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül maradó jóhiszemű személy   
      lakáshasználati díjat köteles  fizetni. 

A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 

o 3. hó kezdetétől a 12. hó végéig:  a lakbér kétszerese, 
o 13. hó kezdetétől 24. hó végéig:  a lakbér háromszorosa, 
o két év elteltétől:    a lakbér ötszöröse. 

7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások 
bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel az e határozat 1-6. 
pontjában, valamint a törvényben foglaltakra. 

II. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségének bérének megállapítása 

1. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérét ezen határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a 
törvényben, valamint az e határozatban foglaltakra. 
 

III. 

Külön szolgáltatás 

1. Az áram-, a gáz-, a víz és csatornahasználat továbbá a szemétszállítás költségei a 
bérlőt terhelik. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a külön szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a törvényben foglaltakra. 
 

IV. 

A bérleti díjak érvényesítésének ideje 

1. A bérlők a lakbért és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérét 
2017. március  1. napjáról 

kötelesek téríteni. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljesítési határidővel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására figyelemmel az 1. pontban, valamint a 
törvényben foglaltakra. 

 
Jelen határozat 2017.március 1-én lép hatályba, egyidejűleg 19/2016. (II. 11.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 
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A határozatról: 
 

1.) Bérlők, 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai 

        5.) Balázs Adrienn Ildikó ügyintéző 
6.)  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, 

értesülnek. 
K.m.f. 

 
Jánosi József sk.       Rédei Róbert sk. 
  polgármester                jegyző 
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1. melléklet a  …/2017. (II.14.)sz. Képviselő-testületi határozathoz az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról 

s. 

sz. 

Lakás címe alap
- 

terül
et 

lakás 

minős
ítése 

Műszaki 
állapot 
miatti 
engedm. 

Ft/hó/
m2 

Jelenlegi Bérleti díjak 

 

Ft/hó/
m2 

Bérleti Díjak 

2017. 03.01.-től 

m2  Ft/hó Ft/év  5%-os emeléssel 
Ft/hó 

5%-os emeléssel  
Ft/év 

1 Alkotmány utca 20/1 43 komf.  310 13 330.- 159 960.- 325 13 975.- 167 700.- 

2 Alkotmány utca 
20/2. 

43 komf.  310 13 330.- 159 960.- 325 13 975.- 167 700.- 

3 Alkotmány utca 
20/3. 

85 összk. 15 % 430 31 070.- 372 840.- 450 32 510.- 390 120.- 

4 Iskola utca 12. 56 komf.         15% 
2013.01.01. 
től 

310 14 755.- 177 060.- 325 15 470.- 185 640.- 

5 Szabadság tér 2. 

Ebből 

82 

50 

komf. 

komf 

 310 
310 

25 420.- 
15 500.- 

305 040.- 
186 000.- 

325 26 650.- 
16 250.- 

319 800.- 
195 000.- 

6 Szabadság tér 3/1/a. 67 komf. 10 % 310 18 695.- 224 340.- 325 21 775.- 261 300.- 

7 Szabadság tér 3/1/b. 56 komf. 10 % 310 15 625.- 187 500.-. 325 18 200.- 218 400.- 

8 Szabadság tér 3/1/ac 33 komf.  310 10 230.- 122 760.- 325 10 725.- 128 700.- 

9 Szabadság tér3/2. 71 komf.  310 22 010.- 264 120.- 325 23 075.- 276 900.- 

10 Nagyváradi utca 54. 30 komf.  310 9 300.- 111 600.- 325 9 750.- 117 000.- 
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2. melléklet a  …./2017. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozathoz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjának megállapításáról 

 

s. 

sz
. 

Lakás címe célja alap- 

terület 

Jelenlegi bérleti díjak Bérleti Díjak 

2017. 03.01.-től 

m2 Ft/hó Ft/ év 5%-os emeléssel Ft/hó 5%-os emeléssel Ft/év 

1 Szabadság tér 3. garázs 12 10 175.- 122 100.- 10 685.- 128 220.- 

2 Szabadság tér 3/2. garázs 12 10 175.- 122 100.- 10 685.- 128 220.- 

3 Alkotmány utca 24. garázs 18 12 770.- 153 240.- 13 410.- 160 920.- 

4 Nagyváradi utca 54. üzlet 87 25 630.- 307 560.- 26 910.- 322 920.- 

5 Szabadság tér 3. műhely 111,2 39 790.- 477 480.- 41 780.- 501 360.- 

 ebből: kozmetika  26,62 43 860.- 526 320.- 46 055.- 552 660.- 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009.(V.1.) rendelet 

módosítására 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

2016.évben az ÁFA- körből való kilépés miatt a bölcsődevezető kérte a bölcsődei térítési díj 
emelését. A képviselő-testület a 2/2016. (II.17.) rendelet módosításával a térítési díjat az 
ÁFA- körből való kilépés miatt kieső ÁFA értékével, azaz 110 Ft-tal emelte. Így a térítési díj 
515 Ft-ra változott, a korábbi 405.-Ft-ról. 

2017.januárjában a térítési díjak esetleges módosítása vonatkozásában javaslattételre kértük 
fel Karkusné Balázs Éva bölcsőde vezetőt és Kiss Andrea élelmezésvezetőt. 

A bölcsőde vezetője tájékoztató levelében leírta, hogy nem látja indokoltnak a térítési díj 
emelését.  

Az élelmezésvezető tájékoztatása alapján nem kéri a 2017. évi térítési díjak emelését, 
amennyiben szükségesnek ítéli az emelést év közben jelzéssel fog élni.  

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elmúlt 12 hónap fogyasztói árindexe 
101,1 % volt, mely alapján az infláció mértéke 1,1 %-ot ért el. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 Z a g y v a r é k a s, 2017. február 07. 

 

 
        Rédei Róbert 
             jegyző 
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Előterjesztés 

a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és 
a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, amely jogkör részeként 
jogosult a polgármester szabadság megállapításáról, kiadásáról és a szabadságolási tervének 
jóváhagyásáról dönteni. 

 
A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése egyértelműen meghatározza a főállású polgármesterek 
alapszabadságának és pótszabadságának mértékét, ami alapján a főállású polgármester évi 25 
munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Jánosi József 
polgármestert a 2017. évben tehát összesen 39 munkanap szabadság illeti meg. 
 
A Kttv. 225/C. §-a a alapján január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező szabadságolási ütemtervben szerepel Jánosi József 
polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjék. 
 
  
 
Zagyvarékas, 2017. február 6.     Rédei Róbert 
           jegyző 
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           HATÁROZATI JAVASLAT 
…./2017. (II.14.) képviselő-testületi határozata 
 
A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény 225/C. §-ban 
foglalt hatáskörében eljárva, Jánosi József polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét – 
a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Jánosi József polgármester 

    Rédei Róbert jegyző 
 
 
Erről:   
 
1/ Jánosi József polgármester 
2/ Rédei Róbert jegyző 
3/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
4/ Képviselő-testület tagjai 
5/ Irattár  
 
értesülnek. 
 
Zagyvarékas, 2017. január 25. 
         

         Jánosi József 
        polgármester 
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1. melléklet 
 

 
Jánosi József Polgármester 

 
 

Szabadságnapok száma 
2017. évi       39  nap 
Előző évi      34 nap 
Összesen:     73 nap 

 
 
 

Szabadságolási ütemterv 
2017. év 

 
Hónap nap 

Január                       - 
Február 5 
Március 5 
Április 5 
Május 5 
Június 5 
Július 15 
Augusztus 13 
Szeptember 5 
Október 5 
November 5 
December 5 

 
 



























      TERVEZET 
 
………../2017. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Vis maior támogatási igény benyújtásáról 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior tartalék előirányzat 
terhére támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A KÁRESEMÉNY MEGNEVEZÉSE: 
 
Az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló belvízi 
védekezés helyszínei a lakóházak bevédésének érdekében: 
 
 Damjanich utca (834.hrsz) 
 Alkotmány utca (451.hrsz) 
 Ügyes utca (486.hrsz) 
 Szabadsajtó utca (487.hrsz) 
 Széchenyi utca (180.hrsz) 
 Gyimesi utca (248.hrsz) 
 Rózsa utca (666.hrsz) 

 
A védekezési költségek forrásösszetétele: 

 Biztosítási kártérítés:              0 Ft,- 
 Saját forrás:     150.000 Ft,- 
 Vis maior igény:    350.000 Ft,- 
  A források összesen:    500.000Ft,- 
 
 
A káresemény tervezett összköltsége:              500.000 Ft,- 
 
 
A védekezési költségek fedezetét az önkormányzat sem részben, sem egészben nem tudja 
biztosítani. 

A Képviselő-testület ki nyilatkozza, hogy: 
 
  a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. 
 a bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, így biztosítási összeget sem igényelt. 
 az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárgyakkal a feladatát nem tudja 

ellátni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester, 
2.)Rédei Róbert jegyző, 
3.)Képviselő-testület tagjai, 
4.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
értesülnek. 
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Az előterjesztést összeállította: Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
2017. február 14-i ülésére 

 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati 
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) 
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet 
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén 
elfogadta és 2011. május 3-án hatályba lépett. 

A Rendelet felülvizsgálata vált szükségessé az alábbiak miatt: 

1./ Az Sztv. 57. § (2) bekezdés d) pontja, továbbá a 80. § (3) bekezdés a) pontja kötelező 
önkormányzati feladatként írja elő a szociálisan rászorultak részére biztosított személyes 
gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások körében az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények között az időskorúak gondozóháza fenntartását. 

Szolnok Megyei Jogú Város kezdeményezésére és finanszírozásában 2016. decemberében 
létrejött és működési engedéllyel rendelkezik az idősek átmeneti ellátását biztosító 
szolgáltatás. Az igénybevétel szabályozását és az ellátásért fizetendő térítés díj mértékét 
önkormányzati rendeletben kell meghatározni.  
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Az időskorúak gondozóházába történő ellátás a Rendelet szerint az intézményvezetőnél  
igényelhető, az igénybevételről az intézményvezető dönt. A rendeletmódosítás szerint a 
szolgáltatás legfeljebb 9 hónapra vehető igénybe, amely egy alkalommal legfeljebb 6 
hónappal meghosszabbítható. 
 
Az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatása megkezdése érdekében a Rendelet módosítása vált 
szükségessé. 
 
2./ A személyes gondoskodást igénylő időskorúak ellátásában egyre növekvő igény 
mutatkozik országosan a korábban emelt szintű férőhely megnevezésű, kiemelt színvonalú 
elhelyezést nyújtó, és ehhez mérten magasabb befizetést igénylő idősotthoni férőhelyek újbóli 
bevezetése iránt, így a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 
intézményekben is. 
 
A jogalkotó felismerve ezt az igényt, a szociális intézmények ellátási színvonala emelésének 
elősegítésére, illetve a szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessége 
okán lehetővé tette az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonását, 
és bevezette a belépési hozzájárulás meghatározásának lehetőségét a fenntartók számára. 
 
Az Sztv. 117/C. §-a alapján, tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja 
azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Belépési 
hozzájárulás a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett tartós bentlakásos ellátás esetében 
kérhető az igénylő beköltözését megelőzően, melynek konkrét összegét a fenntartó 
állapíthatja meg az általa meghatározott egyes intézményi férőhelyekre.  
 
A belépési hozzájárulás maximális összege nyolcmillió forint lehet, amelyet a fenntartó 
évente egyszer változtathat meg. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei 
működtetésére, fejlesztésére fordítja. 
 
Felmérésünk szerint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása intézményei közül az SZKTT 
Egyesített Szociális Intézménye Szolnok, Vízpart körúti székhelyén áll rendelkezésre 10 db, a 
magasabb szintű feltételeknek megfelelő, 1 ágyas elhelyezést biztosító szoba, amelyek 
vonatkozásában bevezetésre kerülhet a belépési hozzájárulás. Ezek a szobák az alábbiak: 
 
Földszint: 10-es szoba, 22-es szoba, 38-as szoba, I. emelet: 47-es szoba, 49-es szoba, 54-es 
szoba, 55-ös szoba, 65-ös szoba, 80-as szoba, 86-os szoba. 
 
Szakmai javaslatunk, hogy az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye fenti – magasabb 
szintű ellátást nyújtó – férőhelyei igénybevétele esetén kerüljön bevezetésre a belépési 
hozzájárulás fizetési kötelezettsége, amely a helyi viszonyok ismeretében a jogszabályi 
maximumtól eltérően az alábbi összegben kerülne megállapításra:  
 
A belépési hozzájárulás összege:  1.200.000.-Ft/Fő 
 
A törvényben meghatározottak szerint: Amennyiben a gondozás az intézménybe történő 
beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza 
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kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését 
más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. 

A belépési hozzájárulás meghatározásához szintén elengedhetetlen a Rendelet módosítása. 

 
3./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.évi 
CXXXIII. törvény hatályba lépésével tovább folytatódtak a szociális szolgáltatások terén 
megkezdett intézkedések a célzottabb szolgáltatásnyújtás érdekében.  
 
A módosítások közül kiemelendő a házi segítségnyújtás szolgáltatás átalakítása, mely által az 
igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerülhet sor, ezzel együtt 
erősödött az állami szerepvállalás a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek 
irányában, annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az 
otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek.  
 
Ennek figyelembevételével a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör 
került kialakításra: a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, 
szakképzettség nélkül is ellátható – csökkent mértékben támogatott – tevékenységek 
tartoznak, illetve a személyi gondozás, amelynek keretében intenzív szükségletet kielégítő – 
magasabb állami támogatottságú – gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának 
megfelelő ápolási feladatok végezhetők. 
    
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a házi 
segítségnyújtás szolgáltatáson belüli két tevékenységi kör normatív állami támogatását 2017. 
január 1-jétől differenciáltan állapította meg oly módon, hogy a szociális segítés normatíváját 
25.000.-Ft/fő, a személyi gondozás normatíváját 210.000.-Ft/fő összegben határozta meg.  
 
Mivel a személyi gondozás feladatának ellátásáról társulás gondoskodik, így fenti jogszabály 
alapján az ellátottak után a fajlagos összeg 130 %-a, azaz 273.000.-Ft/fő igényelhető. 
 
A fenti okok miatt a házi segítségnyújtás keretében nyújtott ellátásokért is a fenti elvek 
mentén eltérő térítési díj megfizetését javasoljuk. A szociális segítés esetében az előző évhez 
viszonyítva magasabb összegben javasoljuk a térítési díj meghatározását, ezzel szemben a 
személyi gondozás esetében a térítési díj csökkentésére teszünk javaslatot. 
 
A 2017. január 1-től bekövetkezett béremelés jelentős többletköltséget jelent az ellátást 
biztosító intézmények és fenntartóik számára, illetve a 2017. évi költségvetési törvény 
bizonyos ellátások esetében tartalmazza a normatív támogatás változást is. A fentiek miatt 
szükségessé vált az ellátásokért fizetendő térítési díjak kisebb korrekciója.  

A térítési díjakra vonatkozó javaslat kidolgozása során arra törekedtünk, hogy az ellátásból 
térítési díj emelése miatt lehetőleg ne kerüljenek ki a rászoruló ellátottak. A változások ezért 
alapvetően a bentlakásos intézményeket, illetve az előzőekben már ismertetett ellátást érintik 
Szolnok város esetében.  
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A fent ismertetett változások ugyancsak szükségessé teszik a Rendelet módosítását.  
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú társulása többi társult települése esetében a térítési díjak a 
települési önkormányzatokkal egyeztetésre kerültek. 
 
A Rendelet melléklete tartalmazza az új ellátási formákat, azok igénybevételi szabályait, az 
ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat, melyeket a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása intézményei felülvizsgáltak, javaslataikat megtették.  
Az intézményvezetők az adott települések polgármestereivel a javaslatokat előzetesen 
egyeztették, a polgármesterek a változásokat helybenhagyták. 
 
 
Az előterjesztés 1. számú melléklete a Rendeletmódosításhoz készült előzetes hatásvizsgálat, 
a 2. számú melléklete a jelenleg hatályos rendelet. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. február 7. 
 
 
 

Jánosi József  
polgármester 
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Határozat-tervezet 

 
………/ 2017 (II.14.) sz. képviselő-testületi határozat   
 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozata 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 
mellékletében szereplő rendelet tervezetet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

2.  

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
A határozatról 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Szolnok Kistérségi Többcélú Társulása 
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Irattár 

értesülnek. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

2017.évben Zagyvarékason 
 
 

Étkeztetés 
  

Kategóriák A szolgáltatás 2017. évi 
önköltsége (Ft/fő/év) 

A szolgáltatás 2017. évi 
önköltsége (Ft/fő/adag) 

 

Intézményi 
térítési díj* 
(Ft/adag) 

Kiszállítás 
(Ft/adag 

0 Ft-tól, az öregségi 
nyugdíjmin. 100%-ig 
(28.500.-Ft/hó) 

192.405 765  
250 120 

Az öregségi min. nyugdíj 
100-200 %-a között 
(28.501-57.000.-Ft)  

192.405 765  
400 120 

Az öregségi nyugdíjmin. 
200-300%-a között 
(57.001-85.500.-Ft/hó) 

192.405 765  
500 120 

Az öregségi 
nyugdíjmin.300%-a fölött 
(85.501.-Ft/hó) 

192.405 765  
540 120 

*A meghatározott díj az ÁFA-t- tartalmazza.  
 
Díjemelés nem történik 2016.évhez képest. 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 
 

 
Kategória A szolgáltatás 2017. évi 

önköltsége (Ft/év/ellátott) 
A szolgáltatás 2017. évi 

önköltsége   
(Ft/óra/ellátott)     

Intézményi térítési 
díj (Ft/óra) 

 201.000 1.035 0 
 
A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
 

Kategóriák 
A szolgáltatás 2017.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/év) 

A szolgáltatás 2017.évi 
önköltsége 

(Ft/készülék/nap) 

Intézményi térítési 
díj (Ft/készülék/nap) 

jövedelme a min. nyugdíj 300 % 
alatt  ( 85.500.-Ft/hó) van               41.755 166  

0 
jövedelme a min. nyugdíj 300 % 
felett ( 85.501.-Ft/hó) van               41.755 166 30 

 
szociálisan nem rászorult               41.755 166 120 

A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
 

Idősek nappali ellátása 
 

 
ZAGYVARÉKAS  

Kategóriák A szolgáltatás 2017. évi 
önköltsége 

(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás  2017. évi  
önköltsége  

(Ft/nap/ellátott) 

Intézményi térítési 
díj   

Ft/nap 
 252.925 1.005 0 
 
 
A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
 



 

Okirat száma: …………..-1/2017. 

Módosító okirat 

 A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda a Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-
testülete által 2016. február 11. napján kiadott, 1666-2/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2017. (II. 14.) számú 
képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.3. ponttal egészül ki:  

„A költségvetési szerv alapítójának 
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.3.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.” 

2. Az alapító okirat 4.1. pontjában lévő „A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-
ában meghatározottak szerinti óvodai nevelés.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 
13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban meghatározottak szerinti óvodai nevelés.” 

3. Az alapító okirat 4.4. pontjában lévő táblázat az alábbi sorral egészül ki: „3 – 091120 - 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai” 

4. Az alapító okirat 6.1.2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „valamint a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve az autizmus spektrum zavarral, küzdő 
gyermekeket.” 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Zagyvarékas, 2017. február 14. 

P.H. 

Jánosi József 
polgármester  



 

Okirat száma: ………….-2/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.  

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Tószeg 

5091 Tószeg, Rákóczi út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

 
3.3. A költségvetési szerv alapítójának 
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3.3.1.  megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.3.2.  székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban meghatározottak 
szerinti óvodai nevelés.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási 
területe, továbbá felvételt biztosít az ország területéről, illetve a határon túli magyar 
településekről jelentkezők részére is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét – pályázat útján – az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, valamint 
a képviselő-testület menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) 
pontja alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Óvoda  
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, valamint a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve az autizmus spektrum 
zavarral, küzdő gyermekeket.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. - 100 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi u. 
4. 

173 használati jog óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Zagyvarékasi 
Égszínkék Óvoda 2017. február 14. napján kelt, 2017. február 14. napjától alkalmazandó ……….-
1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: »Helység név, dátum« 

P.H. 

 
Magyar Államkincstár 

 




