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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. március 30-án (csütörtökön)  16,00 órakor  
 
kezdődően soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
       1.) Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2016.évi tűzvédelmi 
            tevékenységéről  
             Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 
 
      2.)Előterjesztés a ZAKESZ megszüntetésére valamint a Zagyvarékasi 
          Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft nevének és tevékenységi körének 
          módosítására 
          Előadó: Jánosi József polgármester 
 

3.) Beszámoló az óvodai nevelés helyzetéről 
 Előadó: Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 

 
4.) Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 

 meghatározására  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 

5.) Tájékoztató a temetőüzemeltető 2016. évi tevékenységéről 
           Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
   6.)  Beszámoló az iskolai oktatás helyzetéről 

Előadó: Polónyi László igazgató 
 

7.)   Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervének jóváhagyására  
           Előadó: Jánosi József polgármester 
 

8.)  Zagyvarékasi Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére pályázat 
 kiírása.  

       Előadó: Jánosi József polgármester 
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9.) Javaslat a társadalmi és civil szervezetek 2017. évi támogatásának elbírálására  

           Előadó: Jánosi József polgármester 
 
       10.) Törvényességi felhívás rendelet megküldési gyakorlatra 
       Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 

11.) Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására az 
 EFOP-1.5.2-16. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” támogatási 
kérelem benyújtásához 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
 

12.) Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény 
benyújtására 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 

13.)Előterjesztés közérdekű munkabüntetés letöltésére foglalkoztatás által 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2017. március 28. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző,  
           Közreműködött: Balázs Adrienn előadó, Jánosi Lászlóné  

gazdaságvezető,  
                           Dr. Kókai Gábor ügyvéd 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A ZAKESZ megszüntetésére valamint a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Kft nevének és tevékenységi körének módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata azzal a céllal, hogy a település lakossága részére a 
hulladékszállítás minél kedvezőbb áron valósuljon meg kezdetektől vállalta, hogy saját maga 
végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. 
A tevékenység folytatását az önkormányzat saját neve alatt kezdte meg, majd később a 
jogszabály előírta, hogy önkormányzat nem, csak költségvetési szerv végezheti a feladatot, 
így a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján 2012. április 1-jével a 
képviselő-testület megalapította a Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezetet (ZAKESZ-t) 
kifejezetten a hulladékszállításra.  
A ZAKESZ alapító okirat szerinti főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése. 
Az intézmény alapfeladata: „Hulladékgyűjtés, épületek építése, építmény-üzemeltetés, 
zöldterület-kezelés, egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység, önkormányzati szolgáltatások, 
önkormányzat intézményeiben végzett karbantartási feladatok, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó- és 
ingatlan vagyon működtetése, gyermekétkeztetés.” 

Majd 2014-ben egy újabb jogszabályi módosítás történt, amely előírta, hogy a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létre kell hozni egy gazdasági társaságot. A 
Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 03. 12. 
napján került megalapításra, annak kizárólagos tulajdonosa (alapítója) Zagyvarékas Község 
Önkormányzata. A cégalapítás alapvető célja a Zagyvarékas község területén keletkező 
lakossági és egyéb hulladékok szervezett összegyűjtése és elszállítása volt.  
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A 2014. 10. 30. napjától hatályos I. számú módosítással a kft. közhasznú minősítést 
szerzett, a cégnév "Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság"-ra, a rövidített cégnév "Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft"-re módosult. A kft. ügyvezetője Faragó László.  
 
2015. október 31-ig a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. látta el a 
hulladékszállítási közfeladatot. 
 
A hulladékszállítással kapcsolatos rezsicsökkentés bevezetése óta veszteséggel üzemeltettük 
ezt a szolgáltatást. Ez a veszteség termelés nemcsak, a be nem fizetett díjból adódott, hanem 
egyszerűen abból, hogy a fixen meghatározott bevétel nem fedezte a kiadások egy részét sem, 
a hulladéklerakási díjat sem. Katasztrófa védelmi kijelölés jöhetett szóba a feladat ellátására. 
A képviselő testület 2015.június 25-én döntött arról, hogy a saját cégünkkel felmondjuk a 
szolgáltatási szerződést. A katasztrófavédelem 2015. november 1-től jelölte ki az új 
szolgáltatót, az NHSZ-t a feladat ellátásra.  
 
Az újonnan felállt NHKV Zrt. részéről a közszolgáltatókkal szemben, a Kormányhivatal 
részéről az Önkormányzatokkal szemben kifejezett elvárás a kijelölések megszüntetése és a 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerinti közszolgáltatási 
szerződés megkötése. 
A fenti jogszabály módosítás alapján előtérbe helyeződött a közszolgáltatási szerződéssel való 
szolgáltatás nyújtása, mellyel megszűnt az önkormányzat azon jogsértése is, miszerint a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatot nem saját hatáskörükben kerül biztosításra.  
 
A fentiek alapján Zagyvarékas Község Önkormányzata közbeszerzési eljárás 
mellőzésével 2017. február 01.napjától, 5 éves időtartamra Ht. 34.§ (7) bekezdése szerint 
közszolgáltatási szerződést kötött, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, 
az OHKT-ban (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) előírt szolgáltatás 
nyújtására. 
 
A fentebb felvázolt történések és a jelenlegi helyzetkép után az alábbi felmerülő gondolatokat, 
kérdéseket kell tisztázni. 
 

- A ZAKESZ megszűnése több munkavállalót érint. A munkavállalók Kft-ben történő 
továbbfoglalkoztatására van lehetőség. 
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Amennyiben a Kft. kijelentené, hogy a korábban a ZAKESZ-nál munkaviszonyban 
töltött időt valamennyi munkajogi vonatkozásban (különös tekintettel a 
végkielégítésre való jogosultságra, a szabadság és a felmondási idő számítására) 
folytonosnak tekinti, az adott munkavállalók beleegyezésével az előző munkaviszony 
megszűnhet közös megegyezéssel úgy, hogy nem kellene most kifizetni pl. a 
végkielégítést. Amennyiben nem jön létre a közös megegyezés, a korábbi viszony 
felmentéssel megszüntethető a munkáltató működésében bekövetkező változásra 
figyelemmel. Végkielégítés esetén a kifizetendő tételek összege több millió Ft-ot 
jelent. 

- A Kft kereteiben történő foglalkoztatás nemcsak az önkormányzati állományban lévő 
közalkalmazottakra vonatkozik, hanem a mindenkori közfoglalkoztatási programban 
résztvevőkre is, ami éves szinten százas nagyságrendű főt érinthet. 

- A Kft adminisztratív, pénzügyi (bérszámfejtés), munkaügyi feladatainak (szabadság, 
táppénz) ellátására minimum egy fő teljes munkaidős munkavállaló felvételére 
szükség van, a hivatali apparátus ezen adminisztrációs teherrel már nem bír 
megbirkózni a jelenlegi feladatok mellett. 

- A Kft. nevének megváltoztatása során ügyelni kell a névkizárólagosság elvére, így 
több javaslat is szükséges lehet az elnevezésre (előzetes tájékozódás szükséges). A 
névváltoztatásért 3 000 Ft költségtérítést, illetve 15 000 Ft illetéket kell fizetni. 
Kérdéses, hogy közhasznúként működhet-e tovább a kft., az pedig, hogy maradjon-e 
nonprofit, szintén eldöntendő kérdés. 

- A Kft tevékenységi módjának változását ügyfélkapun keresztül kell bejelenteni. Ezt 
javasolt elsőként végrehajtani. 

- A Kft. átalakítása vonatkozásában szintén célszerű átgondolni a képviseletet. Ki 
legyen a Kft ügyvezetője, tagja (i). 

- Kérdés, hogy az Önkormányzat, mint alapító marad-e, ha nem akkor az új tulajdonos 
részére értékesítenie kell az üzletrészét. 

- Meglévő tárgyi eszközök kérdésének átgondolása (bérbeadás v.apportálás stb.) 

 
A ZAKESZ tevékenységi köréből a hulladékszállításon kívül az iskola működtetés is kikerült, 
mivel azt 2017. január 1-től átvette a Szolnoki Tankerületi Központ. A ZAKESZ jelenleg az 
intézmény-üzemeltetést és a konyha működtetését látja el. A Kft. jelenleg nem lát el feladatot. 
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A gazdaságosabb feladatellátás érdekében javaslom a ZAKESZ megszüntetését, a ZAKESZ 
által ellátott településüzemeltetési feladatok átszervezését a Kft-be, a konyha működtetését 
pedig vagy a szociális ágazathoz tartozó Zagyvarékas Községi Bölcsőde vagy a köznevelési 
ágazathoz tartozó Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda által történő ellátását.  
 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a felmerült kérdésekben történő közös 

gondolkodást. 

 
 
Zagyvarékas, 2017. március 22. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
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Beszámoló a Zagyvarékasi Égszínkék 

 Óvodai nevelés helyzetéről. 

2016-2017 
 

 

 

Készítette:  

                                                       Baloghné Lakatos Márta 

                                                            Intézményvezető 
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2016 szeptember 1.-én, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában 107 gyermek kezdte meg a nevelési évet, 

melyből a hátrányos helyzetű óvodások száma 29, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

pedig 25 volt.  

Három sajátos nevelési igényű, gyermeket is nevelünk, az integrált nevelés keretén belül. Számukra 

igyekszünk biztosítani a szükséges gyógypedagógiai ellátást, utazó pedagógus segítségével. 

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

laérettségi, és a tanulási képesség fejlettségi vizsgálatokat. Az óvodapedagógusok differenciált oktatás 

keretében járulnak hozzá a rászoruló gyermekek felzárkóztatásához. Szükség szerint pszichológus is 

foglalkozik a rászoruló gyerekekkel, támogatást nyújt szükség szerint a szülőknek is. Ezt a támogatást 

4 család vette igénybe, az elmúlt időszakban. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendel-

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

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

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

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

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

les gyermeket felkeresni, beóvodázni. 

Felmentésre is volt módjuk kérni azon szülőknek gyermekük óvodáztatása alól az óvodavezetője, a 

védőnő hozzájárulásával, a település jegyzőjétől. Ezzel a jogával egy szülő élt, gyermeke gyakori be-

tegsége, óvoda éretlensége miatt. 

Az óvodánk számára engedélyezett létszámon fölül jelentkező gyermekeket, csak is indokolt esetben 

tudtuk fogadni, idei évben visszautasításra egyetlen óvodaköteles gyermek sem került. 

A nevelési évben is folyamatosan változott a létszám. Jelen pillanatban 111 gyermek áll óvodai jogvi-

szonyban az óvodával, ebből hátrányos helyzetű 26, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 26.  

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

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

dokat, jól működik oda vissza a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Az idei nevelési évben 8 esetben vet-

tünk részt eset megbeszélésen. A Szolnoki kistérségi családsegítő szolgálat központjának szakembere-
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ivel együttműködve. Az esetmegbeszélések végeredménye többségében a gyermekek védelembe véte-

lével zárult. 

Az óvodánkban az alapellátásban gondozott gyermekek száma 5, védelembe vett gyermekek száma 11 

fő, és eseti ellátásban 7 gyermek részesült. Ezekre a gyermekekre, családokra, fokozottan figyelünk, 

támogatjuk, segítjük őket.  

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

tott a kulturált, esztétikusan berendezett környezet. 

Az elmúlt nevelési évben is sikerült fejlesztenünk, az óvoda eszköz állományát, új udvari lépegető 

játékkal gazdagodott a kiscsoportosok udvara, mely a tavasz során lesz felállítva. 

 Az elmúlt évben vásárolt gumilapok, sajnos nem kerültek beépítésre, a nagycsoport hintái alá, mert az 

óvoda bővítési pályázat sikeres elbírálása után, a ZAKESZ vezetősége szükségesnek tartotta az építő 

anyagok tárolása miatt szabad tér biztosítását.  

 A költségvetésünk lehetőséget adott arra, hogy bővíthettük a játék eszközállományunkat is, fejlesztő 

játékokkal, vásároltunk új törölköző tartókat, fogmosó pohár tartókat. Minden terembe új függönyöket, 

sötétítő dekorációs függönyöket vásároltunk, melyek varrása folyamatban van. A csoportszobák bukó 

ablakainak javítását is megrendeltük, melyek a jobb idő beköszöntésével kerül sorra. 

A dolgozóink munkájának megkönnyítéséhez, vásároltunk egy nagyo porszívót, és egész évben bizto-

sítani tudtuk a szükséges tisztító szereket, alapanyagokat. 

Az óvodába járó gyermekek biztonsága, holmijainak megőrzése érdekében elkészült az intézmény 

kamera rendszerrel való felszerelése, illetve a bejárati ajtó gyermek biztossá tétele érdekében folya-

matban van a mágnese zárral való felszerelése. 

Intézményünk személyi állománya a törvényi előírásoknak megfelelő. 

Az óvodapedagógusaink /8 fő/ valamennyien főiskolai végzettségűek, a dajkák /4 fő/ is szakképzettek, 

pedagógiai asszisztens /1fő/, óvodatitkár /1fő/, és 5 fő közhasznú dolgozó is segíti a munkánkat. 

2016 júliustól 31-től 1 pedagógusunk nyugállományba vonul, a helyére a felmondási időszak 5,5 hó-

napja alatt a képviselő testület jóvoltából kettős foglalkoztatásban egy óvodapedagógust tudunk alkal-

mazni. Sajnos két pedagógusunk hosszú ideig tartó betegsége miatt, kényszerültünk a helyettesítésére, 

amit a pedagógus kollégák segítségével, illetve pedagógus végzettségű, majd pedagógiai asszisztens 

végzettségű közhasznú munkatársak segítségével oldottuk meg. Nyugdíjazása előtt álló kollégánk 

november óta a 2016 -2017 évi szabadságát, és a nyugdíjazása előtti kötelező felmentési idejét tölti, 

így a továbbiakban is szükséges a helyettesítése. 
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Sajnos az utóbbi időszakban, nagyon nehezen sikerült megoldani a gyermekek zavartalan ellátását, a 

dolgozók betegsége, hiányzásai miatt, a közhasznú dolgozók segítsége nélkül szinte lehetetlenné vált 

volna az óvodai ellátás. Mindez a továbbiakban is fennáll, nagy feladatot jelent ez a kollektívánkra.  

Az elmúlt év során sajnos nem sikerült megvalósítani a betervezett továbbképzéseket, mert több alak-

lommal a jelentkezési lapjainkat elutasították a nagy érdeklődésre való tekintettel. 

Azonban részt vettünk minden lehetséges Oktatással neveléssel kapcsolatos fórumon, előadáson. 

2 fő Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 2017   

2 fő MesÉLJ jogosan Gyermekjogi szakmai Napon vett részt.  

1 fő pedig intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez és tanfelügyeleti ellenőrzéshez 

kapcsolódó feladatok ellátására 10 órás pedagógus továbbképzésen vett részt.  

Az idei nevelési év kiemelt feladata, a családok és az óvoda kapcsolatának alakítása-formálása, köze-

lebbi kapcsolat, kialakítása az együttnevelés érdekében.  

. Ennek megfelelően, az óvodapedagógusaink, a már jól bevált családi napokat, családtagokkal 

együttműködve tartottuk meg a rendezvényeinket. Az óvoda pedagógusok keresték olyan új módsze-

rek, olyan ötletek után kutakodtak, melyekkel a szorosabbá fűzhetjük az óvoda és a családok kapcsola-

tát. 

Nevelési értekezletek keretében elemeztük, a tapasztaltakat, kerestük a még újabb alkalmakat, pl ki-

rándulás a szülőkkel a Mikulás házához, szülők bevonása a rendezvényekbe, kalácsot sütnek, szere-

pelnek, énekelnek, táncolnak a rendezvényeinken, a nagyon aktív szülőket oklevéllel jutalmaztuk. 

A gyermekek nevelése szempontjából nagyon fontos a család hiszen a nevelés elsődleges színtere. 

Az óvodába lépéstől nagy odafigyeléssel neveljük a kisgyerekeket, az anyás befogadás kapcsán igyek-

szünk megismerni a gyerekeket, anamnézist készítünk a kisgyerekről, családról mely nagyban meg-

könnyíti a személyre szabott nevelést. 

Óvodásainkról személyi, előrehaladási portfóliót vezetünk, minden kisgyereknek személyes fejlesztési 

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

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

ról pedig 3 havonta tájékoztatjuk a szülőket. A nagycsoportos gyermekeinknél elvégeztük az idei év-

ben is a DIFER vizsgálatokat mely segített a gyermekek fejlettségének megállapításában. 

Óvodánkban továbbra is van külön foglalkozásokra is lehetőség, Ovi foci, illetve Katolikus, Reformá-

tus hittan oktatásra, ezeken a foglalkozásokon a nagycsoportos gyermekek vesznek részt. 
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A gyermekanyagnak, és a helyi viszonyoknak megfelelő Helyi Nevelési Program szerint dolgozunk. 

Óvodánk helyi nevelési programja alapján, mely Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszköze-

ivel programjának adaptálásával készült. Továbbra is alkalmazzuk a Kompetenciai nevelés módszere-

it, és az Integrációs Pedagógiai rendszer elemeit, módszereit. 

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

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

Jó lehetőség adódik a differenciált foglalkoztatási formához. Mindenki a saját fejlődési ütemének meg-

felelően tud ismerethez jutni, ezzel a módszerrel a jó képességű gyermekek tehetség gondozása is biz-

tosított a komplex tevékenységek keretében.    

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a minél hamarabbi, beóvodázást.  . 

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

Az idei évben 8 alkalmas iskola előkészítő foglalkozáson veszünk részt a leendő iskolásokkal, hogy 

jobban megismerhessék a gyerekek az iskolát, a leendő tanító néniket. Az iskolához szükséges ismere-

tek rendszerezése is megvalósul ezeken a foglalkozásokon.  

A Móricz Zsigmond Művelődési Házzal is jó a kapcsolatunk, részt vesznek óvodásaink a községi ren-

dezvényeken, és óvodásaink nagy örömmel vesznek részt a meseelőadásokon is.  

Folyamatosan tarjuk a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, Kékibolya Műkedvelő Művészeti Cso-

porttal, az Őszirózsa egyesülettel, az Idősek Napközi Otthonával, Községi Sportegyesülettel, az általá-

nos iskola csoportjaival / Néptánc, Mazsorett/, akik fellépnek a rendezvényeinken. 

Rendezvényeinket támogatja, a Zagyvarékas Község Önkormányzata, a helyi civil szervezetek az 

Óvodánk Gyermekvár Alapítványa, mely pályázati forrásokból anyagilag is segítette rendezvényein-

ket.  

Az idei nevelési évben 47 tanköteles korú gyermeket neveltünk, ebből 29 gyermek vált iskola éretté, 6 

gyermek vesz részt a Pedagógiai Szakszolgálat Iskola Érettségi vizsgálatán, és 1 gyermek szakértői 

vizsgálaton.  A vizsgálatok jelen pillanatban folyamatban vannak. 

11 gyerek pedig az óvodapedagógusok, és a szülők megegyező véleménye alapján, iskolaéretlensége 

miatt, még egy évet óvodai nevelésben részesül.   

 

Zagyvarékas, 2017. 02. 21.                                   

                                                                                                Baloghné Lakatos Márta 

 Intézményvezető  
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ELŐTERJESZTÉS 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

részére 
 

 
a 2017/2018. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. A 
családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy 
részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra 
találni. 
 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven 
belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az 
esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek 
felvételi kérelmét teljesítetni tudja.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének 
rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozásokon vesz részt.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozását 
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kell megvalósítani. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon közleményt 
vagy hirdetményt tesz közzé. 
 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban.  
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2017. évben az óvodai nevelés keretén belüli foglalkozásokon való részvételre kötelezett 
gyermekek beíratását az óvodavezető –írásban megküldött anyagában- 2017. április 26-27-
ére jelölte ki. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozat tervezet elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2017. március 22. 
 
 
 
 
 
 
            Rédei Róbert 
         jegyző  
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Tervezet 
 
 
 

…../2017. (III.30.) sz. képviselő-testületi határozat 
A 2017/2018. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2016/2017. nevelési 
évre történő óvodai beíratások időpontját 2017. április 26-27-éra tűzi ki. 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
              Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 

 
 

A határozatról: 
 
1. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda – Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Rédei Róbert jegyző, 
4. Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                előadó 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Zagyvarékas Község Önkormányzata  

2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A Kbt. e rendelkezésére figyelemmel 

jóváhagyásra előterjesztem Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2017. évi Összesített 

Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: Közbeszerzési Terv). 

A mellékelt Közbeszerzési Terv a Zagyvarékas Község Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésében foglaltak alapulvételével készült el. 

A Közbeszerzési Terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, vagy az abban foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, amennyiben arra olyan igény 

merül fel, melyet Ajánlatkérőként nem láthatott előre. 

Ezekben az esetekben a felmerült igénynek vagy egyéb változásnak megfelelően a Kbt. 42. § 

(3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Tervet módosítani kell. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és az annak mellékletét képező 

Közbeszerzési Terv tervezetének megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű 

többséggel – elfogadni szíveskedjék! 

Z a g y v a r é k a s, 2017. március 23. 
         Jánosi József 
         polgármester 



  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
…./2017.( III.30.) h a t á r o z a t a 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2017. évi 
Összesített Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jánosi József polgármester 
  Rédei Róbert jegyző 
   
A határozatról: 
 
1) Jánosi József polgármester 
2) Rédei Róbert jegyző 
3) Képviselő-Testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
 értesülnek. 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
2017. 

 
 
 
 

 
AZ ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVET  

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

 
a………… /2017.(III.30.)számú határozatával  

fogadta el.



  

  A közbeszerzés 
tárgya1 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke (millió 

Ft) 

 I. Árubeszerzés          

-------------- ---------- ---------- ---------- ------------------ ------------ ------------ 

 II. Építési 
beruházás 

         

 
Belterületi utak, 

híd, járda, 
ravatalozó felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 114. § (9) 
bekezdés szerinti 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2017.05.02. 2017.12.31. nem 
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III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
       

 

--------------------- ------------ ------------- ------------------ ------------------- ----------------- ------------- 

                                                
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
 



  

 
 
 
 
Nemzeti értékhatár alatti építési beruházások: 
 
 

  A projekt tárgya Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére ? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
részére 

a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó 
pályázati felhívás közzétételére 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) 91/2015. (VI.01.) sz. képviselő-testületi határozatának 2. pontja alapján, 
Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u.37. szám alatti lakost megbízta, 2015. június 1. 
napjától, 2 évre, a magasabb vezetői beosztás betöltésére kiírandó pályázat, illetve pályázati 
eljárás lezárásig, a Zagyvarékas Községi Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
 
A 91/2015. (VI.01.) képviselő-testületi határozat 4. pontja alapján a Képviselő-testület 
kötelezte, Karkusné Balázs Évát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Korm.rendelet 2. melléklet B) pontjában szereplő 
képesítési előírásoknak megfelelő végzettség megszerzésére. 
 
Karkusné Balázs Éva 2017. március 07-én kelt levelében nyújtott tájékoztatásában leírta, 
hogy 2016. júniusában sikeres érettségi vizsgát tett. Jelenleg pedig emelt szintű 
kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítés megszerzése céljából tanulmányokat folytat, 
amelynek várható befejezése 2017. július hó. 
 
A Képviselő-testület korábbi 91/2015. (VI.01.) sz. határozat 2.pontja foglaltakra 
tekintettel, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatot ellátó önkormányzati 
költségvetési szervek – úgy mint a Bölcsőde – magasabb vezetői állásának betöltésére 
pályázati felhívást kell közzétenni, ugyanis az intézmény alapító okiratában is rögzítésre 
került, hogy az egyszemélyi felelős vezetőt – pályázat útján az önkormányzat képviselő-
testülete nevezi ki. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdésének g) pontja is előírja; a fenntartó 
gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője tekintetében. 
 
A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
 

 a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, 
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 a munkakörbe tartozó és a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, 
 a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát 
 a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
 a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, 
 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
 a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét, 
 a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályokat, 
 a pályázat elbírálásának határidejét. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítványt, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel, 
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, 
o a Gyvt 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
o nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
o nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
o vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
o vállalja-e a pályázata nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi 

tárgyalását. 
 

 
A magasabb vezetői állás betöltésének feltételei: 
 
 

a) főiskola a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) 
pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
 

 
b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
 
és 
 

c) az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés vagy a 
vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre való kinevezés. 
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A  pályázati felhívást közzé kell tenni: 
 

 a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közszolgálati (www.kozigallas.gov.hu) 
internetes oldalán 
 

 a település honlapján (www.zagyvarekas.hu) és a Polgármesterei Hivatal 
hirdetőtábláján. 

 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a 
határozat tervezetet. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. március 22. 
 
 
 
       Jánosi József 
        polgármester 
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Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Bölcsőde bölcsődevezetői állásának betöltésére 

 
I. Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt) 23. § (1) – (3) 
bekezdésében, továbbá a Kjt-nek a szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. r. 1/A. §-ában és 3. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 3. 
§-ában foglaltak alapján a Zagyvarékas Községi Bölcsőde Bölcsődevezetői 
(magasabb vezetői) állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé. 

1) Meghirdető munkáltató:  Zagyvarékas Község Önkormányzata 
                              5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 

2) Meghirdetett munkahely:  Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10.  
 

3) Meghirdetett magasabb vezetői beosztás: bölcsődevezető. 
 

4) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás időtartama: 2017. július 01. 
napjától 2019. június 30. napjáig (2 év). 

 
5) A közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés kezdő napja 2017. július  01. 

 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  A közalkalmazotti jogviszony  
időtartama: határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony 
esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 
kikötésével.               

6.) A kinevezés feltételei: 
      a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. 

B) pontjában a bölcsődevezetőre előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség, 
 legalább öt év felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, 

a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és 

 az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés 
vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai kinevezést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló 
kinevezés. 

7.) A vezetői kinevezéssel járó lényeges feladatok: 
 az intézmény alapító okirata szerinti működésével kapcsolatos vezetői 

feladatok ellátása, 
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 a gondozók és egyéb beosztottak irányítása, felettük munkáltatói jogkör 
gyakorlása, 

 szakszerű és törvényes működés belső szabályozási feltételeinek 
megteremtése, 

 az előirt személyi és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának 
biztosítása, 

 a költségvetés tervezési beszámolási és információ szolgáltatási feladatok 
ellátása, 

 együttműködés a fenntartóval, a gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi 
szakellátását nyújtó intézményekkel, az illetékes gyámhivatallal és 
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtető szervekkel, 

 a gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok 
színvonalas ellátása, 

 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat 
előkészítésében való közreműködés. 

8.) A kisgyermeknevelő munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- A 0-3 éves korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus 

testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.  
- Helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. 
- Segíti a gyermeket a világ megismerésében. 
- Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok 

dalt énekel, mondókát mond. 
- A szülőkkel állandó kapcsolatot tart. 
- Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt 

vezet. 
9.) Illetmény és juttatások: a Kjt. és a Kjt-nek a szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
 pótlékalap 200 %-a. 

 
10.) A pályázat benyújtásának helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 5051 
Zagyvarékas, Rákóczi út 56.sz. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10. 
A pályázat benyújtásának formája: zárt borítékban, melyen fel kell tüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot, valamint „Bölcsődevezetői 
pályázat” megjelölést. 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2017. június 29. 

11.) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzelésekkel. 
12.) A pályázathoz csatolni kell: 

 az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát (a 
személyes meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása szükséges) 

 a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi, érvényes erkölcsi 
bizonyítványt, 
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 nyilatkozatot arról, hogy 
o a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
o a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 

nem áll fenn. 
o nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
o nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
o vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja, 
o vállalja-e a pályázata nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-

testületi tárgyalását. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel lefolytatott 
személyes beszélgetés után a munkáltatói jog gyakorlója dönt. 

 
A képviselő-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát. 



































1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 250 000
2. Életjel Mentőcsoport 300 000

Margaréta Egyesület
Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport
Őszi Alkony Nyugdíjas Klub

4. Köztisztviselők, Közalkalmazottak Szakszervezete 37 400
5. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 55 000
6. Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság Zagyvarékasi Tagozata 40 000
7. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 130 000
8. Rékasi Diáksport Egyesület 750 000
9. Zagyvaparti Egyesület 100 000
10. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 180 000
11. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 885 000

Zagyvarékasi KSE Futball szakoszt. 2 370 000

Íjász szakosztály 100 000
Mazsorett szakosztály 100 000
Tollaslabda szakosztály 100 000
Lovas szakosztály 100 000
Összesen: 6 289 400

A 2017. évi költségvetésben tervezett keretösszeg: 3.000.000,-Ft

A benyújtott pályázatok a formai követelményeknek megfelelnek, a tavalyi 
támogatással minden pályázó elszámolt.

3.

12.

2017. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2017. évben 
igényeltSsz.: Szervezet neve

792 000



Pénzügyi Bizottság által 
javasolt támogatás

125000
180000 (szolg.lakás bérleti díj)

207000

30000
40000
40000
80000

291000
40000
83000
83000

1661000
80000
80000
80000
80000

3000000

A Pénzügyi Bizottság a 3 millió Ft-os költségkeret 600 ezer Ft-tal történő megemelését javasolja.
Az emelés 2 tételből adódik:
1. Margaréta Néptánccsoport Ifjúsági Tagozat ruha készítése:350.000.-Ft
2. Polgárőrség mikrobusz fenntartási költségei (kötelező biztosítás, CASCO, éves garanciális szerviz) :250.000.-Ft



2. Polgárőrség mikrobusz fenntartási költségei (kötelező biztosítás, CASCO, éves garanciális szerviz) :250.000.-Ft

































































2015. év
Kötelező biztosítás 10;11; 12 3 8460 25380
Falubusz program kamat és zárlati díj 30.nov 1 79403 79403
Szersződés kötési hitel bírálati díj 18.szept 1 97512 97512
közjegyző 14.szept 1 16400 16400
gumiszőnyeg 22.szept 1 9671 9671
autó dekoráció 08.okt 1 79375 79375
Zálogjog bejegyzés 11.szept 1 7000 7000
adásvételi szerződés, gépkocsi átadás 1 8500 8500
igazgatási szolgáltatás 1 8500 8500
casco 10-12. hó 1 9243 9243
2016. év 0
kötelező biztosítás 1-12. hó 12 8460 101520
casco 1-9. hó 3 9243 27729

10-12.hó 1 12402 12402
projektmenedzseri feladatok 19.jan 1 317500 317500
egy éves garanciális szerviz 18.okt 1 78943 78943
összesen: 879078

2017. év
kötelező biztosítás 1-12. hó 12 8460 101520
casco 1-12. hó 4 12402 49608
egy éves garanciális szerviz 1 78943 78943

0
összesen: 230071
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 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Előterjesztés törvényesség felhívás megtárgyalásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal megvizsgálta és megállapította, hogy 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016.évben megalkotott és 
kihirdetett rendeletek közül a módosító rendeletek esetében nem találhatóak meg a Nemzeti 
Jogszabálytárban a módosítással egységes szerkezetbe foglalt rendeletek, ezek megjelenítése 
hiányos. 

A módosító rendeletek módosítással érintett egységes szerkezetbe foglalására és annak 
határidőre történő megküldésére vonatkozó törvényességi felhívással egyetértek. A 
jogszabálysértés megszüntetése érdekében a rendelet megküldési gyakorlatot felülvizsgáltam. 

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy öt 2016.évben módosított rendelet egységes 
szerkezetbe foglalt szövege határidőben nem került fel feltöltésre a Nemzeti Jogszabálytárba. 
A felülvizsgálatot követően gondoskodtunk a hiányzó egységes szerkezetbe foglalt módosító 
rendeletek feltöltéséről a Nemzeti Jogszabálytárba. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

Zagyvarékas, 2017. március 24. 

 

Rédei Róbert 
jegyző 
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Határozat-tervezet 
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Törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal rendelet megküldéssel kapcsolatos törvényességi felhívását 
megtárgyalta és alábbiak szerint határozott: 

1. A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért. Felülvizsgálta 
a rendelet megküldési gyakorlatát és megszüntette a jogszabálysértést. 

2. A jövőben tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétől. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt intézkedéséről 
tájékoztassa a Kormányhivatalt. 

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

 

A határozatról 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya – NJT-n keresztül- 
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Irattár 
értesülnek. 
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 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
  előadó 

ELŐTERJESZTÉS 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására az 
EFOP-1.5.2-16. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” támogatási 

kérelem benyújtásához 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. március 30-i ülésére 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Martfű Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben című EFOP-1.5.2-16. kódszámú felhívásra másik négy önkormányzattal 
közösen, Szajol Községi Önkormányzat, Zagyvarékas Községi Önkormányzat, Kőtelek Községi 
Önkormányzat és Szászberek Községi Önkormányzattal együtt, Konzorciumi együttműködés 
keretében. A pályázat benyújtását követően a konzorcium tagjai, a támogatási kérelem 
támogatása esetén, az abban foglalt célokat közösen, együttműködésben valósítják meg. 
 
A konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata. 
 
A pályázat választható tevékenységei közül a helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése a fő cél, ezen belül pedig a települések egyes rendezvényeinek megszervezése, 
lebonyolítása, fiatalok bevonása a közösségi tereken megvalósuló programokba, lakossági 
fórumok, képzések, tájékoztató rendezvények stb. vannak betervezve.  
 
A megpályázni kívánt támogatás vissza nem térítendő támogatás és összege konzorciumi szinten 
250.000.000,- Ft.  
A támogatási intenzitás: 100%.  
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezetét előterjesztésemhez csatolom. 
A pályázat elszámolható költségei, a konzorciumi vezetőnél jelentkező költségek leszámítását 
követően, a konzorciumi tagok számára arányosan kerül szétosztásra, a megküldött igények 
figyelembe vétele mellett a település lakosságszámával arányosan. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásának jóváhagyásáról, és a beadáshoz 
szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötéséről az alábbi határozati 
javaslat elfogadásával szíveskedjen dönteni. 
 
Zagyvarékas, 2017. március 22. 
         Jánosi József 
         polgármester 
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Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról az EFOP-1.5.2-16 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” támogatási kérelem benyújtásához 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására az EFOP-1.5.2-16. „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” támogatási kérelem benyújtásához 
szóló előterjesztést, mely alapján a pályázat benyújtását és a pályázat beadásához 
szükséges, a határozat mellékletét képező, Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
megkötését támogatja. 

 
A Konzorcium tagjai: 
 

1. Konzorciumi vezető: Martfű Város Önkormányzata 
2. Konzorciumi tag: Szajol Községi Önkormányzat 
3. Konzorciumi tag: Zagyvarékas Községi Önkormányzat 
4. Konzorciumi tag: Kőtelek Községi Önkormányzat 
5. Konzorciumi tag: Szászberek Községi Önkormányzat 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására és a pályázathoz szükséges adatlapok, 
nyilatkozatok benyújtására a Konzorcium nevében. 

 
 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról: 
 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
4.)Martfű Város Önkormányzata 
5.)Szászberek Község Önkormányzata 
6.)Szajol Község Önkormányzata 
7.)Kőtelek Község Önkormányzata 
8.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
9.)Irattár 
értesülnek. 
 
 
 
 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP-1.5.2-16) keretében meghirdetett 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. felhívásra (a továbbiakban: 
felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén, az 
abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: „Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka - 
Önmagunkban rejlő erőforrások felismerése és fejlesztése" 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Martfű Város Önkormányzata 
Postacím: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 
Székhely: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733018 

Adószám: 15733012-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Papp Antal polgármester 

 

Szervezet neve: Szajol Község Önkormányzata 
Postacím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732747 

Adószám: 15732743-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szöllősi József polgármester 

 
 
 
 
 



 

 

Szervezet neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Postacím: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
Székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733063 

Adószám: 15733067-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Jánosi József polgármester 

 

Szervezet neve: Kőtelek Község Önkormányzata 
Postacím: 5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 
Székhely: 5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

410052 

Adószám: 15410058-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Lovász Tibor polgármester 

 

Szervezet neve: Szászberek Község Önkormányzata 
Postacím: 5053 Szászberek, Kossuth L. út 197. 
Székhely: 5053 Szászberek, Kossuth L. út 197. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733195 

Adószám: 15733191-2-16 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Alapi József polgármester 

 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Martfű Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 



 

 

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 

Konzorcium vezetője 
 

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

Dr. Papp Antal 
 

Martfű Város 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

2017. március . 
 

 

Konzorciumi tag 
 

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

Szöllősi József 
 

Szajol Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

2017. március . 
 

 

Konzorciumi tag 
 

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

Jánosi József  
 

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

2017. március . 
 

Konzorciumi tag 
 

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

Lovász Tibor 
 

Kőtelek Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

2017. március . 
 

Konzorciumi tag 
 

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

Alapi József 
 

Szászberek Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

2017. március . 
 
 

                                                   
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2017. évben is igényelhető a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása. 
 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Továbbá lehetőség van pályázni rendkívüli 
szociális támogatásra is a Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások 2017. évi 
kifizetéséhez. 
 
Tekintettel arra, hogy a szociális feladatok ellátására 2017. évben kapott költségvetési 
támogatás előreláthatólag fedezetet biztosít a települési támogatások kifizetésére, így 
javaslom a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti célterületre benyújtani a pályázatot. 
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
………../2017. (III. …...) sz. képviselő-testületi határozat 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti a települési 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint: 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a 
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az év közbeni 
támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2017. szeptember 30. 

A határozatról: 

1.) Jánosi József polgármester 
2.) Rédei Róbert jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. március 24. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az előterjesztés készítette: Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Közérdekű munkabüntetés letöltése foglalkoztatás által  

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2017. március hó 30-ai  
testületi ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya 
levélben megkereste az Önkormányzatot, hogy szíveskedjen munkahelyet biztosítani a 
közérdekű munkabüntetésre ítélt ügyfelek számára a közérdekű munkabüntetés 
letöltéséhez. 
Levelében leírta, hogy kijelölhető munkahelyek hiányában az elítéltek nem tudják letölteni a 
jogerős ítéletben meghatározott büntetésüket. Az ügyek stagnálnak, a kiszabott büntetések 
társadalom által elvárt hatása csak nehézkesen érvényesül. A vázolt probléma azért is 
megoldásra vár, mert Zagyvarékas településen jelenleg 17 elítélt várja, hogy letölthesse 
közérdekű munkabüntetését. Nem zárható ki, hogy számuk emelkedni fog. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: szabs. tv.), valamint a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. 
törvény(a továbbiakban: Bv. tv.) szabályozza a közérdekű munka végrehajtását.  
 
Ezen jogszabály 280. § alapján a közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az elítélt a 
köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt bűnismétlése megelőzésének és 
társadalmi beilleszkedésének az elősegítését is szolgálja. A közérdekű munka végrehajtásáról 
a pártfogó felügyelői szolgálat gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi 
önkormányzati költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást 
végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és 
fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam, vagy az önkormányzat által létrehozott 
gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a közhasznú jogállású 
szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban 
együtt: munkahely) és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben látja el, más 
munkahely, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vagy ezek intézményei, a helyi 
közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, az önkormányzati tulajdon kezelésével és 
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 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 
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fenntartásával megbízott vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó 
szervezetek kötelesek a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani.  
 
Ugyanezen jogszabályhely kimondja, hogy a kijelölt munkahellyel a közérdekű munka 
tartamára nem létesül munkaviszony, az elítélt a munkát büntetés-végrehajtási jogviszony 
keretében végzi. A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra, 
legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti időtartama legalább négy óra, de a 
negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött közérdekű munkát órákban kell 
nyilvántartani.  A közérdekű munkát az első munkahely kijelöléséről szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két éven belül végre kell hajtani.  
 
Fentiekre figyelemmel az elítélt lakóhelye (vagy tartózkodási helye) szerinti 
polgármesteri hivatal a Bv. tv. 280. §-ának (2) bekezdése alapján köteles az elítélt 
lakóhelyén (tartózkodási helyén) a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani, 
függetlenül attól, hogy kijelölhető munkahelyként a foglalkoztatói nyilvántartásban 
szerepelnek vagy sem, ugyanis foglalkoztatási kötelezettségük törvényi előíráson alapul. 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat 
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Zagyvarékas, 2017. március 22. 
 
 
 

Jánosi József  
       polgármester 
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Határozat tervezet 

 

……………/2017.(III.30.) számú képviselő-testületi határozat 

Közérdekű munkabüntetés letöltése foglalkozás által 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közérdekű munkabüntetésre 
ítélt személyek számára biztosít/nem biztosít lehetőséget a közérdekű munkabüntetés 
letöltéséhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza/nem hatalmazza fel Jánosi József polgármestert, hogy a 
közérdekű munkabüntetés foglalkoztatás általi letöltésének végrehajtására vonatkozóan 
együttműködési megállapodást írjon alá. 

 

A határozatról: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi 
Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u.35-37. 

2. Jánosi József polgármester 
3. Rédei Róbert jegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 
értesülnek 

 

 

 



      TERVEZET 
 
………../2017. (III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Vis maior támogatási igényről és saját forrás biztosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior tartalék előirányzat 
terhére támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. 
 

1. A KÁRESEMÉNY MEGNEVEZÉSE: 
 
Az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló belvízi 
védekezés helyszínei a lakóházak bevédésének érdekében: 
 
 Gyimesi úti átemelő       248 hrsz. 
 Ügyes – Alkotmány – Szabadsajtó utak kereszteződése  486 hrsz. 
 Damjanich – Tavasz utak kereszteződése    505, 504 hrsz. 
 Damjanich utca 3/1-3/2.      825, 826 hrsz. 
 Rózsa – Egység utca sarok      666, 782 hrsz. 
 Széchenyi utca 1-9.       132, 133, 140, 141 hrsz. 
 Béke utca 15-19.       37, 38, 39 hrsz. 

 
2. A védekezési költségek forrásösszetétele: 

 Saját forrás:        150.000 Ft 30 % 
 Egyéb források:                0 Ft 
 Előzetesen becsült támogatási igény:    350.000 Ft 70 % 
  A források összesen:        500.000 Ft 100 % 
 
A káresemény tervezett összköltsége:              500.000 Ft 
 

3. A saját forrást a képviselő-testület a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 

4. A védekezési költségek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani. 

5. A Képviselő-testület kinyilatkozza, 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. 
 

6. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület a 24/2017. (II.14.) képviselő-
testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
7. 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. 
 




