
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. május 25-én (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.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
2.) Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált 

Központ 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Farkas Józsefné igazgató 

 
3.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2016. évi ellátásáról 
Előadó: Földi Melinda előadó 
 

4.) Beszámoló a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2016. 
évi működéséről 
Előadó: Faragó László ügyvezető, Hegedűsné Balajthy Brigitta (Kontír-Nívó Kft –
ügyvezetője) 
 

5.) Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2016. évi működéséről 
 Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
6.) Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb 

vezetőbeosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
            Előadó: Jánosi József polgármester 

 
      7.) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszám emelés iránti kérelme 

Előadó: Jánosi József polgármester 
 

8.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016.évi munkájáról 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
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9.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017.évi nyári- és téli igazgatási szünet 
időpontjának meghatározására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
     10.)Javaslat a 2017.évi közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására 

Előadó: Jánosi József polgármester 
 

11.) Javaslat a Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem adományozásának 
előkészítésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
12.) Előterjesztés az "EFOP-1.5.2-16 - Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben" konzorciumi pályázat projekttervezési, pályázatírási, hatósági 
elszámolásokra vonatkozó együttműködési megállapodásának jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
13.) Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 7/2014. 
(V.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
14.) Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2017. május 23. 
               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! 

 

2017. május 4-én értesítést kaptunk a Magyar Államkincstártól arról, hogy az alábbi 

projektjeink támogatásban részesültek: 

1.) Zagyvarékasi Községi Bölcsőde felújítása és bővítése 

projekt szám: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 

elnyert támogatás: 60 millió Ft 

 

2.) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése 

projektszám: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 

elnyert támogatás: 50 millió Ft 

 

3.) Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason 

projekt szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018   

elnyert támogatás: 135 040 401 Ft 

 

A fenti projektek vonatkozásában a támogatási szerződések aláírása van folyamatban. 

A TOP konstrukcióban tavaly beadott további 5 pályázatunk eredményéről még nem 

kaptunk tájékoztatást a Magyar Államkincstártól. 
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2.) A képviselő-testület a 2017. április 27-i ülésén döntött a fedett piac építésére és az 

óvoda bővítésére vonatkozó pályázatok ismételt benyújtásáról. 

 

Tekintettel arra, hogy a TOP konstrukcióban nyert az óvoda pályázat, így a hazai 

forrású pályázati felhívásra az okafogyottság miatt a pályázat már nem került 

benyújtásra. 

 

A Fedett piac építésére vonatkozó projekt a napokban kerül benyújtásra, tekintettel 

arra, hogy a projekt beadásának kezdeti határidejét az Irányító Hatóság többször 

módosította. 

 

3.) Szándéknyilatkozatok: 

Az elmúlt egy hónapban az alábbi projektekben fejeztük ki csatlakozási szándékunkat, 

illetve együttműködésünket: 

a.) TOP.5.1.2.-15 „Szolnok Járás foglalkoztatási paktuma”. Konzorcium vezető: 

Martfű 

 

b.) EFOP-1.2.9-17 „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Szolnokon”.  

konzorcium vezető: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  

 

c.) EFOP-1.3.4.-16 „Közös értékeink-sokszínű társadalom”  
            projektgazda: Nagykörűért Alapítvány 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. május 23. 

 

Tisztelettel: 

         Jánosi József s.k. 
                                                                                                             polgármester 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

ÁTFOGÓ  ÉRTÉKELÉS 
 

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2016. évi ellátásáról. 

 
Tisztelt  Képviselő-testület  ! 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít.  
Az értékelést meg kell küldeni a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának, mint illetékes gyámhatóságnak. A 
gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat felé. Amennyiben javaslat érkezik, a képviselő-testületnek hatvan napon 
belül érdemben meg kell vizsgálnia azt, és az állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatnia kell a 
gyámhatóságot. 
 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete előír az önkormányzatok számára. 
 
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja 
 

 a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira; 
 az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó 

adatokat; 
 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat; 
 a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének 

megállapításait; 
 a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján; 
 a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és 

ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit; 
 a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit. 

 
A Gyvt. 14. §-a alapján a gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmében biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A helyi önkormányzatok elsődleges feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése és a gyermekek 
családban történő nevelkedésének elősegítése. 
 
Az előzmények ismertetése után a jogszabályi előírásnak megfelelően az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról az alábbi átfogó értékelést 
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai: 
 
Zagyvarékas község lakossága 2017. év január 1-én:                        3663 fő 
 
            0 – 3 éves  korosztály                                                         199 fő 
            3 – 6 éves korosztály                                                          140 fő 
            6 – 14 éves korosztály                                                        337 fő 
           14 – 18 éves korosztály                                                        185 fő 
 
A 0-18 éves korosztály az összlakosság 23,5%-a. 

 a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi igazgatási ügyekben 1 fő középfokú végzettségű 
ügyintéző, 

 a gyermekjóléti szolgálathoz tartozó ügyekben 1 fő, családsegítő ügyekben 1 fő felsőfokú 
végzettségű látta el a rá háruló feladatokat. Balla Orsolya feladatát munkaviszonyának 
megszűnéséig, 2016. december 31-ig látta el.  

 
A gyámügyi ügyintéző a jegyzői hatáskörhöz tartozó gyámügyeken kívül ellátja még  

 az anyakönyvvezetői 
 temetőkönyv vezetése, sírhelyek kiadása, nyilvántartása 
 az építésügyi 
 a vízügyi  
 közlekedési – szállítási 
 utak – hidak hatósági 
 hírközlési 
 gázhálózat bővítésével kapcsolatos  
 energiaügyi  
 ár- és belvízvédelmi 
 hivatalból indított szabálysértés 
 népesség nyilvántartás 
 földügyek 
 kereskedelem 

 
ügyek intézését is. 
 
A gyámügyi ügyintézői iroda megfelelő munkafeltételeket biztosít, a szükséges jogszabályok,    
iratminták, számítógép rendelkezésre állnak a hatékony munkavégzéshez. 
A gyámügyi igazgatás ügyfélfogadási rendje azonos a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjével.  
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A Járási Hivatalok felállásának időpontjától, 2013. január 1. napjától a települési önkormányzat 
jegyzőjének feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások: 
 

 a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, 
 megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
 megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá 

vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, 
 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatokat.   
 
Az ügyfélforgalom 2016. évben a következőképpen alakult : 
 

 gyámhatósági ügyben :                                                                         42 fő 
 segélyezési ügyben:                                                                           467 fő   
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti támogatás elbírálása:     382 fő 

 
Az ügyirat mennyiség tárgyi bontásban : 

 környezettanulmány készítés                                                                     13 
 ügygondnok, eseti gondnok kirendelés, felmentés                                       -                                       
 gondnoksági ügyben végzett leltározás                                                        5 
 közreműködés gyámhivatali határozatok végrehajtásában                         42 
 szülői nyilatkozat felvétele a gyermek ismeretlen személy 

            általi örökbefogadáshoz való hozzájárulásról                                               - 
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, elutasítása            382 
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása                                      -    
 ideiglenes hatályú elhelyezés                                                                          -                                          

 
Településünkön az intézményi gyermekétkeztetési, illetve a szünidei gyermekétkeztetési 
feladat az önkormányzat két intézményében történik. 
 
Az óvodás és iskolás gyermekek intézményi gyermekétkeztetése közös konyhából biztosított. A 
bölcsődében külön konyha üzemel.  
 
A konyhán a személyi feltételek biztosítottak, az élelmezésvezető megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik. Az élelmezés biztosítása az önkormányzat Képviselő-testülete vonatkozó 
rendeletében meghatározott díjtétel szerint történik a hatályos jogszabályokban foglaltak 
betartásával.  
 
A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat saját intézményein keresztül biztosítja. A 
napközbeni ellátást igénylők részére az intézményekben a férőhelyek alapján a kérelmeket 
teljesíteni tudja a fenntartó. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos- vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében igényelhető szünidei gyermekétkeztetés, amennyiben a 
gyermek oktatási intézménye szünidőben zárva tart, mely 2016. tavaszi szünetben 89 főt, 2016. 
nyári szünetben 163 főt, 2016. őszi szünetben 92 főt, 2016. téli szünetben 114 főt érintett, illetve 
ennyi nyilatkozat került szünidő előtt benyújtásra a szülők részéről a nyilatkoztatási időszakokban. 
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Étkeztetésben résztvevő gyermekek számának alakulása 
 
Gyermekétkeztetés bölcsőde:  

 100%-os kedvezményben részesül:              24 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                   2 fő 

 
Gyermekétkeztetés óvoda:  

 100%-os kedvezményben részesül:             108 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 0 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                   1 fő 

 
Gyermekétkeztetés iskola:  

 100%-os kedvezményben részesül:             139 fő 
 50%-os kedvezményben részesül:                 12 fő 
 teljes térítési díjat fizet:                                  26 fő 

 
 
2. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, és a család 
vagyona a jogszabályban meghatározott értéket nem haladja meg. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 
a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) meghatározott természetbeni támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 
az igénybevételére. 
 
A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző annak a 
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha 
a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (jogszabályban meghatározott 5.800 Ft 
értékben) fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában. 
 
2015. december 31. napján 356 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermeket tartottunk nyilván. A 2016. év folyamán 362 fő számára állapítottuk meg ezt a 
jogosultságot, míg 12 fő esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűnt, a 
jogosultsági idő lejárta miatt.  
A 2016. december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 362 fő közül 
338 fő kiskorú mellett 24 fő nagykorú szerepelt kedvezményezettként a nyilvántartásunkban. A 
szülő vagy a nagykorú jogosult erre irányuló kérelme alapján 2016-ban 5 alkalommal került sor az 
ellátás megszüntetésére, gyámhatósági intézkedésre tekintettel 8 fő kiskorú rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága szűnt meg a gyermekek nevelésbe 
vételének okán. 
 
2016. augusztus hónapban 184 család 349 gyermeke (332 fő kiskorú és 17 fő nagykorú) 
részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatásban 
(Erzsébet utalvány formájában), 2016. novemberében pedig 185 család 362 gyermek (338 fő 
kiskorú és 24 fő nagykorú) jogán vehette fel ugyanezt a támogatást. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre benyújtott kérelem elutasítására nem sok 
esetben került sor, ez éves szinten kb. 15 -20 fő. 
 
Az elutasítások okai: 

 az egy főre jutó jövedelem,  
 a család vélelmezett jövedelme,  
 a család vagyoni helyzete meghaladta a jogszabályban előírt összeget.    

 
2016. évben megállapított hátrányos helyzetű gyermekek száma: 112 fő, mely 58 családot 
érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt 68 fő 
 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága miatt 41 fő 
 elégtelen lakókörnyezet miatt 3 fő 

 
2016. évben megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 153 fő, mely 
71 családot érint. 
 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és alacsony foglalkoztatottsága 
miatt 145 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és elégtelen lakókörnyezet miatt 
7 fő 

 szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet miatt 
1 fő 

 
Tanévkezdési támogatás 128 fő részére került megállapításra, ennek összege: 717.400.-Ft.  
 
Karácsonyra tekintettel 198 család (nagy családosok, beteg gyermeket nevelő családok, 
gyermeket egyedül nevelő szülő) Erzsébet utalvány formájában kapott támogatást a 
Szociális Bizottság javaslata alapján.  
 
Az utalványok értéke (5000 Ft, illetve 7000 Ft) attól függően, hogy a gyermeket vagy 
gyermekeket egyedülálló szülő gondozza, illetve három vagy több gyermeket nevelő családról 
volt szó, egységesen 5000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek; a beteg gyermeket gondozó 
családok pedig 7000 Ft Erzsébet-utalványban részesültek. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 
Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. rendelkezései szerint az jogosult, aki 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek családba fogadó gyámjául 
kirendelt hozzátartozója, 
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- aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 
járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, 
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. 
 
Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2016-ban 
nem került sor. 
 
Rendkívüli települési támogatás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb 
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete alapján a Szociális Bizottság 
pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában biztosít települési támogatást az arra rászoruló 
jogosult számára. 
 
A gyermeket nevelő családokat 2016. évben rendkívüli települési támogatásban részesítette abban 
az esetben, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, a 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy a válság helyzetben lévő 
várandós anyát, gyermeke megtartásához. 
 
A Szociális Bizottság 462 fő (332 fő gyermek, illetve 130 fő idős) számára nyújtott 2016. 
december 06. napján támogatást mikuláscsomag formájában. Azon gyermekek részesültek a 
támogatásban, akik a helyi bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járnak és az Idősek Napközi 
Otthona gondozottjai. 
 
A Szociális Bizottság 2016-ban a gyermeket nevelő szülők erre irányuló kérelmének helyt adva, 54 
alkalommal nyújtott támogatást, összességében 216.000.-Ft értékben. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 
A Képviselő-testület 2016-ben is úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz, ezért a 2017. évi költségvetésében is biztosít 
forrást erre a célra.  
A 2016 őszén kiírt ösztöndíjprogramra 9 pályázat érkezett.  
 

 „A” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 1 x 10 hónapra 
került egységesen 15.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

 „B” típusú pályázatot benyújtó felsőoktatásban tanuló diák esetében 3 x 10 hónapra 
került 10.000.-Ft összegben támogatás megállapításra. 

  
A jegyző hatáskörébe tartozik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele. 
 
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele anyakönyvvezetői hatáskörben történik, mivel az 
ügyintéző anyakönyvvezetői feladatokat is ellát a gyámhatósági ügyek mellett. Ez 2016. évben 
összesen 26 főt érintett. 
 
Fiatalkorú illetve gyermekkorú ellen, szabálysértés miatt indított eljárás adatairól a 
gyámhatóságnak 2016. évre vonatkozóan információja nincs, mivel e szabálysértés az 
önkormányzati szabálysértési hatóságtól átkerült a rendőrség hatáskörébe.   
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Önkormányzatunk bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik, de Zagyvarékas Község 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 652/2002./XII.12./ sz. Képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
A szabadidő hasznos eltöltését és egyben a bűnmegelőzést szolgálják az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben működő csoportok. 
 
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció főbb pontjai : 

 alapgondolatok 
 általános célok, feladatok 
 a megvalósítás intézményrendszere 
 operatív célok, feladatok 
 a megvalósítás pénzügyi forrásai 
 egyebek 
 család, gyermek, ifjúságvédelem és egészségfejlesztés 

 
A család a társadalom alapsejtje, döntően ebben a közösségben történik a jövő generációjának 
felnevelése. A gyermek- és fiatalkorúak képezik azt a korosztályt, amely többféle értelmezésben is 
a jövőt jelenti, ezért a velük való foglalkozás, törődés stratégiai kérdés. Éppen ezért az ifjúság 
fejlődésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a fiatalok 
az őket érintő problémákról, veszélyekről nyíltan kapjanak tájékoztatást.  
 
A gyámhatóság feladata közé tartozik, hogy minden évben tájékoztatást nyújtunk a Megyei 
Gyámhivatal felé, melyben beszámolunk a fiatalkorú bűnelkövetés település szintű helyzetéről. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyámügyi feladatait a társhatóságokkal 
és gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve biztosítja.  
 
Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai  
 
A Gyvt. rögzíti a nem gyermekvédelmi feladatot ellátó, de a gyermekvédelemhez kapcsolódó 
egyes szervek kötelező feladatait, jelzési és együttműködési kötelezettségét.  
A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyvt. 17. §-a jelzési, 
együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, 
ha a gyermek bántalmazását, elhanyagolását, vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli.  
A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgáltatónál, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  
A hatékony együttműködés alapja a gyermek érdekeit és szakmai szabályokat figyelembe vevő 
kölcsönös tájékoztatás. Az előző évhez hasonlóan a helyi gyermekjóléti szolgáltató a családsegítő 
szolgáltatóval együtt rendszeresen tartotta a szakmaközi esetkonferenciákat, hiszen fontos a 
szakmai és emberi kapcsolatok frissen tartása, a gyermekek veszélyeztetettségét jelző problémák, 
és a felismerést segítő jelek mielőbbi észlelése, az időközben történt változások aktualizálása.  
A még hatékonyabb gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéhez fontos feladat, 
hogy a jelzőrendszer tagjai továbbra is vegyenek részt az esetmegbeszéléseken, 
esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken, a dokumentálások érdekében fontos, hogy 
írásban tegyék meg jelzéseiket.  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
15. § (7)-(8) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltató minden év március 31-ig tanácskozást 
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szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik 
a jelzőrendszer éves működését, és szükség szerint javaslatot tesznek a működésük javítására.  
 
A gyermekjóléti szolgáltató által összehívott tanácskozásra 2016. február 22. napján került 
sor.  
 
A települési önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés: 
 
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható.  
A településen jelen lévő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős 
programok szervezésében és megvalósításában vesznek részt. A szabadidős programok többsége 
sport jellegű, de kulturális programok is fellelhető közöttük, amelyek a gyermekek tanulmányainak 
ösztönzéséhez, értékeléséhez is hozzájárulnak.  
A civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az 
önkormányzat – lehetőségéhez mérten – anyagi támogatást biztosít számukra feladataik 
ellátásához, működésükhöz. 
 
Együttműködő közreműködésükre a jövőben is számítunk, hiszen a jövő nemzedékért közös a 
felelősségünk. 
 
 
Felügyeleti szerv szakmai ellenőrzése:  
 
2016. évben a szakmai felügyeleti vizsgálatra nem került sor gyámhatóságunknál.  
 
A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: 
 
Cél a lehető leghamarabb felismerni a veszélyeztetettség tüneteit, és megfelelő irányban elindítani 
a jelzést. Az orvosok, védőnők, az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök, pedagógusok, a 
családsegítő, a rendőrség és a körzeti megbízott, vidéki iskolák és gyermekjóléti szolgálatok segítik 
munkánkat, kapcsolatunk megfelelő.  
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés. A gyermek családban történő nevelkedését együttműködéssel segítjük 
elő, a veszélyeztetettség jeleire odafigyelünk, bántalmazás gyanújára külön figyelmet fordítunk. 
A gyermekekkel való kapcsolattartás, a velük való kommunikáció fontos feladata a felnőtt 
társadalomnak, különösen a szülőknek és a pedagógusoknak, akik napi kapcsolatban állnak a 
gyermekekkel. Fontos azonban az egész felnőtt társadalom odafigyelése, mert egy-egy apró jelből, 
jelzésből, ami felénk érkezik, tragédiák előzhetők meg. A gyermekek „lelkének” kezelésére több 
gondot kell fordítani, mert a „rohanó világ”, az anyagi javak utáni törekvés eltompítja bennünk és 
gyermekeinkben az igazi emberi érzelmeket és érzéseket. Több beszélgetésre, konfliktuskezelésre 
lenne szükség, minden korosztálynak a maga szintjén. Különféle tréningek lebonyolítása e 
témában, akár külső szakemberek bevonásával is. 
 
A gyermekek családban történő átmeneti gondozásának biztosításához szükséges a még mindig 
hiányzó helyettes szülői ellátás megszervezése. 
 
A megjelenő pályázatok figyelésével és felhasználásával meg kell teremteni a gyermekek nyári 
felügyeletének, táboroztatásának anyagi alapjait. 
 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységre. 
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A gyámügyi munkához szorosan kapcsolódik a gyermekjóléti szolgálat működése. 
 
A 2016. évi gyermekjóléti szolgáltatásról külön beszámoló készült, mely a gyámügyi beszámoló 
mellékletét képezi. 
 
ÖSSZEGZÉS: 
 
Az önkormányzati gyermekvédelmi tevékenységünket bemutatva a település gyermekvédelmi 
rendszer egy részének áttekintésére nyújtottam lehetőséget a beszámoló elkészítésével.  
Minden egyes gyermek, illetve őt nevelő család problémája komplex gondolkodást igényel. Ehhez 
szükséges a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság és a jegyzői gyámhatóság közötti szoros 
együttműködés, minden lehetséges segítségforma biztosítása érdekében. Törekedni kell ennek a 
kapcsolatnak az életben tartására, az ügyintézők közötti személyes, helyismereten alapuló 
információ áramoltatására, szem előtt tartva a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felelősségét ebben az 
igazgatási rendszerben. 
A településen élő gyermekek helyzetéről elmondható, hogy ténylegesen nem csökkentek a 
problémás esetek. Tapasztalataim szerint a családokban nagyobb a feszültség, türelmetlenebbek a 
szülők, illetve nagyon hiányzik a megfelelő példamutatás. A nagyobb gyermekeknél súlyos 
probléma a motiválatlanság, hiányzik a jövőképük, a szülők vagy nem nyújtanak megfelelő példát 
saját magatartásukkal, vagy nincs kellő ráhatásuk a gyermekekre, következetlen szülői nevelést 
folytatnak. 
A 2014. évi beszámolási időszak óta eltelt idő alatt a családok életkörülményei, szociális helyzete 
nem javult, melyet igazolnak a tények és a statisztikai adatok. 
Munkánk végzése során ismertté vált előttünk, hogy a gyermeket nevelő családok nagy része 
anyagi gondokkal küzd.   
A probléma nagyon összetett, hiszen az érintett családok nagy része halmozottan hátrányos 
helyzetű.   
Sok esetben a pszichés betegség, szűkös anyagi körülményekkel, munkanélküliséggel, lakhatási 
problémákkal párosul.  
A ki nem fizetett szolgáltatási díjak kikapcsolást eredményeznek, függetlenül attól, hogy egyre 
több család számára adja ki a hivatal a védendő fogyasztó nyilvántartásához szükséges igazolást.  
A rendszerbe tartozó szakemberek közvetlenül találkoznak a problémákra utaló jelekkel. 
Említhetem itt a folyamatosan jelentkező és veszélyt jelentő okokat, - a pénztelenséget, az 
elhanyagolást, gondozatlanságot.  
Biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások 
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.  
Az önkormányzatnak lehetősége van munkahelyteremtésre, munkanélküliek foglalkoztatására. A 
családok megsegítése érdekében közcélú foglalkoztatást szervezünk, a lehetőségek szerint. 
2015 évben nyolc pályázat keretén belül január hó elejétől december hó végéig átlagosan 180 fő 
foglalkoztatására nyílt lehetősége önkormányzatunknak.  
 
A gyermekvédelemmel foglalkozó személyek és szervek együttműködése nélkül nem működne 
megfelelően a megelőzés.  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni 
ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell a személyes gondoskodás egye formáit 
biztosító intézmények, így a bölcsőde és az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, 
továbbá a gyermekétkeztetésről. 
Az önkormányzatnak működése során továbbra is figyelembe kell vennie – az ezt érintő 
döntéshozatalai során – a településen élő gyermekek mindenek felett álló érdekeit. 
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Figyelemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, az abban bekövetkező kedvezőtlen 
változások esetén gyors reagálásra van szükség. 
A Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a 
továbbiakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony gyermekvédelmi munkának. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Gyámügyi Osztályával 
folyamatos és jó a kapcsolatunk. 
 
A leírtak alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk 2016. évben a pénzbeli ellátások 
vonatkozásában eleget tett a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. 
 
A Gyvt. 94. §. (2) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a személyes gondoskodást 
nyújtó alapellátások vonatkozásában biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az átfogó értékelés megtárgyalására, majd az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2017. május 11. 
 
 
                 Rédei Róbert s.k.                                                            Földi Melinda s.k. 
                        jegyző                                                                                  előadó                                                
 
 
 
 

TERVEZET 
 
………./2017.(V.25.) számú képviselő-testületi határozat 
 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásról szóló 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A felmerült hiányosság pótlása érdekében a Képviselő-testület elrendeli a „Bűnmegelőzési 
Program” elkészítését. 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
Határidő: 2018. március 31. 
 
A határozatról: 

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

2.) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33.  
3.) Jánosi József polgármester 
4.) Rédei Róbert jegyző 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport Helyben 
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6.) Képviselő-testület tagjai 
7.) Földi Melinda előadó 
8.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központ Zagyvarékasi 

Gyermekjóléti Szolgálat 5051 Zagyvarékas, Egység u. 62. 
 
értesülnek. 

 
 
                     



 
[EsBo program] 

Adószám: 24915908-2-16 
Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                  
Cégjegyzék szám: 16-09-015756 

 

 

Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági melléklet 

2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2017. május 18. 

        ……………………. 

                  képviselı 

        



-1- 

Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági melléklet 

[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Zagyvarékasi Hulladékgazdáslkodási Közhasznú Nonprofit Kft alapcél szerinti tevékenysége: Nem 
veszélyes hulladék győjtése. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Környezetvédelem 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

településtisztaság, hulladékgazdálkodás, 2011. évi 
CLXXXIX. tv 23.§(4)11. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zagyvarékas Község Önkormányzat teljes 
közigazgatási területe 

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma: 1,600 fı 
 

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei 

A közszolgáltatási területen a települési hulladék elszállítása. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Elızı idıszak Tárgyidıszak 

Támogatás 0 10 606 
Összesen: 0 10 606 
 

4. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás  
 

Tisztség (1000HUF) Elızı idıszak Tárgyidıszak 

Ügyvezetıi juttatás 0 0 
Összesen: 0 0 
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Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági melléklet 

[EsBo program] 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Elızı idıszak Tárgyidıszak 

B. Éves összes bevétel 17 596 10 611 
ebbıl:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 17 596 10 611 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 21 531 1 856 
ebbıl:     
I. Személyi jellegő kiadás 83 85 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21 531 1 771 
K. Adózott eredmény -3 935 8 755 
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet 
végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı) 0 0 
 

6. Erıforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erıforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X   

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X X 

(személyi jellegő ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X   

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı]  X X 

(közérdekő önkéntesek száma)       
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Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági melléklet 

[EsBo program] 

7. Kiegészítı melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, győjtése, elszállítása. 

A Kft a tárgyévben tevékenységet nem végzett, 2014. és 2015. évi számlák lettek stornózva nettó 
162.760 Ft értékben, mely az eredménykimutatásban az egyéb ráfordítások között szerepel. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása során a mőködéssel 
összefüggı veszteségek kompenzálása céljából nyújtott támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátása során a mőködéssel összefüggı 
veszteségek kompenzálása céljából nyújtott 
támogatás 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztés Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás idıtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  3,151 

 -ebbıl a tárgyévre jutó összeg:  

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı  

 vissza nem térítendı X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Kft a korábbi évek veszteségének fedezetére kapta a támogatást. 
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Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

Közhasznúsági melléklet 

[EsBo program] 

7.2.2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység üzemi eredményének 
hiányának kompenzálása 
 

Támogatási program elnevezése: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység üzemi eredményének hiányának 
kompenzálása 

 

Támogató megnevezése: Földmővelésügyi Minisztérium  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás idıtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  7,455 

 -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 0 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendı  

 vissza nem térítendı X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 0 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Kft a korábbi évek veszteségének fedezetére kapta a támogatást. 

 



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                  
16-09-015756

Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási idıszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Zagyvarékas, 2017. május 18.

A gazdálkodó képviselıje

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.                      Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
16-09-015756

Egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási idıszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Elızı év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Elızı év Tárgyév

Összesen
Elızı év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 17 592 0 0 0 17 592 0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

III. Egyéb bevételek 0 10 608 0 0 0 10 608

IV. Anyagjellegő ráfordítások 21 131 1 156 0 0 21 131 1 156

V. Személyi jellegő ráfordítások 83 85 0 0 83 85

VI. Értékcsökkenési leírás 168 167 0 0 168 167

VII. Egyéb ráfordítások 149 448 0 0 149 448

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

-3 939 8 752 0 0 -3 939 8 752

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 4 3 0 0 4 3

IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

B. PÉNZÜGYI M ŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 4 3 0 0 4 3

C. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+A+B) -3 935 8 755 0 0 -3 935 8 755

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) -3 935 8 755 0 0 -3 935 8 755

Zagyvarékas, 2017. május 18.

A gazdálkodó képviselıje
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                  
16-09-015756

Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Zagyvarékas, 2017. május 18.

A gazdálkodó képviselıje

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.                      Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
16-09-015756

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat 
A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

1000HUF Elızı év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 604 436

A.I. Immateriális javak 604 436

A.II. Tárgyi eszközök 0 0

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 19 484 19 387

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 16 345 12 125

B.III. Értékpapírok 0 0

B.IV. Pénzeszközök 3 139 7 262

C. Aktív id ıbeli elhatárolások 97 26

 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 20 185 19 849

D. Saját tıke 11 094 19 848

D.I. Jegyzett tıke 3 000 3 000

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 0 0

D.III. Tıketartalék 0 0

D.IV. Eredménytartalék -4 071 -8 007

D.V. Lekötött tartalék 16 100 16 100

D.VI. Értékelési tartalék 0 0

D.VII. Adózott eredmény -3 935 8 755

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 9 091 1

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 091 1

G. Passzív idıbeli elhatárolások 0 0

 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 20 185 19 849

Zagyvarékas, 2017. május 18.

A gazdálkodó képviselıje
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

16 Szolnoki Törvényszék

Faragó Ernőné

Simon Irén Mária

Ignácz Mária

Magyarország

Zagyvarékas

1 9 4 6 0 4 0 2

1 6 0 1 4 6 2     2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 6

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 0 1 4 6 2     

1 6 P k 6 1 6 5 9  1 9 9 4 2  

1 8 8 2 6 2 9 4 1 1 6

Faragó Ernőné

Zagyvarékas 2 0 1 7 0 5 0 4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

104 104

104 104

104 104

104 104

104 104

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B.  Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzben realizált
eredmény (II-IV-V)

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év  előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2.

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D.  Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 P k 6 1 6 5 9  1 9 9 4 2  

1 6 0 1 4 6 2     

1 8 8 2 6 2 9 4 1 1 6

Faragó Ernőné

Egészségügyi ellátás

Zagyvarékas lakossága

3422

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgy év

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgy év (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.   Vezető tisztségviselőknek nyújtott
      juttatás (mindösszesen)

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-241

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-141-03 Jegyzőkönyv

PK-141-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.58.06



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

16 Szolnoki Törvényszék

Kézér Zoltán

Kézér Zoltán

Gál Magdolna

Magyarország

Szolnok

1 9 6 8 1 1 0 7

1 6 0 1 2 2 0     2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 6

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 0 1 2 2 0     

1 6 P k 0 7 8    1 9 9 2 2  

1 9 2 2 2 5 6 9 1 1 6

Kézér Zoltán

Zagyvarékas 2 0 1 7 0 5 0 4

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

205 207

205 207

205 207

205 207

196 205

9 2

205 207

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

8 2 8 2

8 2 8 2

1 1

9 2 9 2

9 2 9 2

9 2 9 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

8 2 8 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 0 5 1 Zagyvarékas

Rákóczi út

56.

    

1 6 P k 0 7 8    1 9 9 2 2  

1 6 0 1 2 2 0     

1 9 2 2 2 5 6 9 1 1 6

Kézér Zoltán

Bűnmegelőzés

Zagyvarékas lakossága

3422

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

9 2

8 2

1 0

9 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.16 15.59.11
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Az anyagot összeállította:  

Rédei Róbert jegyző és 

  Jánosi Lászlóné gazdaságvezető 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPITVÁNY  

RÉKASI EGÉSZSÉGHÁZ KÖZALAPITVÁNY  

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére 

az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2016. évi működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § (1) bekezdése arról 

rendelkezik, hogy a „civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 

ötödik hónap utolsó napjáig (2017. május 31-ig) letétbe helyezni és közzétenni. A Törvény 46.§-a 

szerint a közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért 

Alapítvány és a Rékasi Egészségház Alapítvány, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben előírt tartalom 

szerinti közhasznúsági mellékletet és a Beszámolót, Zagyvarékas Község Önkormányzatának, mint 

Alapítónak, jóváhagyásra beterjeszti. 

 

Zagyvarékas, 2017.  május 19. 

 

            Kézér Zoltán        Faragó Ernőné 

Zagyvarékas Község      Rékasi Egészségház Alapítvány  

Közbiztonságáért Alapítvány      Kuratóriumi elnöke 

Alapítványi Tanács elnöke 
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Beszámoló 

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány gazdálkodásáról 

 

Az Alapítvány 1992-ben 150e Ft induló vagyonnal került létrehozásra. 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete az alábbiak szerint alakult: 

 

Az alapítvány pénzvagyona 2015. december 31-én  204.792.- Ft 

Ebből: - tartós betétben  166.675.- Ft 

            - számlaegyenleg       38.117.- Ft   

Bevételek :  

            - SZJA 1 %        2.089.- Ft 

- lekötött betét kamata           334.- Ft  

Kiadások:  

               - számlavezetés költsége (bankszámlakivonat postaköltsége)       150.- Ft  

 

Az alapítvány pénzvagyona 2016. december 31-én  207.065.- Ft 

         Ebből: - tartós betétben elhelyezett  166.980.- Ft 

                     - számlaegyenleg    40.085.- Ft 

 

 

 

A folyó évi bevétel és kiadás egyenlege összességében 2.273.- Ft-tal növelte a korábbi beszámolóban 

szereplő pénzvagyont.  

Az alapítvány továbbra sem folytatott vállalkozási, befektetési tevékenységet.  

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2017. május 19. 

 

Kézér Zoltán  

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

Alapítványi Tanács elnöke 
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Beszámoló a „Rékasi Egészségház” közalapítvány gazdálkodásáról 

 

Az 1994-ben 1 millió Ft induló vagyonnal létrehozott közalapítvány közhasznú szervezetként 

működik 1998. január óta. 

 

 

Az alapítvány vagyoni helyzete: 

 

A pénzvagyon 

   2015. december 31-én   104.109.- Ft 

   2016. december 31-én    104.039.- Ft 

 

Éves pénzmozgás: 

 

Bevétel: Kamatbevétel: 80,- Ft 

Kiadás: Bankköltség: 150,- Ft 

 

A kuratóriumi tagok megbízatása 2013. április 1-től 2018. március 31-ig szól. 

 

A kuratórium elnöke:  Faragó Ernőné 

A kuratórium tagjai:  Herczeg Andrea és Bíró János.  

 

 

Zagyvarékas, 2017. május 19. 

 

         Faragó Ernőné 

        Rékasi Egészségház Alapítvány  

         Kuratóriumi elnöke 

 

 

A fent leírtak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 

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

Az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a  

 

„Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány 

és a 

„Rékasi Egészségház” Közalapítvány 

 

2016. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

A határozatról: 

1.) „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány Alapítványi Tanácsának elnöke, 

2.) „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” Alapítvány Alapítványi Tanácsa tagjai, 

3.) Faragó Ernőné a „Rékasi Egészségház” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke, 

4.) Jánosi József polgármester, 

5.) Rédei Róbert jegyző, 

6.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület 2017. május 25 -i ülésére 
 

Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2015.(VI.1.) számú 
határozatával 2015. június 1. napjától a magasabb vezető beosztás betöltésére kiírandó 
pályázat, illetve újabb pályázati eljárás lezárásáig Csasztvanné Ballók Évát bízta meg a 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátásával. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7.§ (1) bekezdése szerint a 
közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásra történő 
megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 

A Kr. 7.§ (5) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

- a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat,  

- a megbízás kezdő napját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál 
rövidebb nem lehet. 

A Kr. 7.§ (10) bekezdése szerint: 

„Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.” 

A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéshez 
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

A Pénzügyi Bizottság 2017. május 22-én megtartott ülésen a vezetői megbízás időtartamát 1 
évben javasolta megállapítani. 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen. 

Z a g y v a r é k a s, 2017. május 19. 
        Jánosi József 
        polgármester 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

TERVEZET 

……/2017. (V.25.) Képviselő-testületi határozat 

Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírásáról. 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése alapján, figyelemmel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, továbbá a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben 6/A. és 7.§-aiban 
foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és könyvtár igazgatói állásának (magasabb vezető) betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Jánosi 
József polgármestert, hogy az országos szakmai szervezet képviselője bizottság 
tagjává történő delegációjához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi 
Bizottságot, hogy a 3. pont alapján kiegészült szakértővel a pályázókat hallgassa meg. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2017. május 25. napját 
követő 5 munkanapon belül. 

Felelős: Jánosi József polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Rédei Róbert jegyző 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester, 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 TERVEZET 

………/2017. (V.25.) sz. képviselő testületi határozat MELLÉKLETE 
 
Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói állásának betöltésére 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a 
végrehajtásáról rendelkező többszörösen módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-
ában biztosított jogkörében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 

PÁLYÁZAT 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. XXIII. 
törvény 20/B § alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állás (magasabb vezető) betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, teljes munkaidőre, a vezetői megbízás határozott időre - 1 év - szól. A beosztáshoz 
tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Intézmények igazgatása 
 Könyvtárosi munkakör 

A munkavégzés helyei: 

 Községi Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Művelődési Ház (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics M. utca 25. sz.) 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, 
 felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség valamint főiskolai könyvtárosi 

képzettség vagy 
 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga 
 legalább öt éves szakmai gyakorlat. 
 vagyonnyilatkozat tétel 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 szakmai önéletrajzot, 
 az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolatát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot 
 nyilatkozatot 

- arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati 
anyaggal összefüggésben hozzájárul;  

- arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti; 
- arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.  
- tanúsítványt az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről 
szóló szándéknyilatkozat 

Juttatások: Illetmény a közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete szerint  
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31. 
 
A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

 A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. 
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási 

és véleményezési időszak utáni soros Képviselő-testületi ülés 2017. szeptember 28. 
 A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát. 
 A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2017. október 01. napján betölthető.  

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állására" felirattal, továbbá 2196/2017 azonosítószámmal kell benyújtani 
Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve. (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Az 
igazgatói pályázattal kapcsolatban az érdeklődők Rédei Róbert jegyzőtől kérhetnek 
információt az 56/540-022-es telefonszámon, illetve személyesen. 





 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
- a Képviselő-testülethez - 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai 
maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése  

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Intézmény vezetője kérelmezte, hogy a fenntartó 
engedélyezze a 2017/2018 nevelési év indításánál az óvodai maximális csoportlétszám 20%-
al való átlépését minden óvodai csoportra vonatkozóan. Az óvodavezető kérelme az 
előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

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

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

 

 minimális létszám maximális létszám átlag létszám 

Óvoda 13 25 20 

 

 



 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 

A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek 
legfeljebb 20%-os túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Zagyvarékas Község 
Önkormányzata által fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Fentiek alapján kérem, hogy engedélyezze a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában a 
2017/2018-as nevelési évben indított óvodai maximális csoportlétszámok 20%-al való 
túllépését a határozat-tervezet figyelembe vételével. 

 

Zagyvarékas, 2017. május 18. 

 

Jánosi József 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
TERVEZET 

 
 
 
…………/2017. (V.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelem 
megtárgyalásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi 

Égszínkék Óvoda csoportlétszámainak emelése iránti kérelmet megtárgyalta és a 

maximális 25 fős csoportlétszám 20 %-al történő emeléséhez hozzájárul. 

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

 

A határozatról: 

1. Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Rédei Róbert jegyző, 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

5. Képviselő-testület tagjai 

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

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

részére 

a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.(a továbbiakban: 
Mötv.) 81.§ (3) bekezdésének f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. Ezen kötelezettségemnek eleget téve készítettem el 
beszámolómat, azzal a további céllal is, hogy a képviselő-testület tagjai, a község polgárai 
átfogó képet kapjanak a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.  
 
2015. január 1-jétől vezetem a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalt, azóta vagyok a 
község jegyzője. 
 
A jegyzői feladatok színesek és sokrétűek. Egyik legfőbb feladatköröm, hogy vezetem az 
önkormányzat hivatalát, amely mind előkészítéssel, mind végrehajtással kiszolgálja a 
képviselő-testület munkáját, emellett a szerteágazó hatósági ügyintézés is biztosított.  
 
Megbízatásom óta folyamatosan átalakításokat, módosítást hajtottam végre a hivatal 
mindennapi működésében. Személyi változások, munkakörök átszervezése, feladatok 
újraelosztása, újabb rendszerek kerültek bevezetése. Mindezeket annak érdekében, hogy még 
hatékonyabbá váljon a munkavégzés. 
 
Nem volt könnyű időszak, de a kollégák többsége jól vette az akadályt, alkalmazkodott a 
megváltozott helyzethez, elfogadta a változásokat, a többletfeladatokat, és lelkiismeretesen 
végzi a munkáját. Fontos vezetői feladatomnak tartom, hogy megfelelő feladatmegosztással 
mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a csapat aktív, segítő és 
alkotó tagja legyen. 
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A hivatal dolgozóitól is a magammal szemben támasztott követelményeket várom el: a 
törvényesség és a határidő pontos betartását, szakmai felkészültséget, igényes, precíz 
munkavégzést, felelősségtudatot és következetes fellépést, elfogulatlan, ügyfélbarát 
ügyintézést. Mindezekhez lendületes tempót diktálok. 
 
E rövid bevezető után rátérek a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2016.évi munkájáról 
történő beszámolóm kifejtésére. 
 
1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának, személyi állományának általános 
áttekintése 
 
 A Polgármesteri Hivatal egységes szakapparátusként működik, azonban ez nem jelenti azt, 
hogy a munkamegosztás rendjében –munkaszervezési szempontból – meghatározott rendező 
elvek szerint ne különüljön el az önkormányzati gazdálkodás, az államigazgatási és 
önkormányzati hatósági ügyintézés, a titkársági feladatok ellátása. 
 
A polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkerete: 

2016. január 01-én 10 fő köztisztviselő, +1 fő fizikai alkalmazott. 

Ebből: 

az igazgatási szervezeti egységnél 

1 fő polgármester – aki a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja 
a hivatalt, 

1 fő jegyző, aki vezeti a hivatalt, 

3 fő igazgatási ügyintéző, 

1 fő adóügyi és igazgatási ügyintéző, 

a gazdasági szervezeti egységnél: 

1 fő gazdasági vezető, 

1 fő gazdálkodási ügyintéző, 

1 fő pénzügyi ügyintéző, 

1 fő pénzügyi-igazgatási ügyintéző, 
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fizikai alkalmazott: 

1 fő takarító-hivatalsegéd. 

Iskolai végzettséget tekintve 
 
Munkakör szerinti megosztás:   Végzettség: (egyetem, főiskola, középiskola, 
egyéb) 
 
Polgármester                                              főiskola 
Jegyző                    főiskola     
  
Gazdasági vezető                                       főiskola 
 
 
Ügyintéző 7 fő 
ebből: 
I. besorolási osztály     1 fő                   főiskola 
II. besorolási osztály     6 fő 

ebből:                  3 fő                  gimnázium 
                             3 fő                  szakközépiskola 

        Fizikai alkalmazott      1 fő                  szakmunkásképző 
 
 
A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott iskolai 
végzettséggel, illetve közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával. 
 
A szakvizsgázott köztisztviselők száma: 2 fő. 
 
A köztisztviselők besorolása a törvényi előírásoknak megfelelően történt és történik.  
 
A hivatali köztisztviselők a kötelező továbbképzéseiket a PROBONO képzési rendszeren 
teljesítették a tavalyi évben. 1 fő köztisztviselő anyakönyvi szakvizsgát tett. A jegyző 
negyedévente jegyzői szakmai napon, továbbá rendezvényeken, konferenciákon, szakmai 
előadásokon vesz részt.  
 
A hivatalon belüli megfelelő információáramlást rendszeresen megtartott munkaértekezletek 
segítik. 
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Az évi rendes szabadság kiadása: 

A köztisztviselők évi rendes szabadságának kiadása nehézségek árán, de biztosított. A 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 25 nap alapszabadságot és 
besorolástól függő pótszabadságot is biztosit a köztisztviselők számára. Ez a szabályozás 
pozitívabb a munka törvénykönyvében vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben biztosított szabadsághoz képest. A gyakorlatban a köztisztviselőknek 30-38 nap 
szabadság jár évente.  
 
A szabadságon lévő köztisztviselők helyettesítése nehézkesen vagy nem megoldott, a 
szabadságról visszatérőket várja a felgyülemlett, el nem végzett munka. Az esetlegesen 
bekövetkező betegségek további nehézségeket okoznak a hivatali működésben. 
 
2016-ban is a képviselő-testület elé, előterjesztésre került az igazgatási szünet elrendelése. 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 
 
Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többsége a nyári 
szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 
 
2016.évben az alábbiak szerint alakult az elrendelt igazgatási szünet: 

a) nyáron: 2016. július 4-től 2016. augusztus 05-ig, 

b) télen: 2016. december 27-től 2016.december 30-ig 

A hivatal személyi állományában 2016-ben változás nem következett be. 

2. A Polgármesteri Hivatal tárgyi feltételei: 
 

A tavalyi évben, nyári karbantartás keretében megújult az adóigazgatáson dolgozó 
kollégák irodahelyisége. ( Padló csere, új bútor) 
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3. A Polgármesteri Hivatal tevékenységének bemutatása 
 

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. 
 
A Képviselő - testület, a bizottságok, kapcsolatos feladatokat a jegyző mellett 1 fő 
titkársági ügyintéző látja el. Az ügyintéző munkaköréből adódó hatósági feladatai, illetve a 
pályázatok előkészítésével, bonyolításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
mellett végzi, ezt az igen nagy felkészültséget és odafigyelést igénylő munkát. 
 
E munkaterület magába foglalja a képviselő-testület és a bizottságok működésével 
kapcsolatban a képviselő-testület munkatervének összeállítását, az ülések előkészítését, a 
napirendi pontok, meghívók összeállítását, a meghívókban szereplő előterjesztések 
elkészítését illetve összegyűjtését, szükség esetén sokszorosítását és az érintetteknek való 
megküldését, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, majd azoknak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal részére történő megküldését. A rendeletek 
nyilvántartását, meghatározott rendben történő kihirdetését, a honlapon és a Nemzeti 
Jogszabálytár webes felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való 
megküldését. 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, és Pénzügyi 
Bizottságának 

ülései, rendeletei és hozott határozatai 2016-ben 
 

2016. év 
december 
31-ig 

Pénzügyi 
Bizottság  

Képviselő-testület  

soros nyílt 
ülés 
 

8 9 

zárt ülés 
 

2 3 
 
 

soron kívüli 
zárt ülés 

3 2 
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soron kívüli 
nyílt ülés 

- 7 

ülések 
összesen 

13 21 

rendeletek - 7 
határozatok 
száma 
összesen 

96 146 

 
 
 

1. Szociális Bizottság ülései és határozatai 2016-ben 
 

 
 

Év 

 
 
Soros ülés 

 
 
Soron kívüli ülés 

 
 
Összes ülés 

 
Összes 
határozat 
száma 

2016 
 

25 0 25 1364 

 
 

A Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság számára a testületi döntés előkészítését és a 
végrehajtást a Polgármesteri Hivatal Titkársága látja, a Szociális Bizottság esetében pedig a 
Szociális Iroda.  

 
2016. évben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya részéről törvényességi észrevétel nem érkezett. 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a képviselő-testület működése jogszerű volt. 
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A Polgármesteri Hivatal ügyirat forgalmának alakulása 

 
Iktatott ügyiratok száma 2016.évben 

 

Főszámra        4378  db 

Alszámra        6067  db 

Összesen       10445 db 

 

 
A következőkben pedig az egyes igazgatási területekről adok tájékoztatást. 
 
Anyakönyvi igazgatás 

E munkaterület magába foglalja a születési, házassági, halotti anyakönyvek és névmutatók 
vezetését, a polgárok anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, halálozás) 
rögzítését, ezen adatok utólagos bejegyzéseinek elvégzését, ezekről jegyzék készítését a 
levéltár részére, anyakönyvi adatok változásának átvezetését, anyakönyvi kivonatok 
kiállítását, házasságkötés előtt 30 napos várakozási idő alóli felmentés és munkaidőn túli 
házasságkötés engedélyezését, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételét, honosítási és 
hagyatéki ügyek intézését, állampolgársági eskü ünnepélyes megszervezését, névadó 
rendezvények és házasságkötések lebonyolítását.  
 
A különböző szertartások előkészítése, köszöntők megírása nagy körültekintést igénylő, 
időigényes munka. Mivel a munkaidőn túli házasságkötésért az önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjat kell fizetni, ezért a házasulók a költségeik csökkentése érdekében 
törekednek az anyakönyvvezető munkaidejében házasságot kötni.  

 
Anyakönyvi alapbejegyzés 2016-ben 

 
 

 születés 0 
házasságkötés 14 

haláleset 16 
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Utólagos bejegyzés 

születés 0 

házasságkötés 0 

haláleset 0 

 

Anyakönyvi adatváltozás 2016-ben 

Honosítás 0 

Anyakönyvi kivonat készítés 76 

Házasságkötés előtti várakozási idő 
alóli felmentés 

2 

Munkaidőn túli házasságkötési 
engedély 

0 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele 26 

Hagyatéki ügyek 109 

 

Az anyakönyvi feladatok ellátásához jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak. 

Az anyakönyvvezető kapcsolt munkakörben, több más munkaterülettel (építésügy, 
katasztrófavédelem stb.) együtt látja el feladatát. 

 
Hagyatéki ügyintézés 

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halott-vizsgálati bizonyítvány beérkezése alapján az 
abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. A hagyatéki leltár felvételét az örökösökkel 
2016.évben az anyakönyvvezető végezte. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv. 
alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig 
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belföldön nem volt lakóhelye, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének 
helye szerint illetékes jegyző intézkedik. 
 
A hagyatéki eljárás lefolytatása közjegyzői hatáskörbe tartozik. 
 
A hagyatéki ügyintéző a halálesetről szóló értesítésnek (halott-vizsgálati bizonyítvány vagy 
holtnak nyilvánító határozat egyik példánya) a jegyzőhöz érkezést követően 30 napon belül 
köteles elkészíteni a hagyatéki leltárt. Ez a munka igen nagy körültekintést igényel, sok adatra 
van szükség a hagyatéki leltár felvételéhez. 
 
A fenti igazgatási feladatok ellátása mellett katasztrófavédelmi referensi és építésügyi 
feladatokat is ellát az ügyintéző.  
 
Szociális igazgatás 
 
A szociális igazgatás a felnőtt korú, szociálisan rászorult személyek támogatását hivatott 
szolgálni. A szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: a szociális igazgatásról 
szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása. A kérelmek, jövedelemigazolások, nyilatkozatok, egyéb 
dokumentumok átvétele, esetlegesen hiánypótlásra felhívás, az ügyek döntésre való 
előkészítése, közreműködés a döntések végrehajtásában, az ellátásokhoz szükséges valamint 
más hatósági megkeresésre környezettanulmány készítés, más hatóság megkeresésére igazolás 
kiadása ellátás biztosításáról vagy nem biztosításáról. A Szociális Bizottság ülései 
jegyzőkönyvének és határozat kivonatainak elkészítése is a munka részét képezi. 

 
Adóigazgatás 
 
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), az állami támogatások, valamint az átengedett 
központi adók biztosítják. 
 
2017. február 14-én beszámoltunk a 2016.évi helyi adókról és az adóellenőrzés 
tapasztalatairól. 
 
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. 
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 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.  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 

Kereskedelmi igazgatás 

Ezen munkaterületen 1 fő középiskolai végzettségű munkatárs látta el feladatát kapcsolt 
munkakörben. A kereskedelmi igazgatási feladatokon túl ellátta a személyi adat-és lakcím 
nyilvántartási, mezőgazdasági, földügyi, állattenyésztési, közterület foglalási engedélyezési 
feladatokat, az ügykezelési munkát. 
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A kereskedelmi igazgatás körébe tartozik: 
 

 az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenység bejelentésének 
nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása,, új üzletkörrel történő bővítése, 
nyilvántartás vezetése és annak közzététele az önkormányzat honlapján, 

 vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása, 
 a kereskedelmi és vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes, ill. végleges 

bezáratása, éjszakai nyitva tartás korlátozása, éjszakai kötelező nyitva tartás 
elrendelése, 

 üzletfeliratok, fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi 
követelményeinek ellenőrzése, 

 az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések kivizsgálása, 
 statisztikai jelentések készítése a működő üzletekről, a bekövetkezett változásokról (új 

üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 
 szálláshely- szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, a 

nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági ellenőrzés és 
statisztikai jelentés elküldése, 

 magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba 
vétele, ellenőrzése, vendégkönyvek hitelesítése, záradékolása, statisztikai jelentések 
elkészítése, 

 fogyasztói panaszok kivizsgálásánál együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal, 
 zenés,táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, ellenőrzése, 

nyilvántartás vezetése, 
 hatósági bizonyítvány kiadása, 
 termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának 

szabályairól szóló rendelet alkalmazása, ajánlatok kifüggesztése, záradékolása, 
iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a kormányzati portálon. 

 
Személyi adat-és lakcímnyilvántartás 
 
Ezen munkaterület magába foglalja a polgárok személyi adataiban és lakóhelyében, 
tartózkodási helyében bekövetkező változásainak regisztrációját, valamint lakcím fiktívvé 
nyilvánítása, érvénytelenítése iránti kérelmek elbírálása. 
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Egyéb igazgatási tevékenységek ellátása: 
 
Az alábbiakban részletezett három feladatcsoportba tartozó ügyeket kapcsolt munkakörben 
(titkársági, esélyegyenlőségi, Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj ügyek mellett) 1 fő 
középiskolai végzettségű köztisztviselő látja el. 
 
Telepengedélyezés 
 
A tevékenység magába foglalja a bejelentés köteles ipari tevékenységek bejelentésének 
nyilvántartásba vételét továbbá az engedélyköteles ipari tevékenységek folytatásának 
engedélyezését, és mindezek nyilvántartásának az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét.  
 
Hatósági bizonyítvány kiadása útdíj mentességhez 
 
Ezen hatáskört 2013. július 1. napjától gyakoroljuk teljesen új feladatként. Az igénylők által 
bejelentett útszakaszra és járművekre a mezőgazdasági tevékenység ellátásához illetve az 
útdíj fizetési kötelezettség alóli mentesítéshez, havonta új hatósági bizonyítványt kell 
kiadni. 2016-ben pedig hatósági bizonyítvány 4 esetben került kiadásra.  
 
Birtokvédelem 
 
A tulajdonost, birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják 
vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is 
/járásbíróságtól is/ kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás 
megszűntetését. Az eljárást közigazgatási úton kell lefolytatni, azonban a jegyző határozata 
ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, a feleknek bírósághoz kell fordulniuk. 
2016-ban birtokvitás eljárás lefolytatására nem került sor.  
 
Állategészségügy, állatvédelem 
 
Az állategészségügyi jegyzői hatáskörök 2013-tól a járási hivatalhoz kerültek, csupán az eb 
összeírás és az eb nyilvántartás felfektetése maradt meg. A hivatal munkatársa az összeírást és 
a nyilvántartásba vételt 2013-ban elvégezte. A hivatal munkatársai részt vesznek az ebek 
kötelező veszettsége elleni védőoltás előkészítésében és lebonyolításában, bár ez nem a 
feladatuk. 
 
Az állatvédelmi ügyek szintén a járási hivatalokhoz tartoznak, a jegyző bejelentéssel élhet az 
eb által okozott sérülésekről oltási kötelezettség nem teljesítőivel és az ebek transzponderrel 
történő ellátásának elmulasztóival szemben, illetve kezdeményezheti az ebek veszélyessé 
nyilvánítását, az állatok védelme érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását. 
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 A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, szökésének 
megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, az 
állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy 
abbahagyására kötelezheti. 
Napi szintű problémaként jelentkezett a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyek intézése. 

Gazdálkodás-pénzügyi igazgatás 

Ezen a munkaterületen 1 fő főiskolai végzettségű gazdasági vezető, 1 fő középiskolai 
végzettségű gazdálkodási ügyintéző, 1 fő középiskolai végzettségű pénzügyi ügyintéző és 1 fő 
szintén középiskolai végzettségű pénzügyi-igazgatási ügyintéző (kapcsolt munkakörű) látja el 
az alábbi feladatokat: 
 

 a képviselő-testület, bizottságok hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdasági tárgyú 
előterjesztések elkészítése, döntések előkészítése, 

 a központi költségvetés figyelembe vételével az önkormányzat illetve nemzetiségi 
önkormányzat költségvetésének megtervezése, elkészítése, 

 az éves pénzügyi koncepciók kidolgozása, 
 az elfogadott  éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, 
 a költségvetési intézmények pénzellátásának biztosítása, 
 kimenő számlák elkészítése (ideértve a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

szemétszállítási számláit is), a befizetések figyelemmel kísérése, a hátralékosok 
felszólítása, 

 szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek döntésre előkészítése, 
 a rezsicsökkentésből adódó feladatok ellátása, 
 iskolatej programmal kapcsolatos feladatok ellátása, 
 könyvelési,  kontírozási feladatok ellátása, 
 követelések nyilvántartása, egyenlegközlők, csekkek kiküldése, hátralék behajtása, 
 pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, 
 analitikus nyilvántartások és főkönyvi számlák egyeztetése, 
 negyedévenként és kérésre esetenként információ szolgáltatása a Kincstár számára, 
 zárási feladatok végzése, beszámolók, mérlegek készítése, 
 kötelezettségvállalások nyilvántartása, 
 SZJA-val, ÁFA-val, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos bevallások elkészítése, 
 házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
 üzemanyag elszámolás , 
 élelmiszer utalványok beszerzése, nyilvántartása, kezelése, 
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 MÁV utazási kedvezmények kiadása, 
 tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, leltározás, értékelés, selejtezés 

lebonyolítása, 
 nemzeti vagyon kataszter vezetése, 
 beruházási statisztika elkészítése, 
 szociális és gyermekvédelmi ellátások kiutalása, 
 tiszteletdíjak, megbízási díjak, egyéb juttatások számfejtése, kifizetése, 
 szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
 normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása, 
 létszámcsökkentési pályázatok elkészítése, elszámolása, 
 működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok elkészítése, elszámolása, 
 vagyonnyilatkozatok kezelése, 
 köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban állók munkajogi ügyeinek 

intézése (kinevezések, felmentések elkészítése, jubileumi jutalomra jogosultság 
megállapítása stb.) 

 papír, írószer, irodaszer rendelés, 
 társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

stb. 
Szemétszállítási díj rendezése ügyében tett intézkedések 2016.évben 

Az önkormányzat be nem fizetett szemétszállítási díjból történő kintlevőségeinek behajtása 
érdekében az alábbi intézkedéseket eszközöltük: 
 

- 729 db felszólító levelet küldtünk ki 

- 59 db részletfizetési kérelmet bíráltunk el, 

- közel 297 ügyet rendeztünk 

- 256 db folyamatban lévő ügyek 

Fenti intézkedések által sokan önként befizették tartozásukat, részletfizetési kérelemre történt 
befizetés, illetve a települési támogatásból került levonásra a fennálló tartozás. 
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Országos népszavazás 
 
A napi feladatok ellátása mellett 2016-ban nagymértekben dominált a 2016.október 2-ai 
népszavazási feladatok ellátása, amiben szinte az egész hivatali apparátus részt vett. 
Maximálisan törekedtünk a feladatok jogszerű pontos, gyors és színvonalas ellátására. 
 
Összegzés 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A teljesség igénye nélkül a leírtak szerint kívántam tájékoztatást adni a hivatalban folyó 
munkáról. 
 
A 2016. év újabb változásokat hozott a hivatal számára is. Folytatódott a jogszabályalkotás-, 
módosítások gyakorisága, az irányító hatóságok részéről a tetemes és gyors (sokszor néhány 
órás határidejű) adatszolgáltatási igény, ami az aktuális teendők hátrébb sorolását 
eredményezte. Ezzel együtt a polgármesteri hivatal dolgozói a – széles tárgykörű, ágazati és 
általános – feladataikat tudásukhoz mérten, elfogadható színvonalon látták el. A Képviselő-
testület, bizottságok tagjai és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolatra az együttműködés 
jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös célok, problémák és az adott feladatok 
megoldásához. 
 
A még hatékonyabb, naprakész, precíz, pontos feladatok ellátása érdekében, illetve az 
ellenőrzés, segítés és a kollégák leterheltsége, távollétének idejére szükséges 
megteremteni a személyi feltételeket. Fentiek alapján indokoltnak tartom átgondolni a 
meglévő üres státusz betöltését. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Egész éves támogatásukat megköszönve kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni, a határozati 
javaslatot pedig elfogadni szíveskedjenek. 

Zagyvarékas, 2017. május 17. 

Rédei Róbert 
jegyző 
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…………/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat 

a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a 
Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról: 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
2. Jánosi József polgármester 
3. Rédei Róbert jegyző 
4. Képviselő-testület tagjai, 
5. a PH valamennyi irodája, 
6. Irattár 

értesül. 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. május 25-ei ülésére 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017.évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának 
meghatározására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.törvény 232.§ (3) bekezdése szerint: „a 
képviselő-testület- a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának (25 nap) a 
háromötödét” (ami 15 munkanapot jelent). 

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati 
tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. 
(III.7.) Korm. rendelet szabályozza, melynek 13.§ (1) bekezdése szerint „az igazgatási szünet 
időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 
vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig 
tart.” 

 

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többsége a nyári 
szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 
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A Képviselő-testület első alkalommal 2015. évben határozott az igazgatási szünet 
elrendeléséről.  

2016.évben nyáron: július 04-től augusztus 05-ig, illetve télen: december 27-étől, 
december 30-ig került sor. 

A fent említett időszak alatt a hivatal dolgozói csökkentett létszámmal, de a feladatok 
ütemezése és ellátása érdekében biztosították a hivatal elérhetőségét. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tartana. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítanák a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást 
(pl. a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés), melynek szabályozása 
jegyzői utasításban történik. A Képviselő-testület döntését követően az ügyfeleket 
tájékoztatjuk, hogy időben fel tudjanak készülni a munkarendváltozásra. 

A fent leírtak alapján javaslom, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalban, nyáron 5 egybefüggő héten, 
2017.július 03-tól 2017.augusztus 4-ig, valamint télen 2017.december 27-től 
2017.december 29-ig rendeljen el igazgatási szünetet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal szokásostól eltérő 
munkarendjéről dönteni szíveskedjék. 

 

 

Zagyvarékas, 2017. május 17. 

 

Rédei Róbert 
jegyző 
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Határozati javaslat 

……./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári-és téli igazgatási szünet időpontjáról 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy 

1. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetének időtartama 2017.évben 

a) nyáron: 2017. július 03-tól 2017. augusztus 04-ig, 

b) télen: 2017. december 27-től 2017.december 29-ig 

tart. 

Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Az egyes 
szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást, 
valamint a lakossági ügyfélszolgálatot. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai 

4. Zagyvarékas Község lakossága - hirdetmény útján -  

értesül 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 
 
 

Előterjesztés  
 

A képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére 
 
 

Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 
(X.20.) sz. rendeletének 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület eseti 
döntése alapján évente szükség szerint, de legalább 1 alkalommal közmeghallgatást tart.  
 
2016.évben a képviselő-testület a 84/2016. (V.26.) számú határozatával döntött arról, hogy az 
időjárási tényezők hatására tekintettel - korábban december hónapban volt a közmeghallgatás- 
október hónapban tartja éves közmeghallgatását. 
 
A Képviselő-testület 2016. évben október 10-én a Művelődési Házban, október 11-én 
pedig a Vasúti Újtelep Közösségi Házban tartotta meg a közmeghallgatást. 
 
A fent leírtak figyelembevételével a 2017. évben megtartandó közmeghallgatás témájára és 
időpontjára a következő határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület tagjai elé. 
 

 
Z a g y v a r é k a s, 2017. május 17. 
 
 

Jánosi József 
                                                            polgármester 
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……/2017. (V.25.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-ában biztosított jogkörében 
közmeghallgatás tartását rendeli el. 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2017. október 16. (hétfő) 18,00 óra 
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterme (Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1). 
 
 
A közmeghallgatás időpontja: 2017. október 17. (kedd) 18,00 óra 
A közmeghallgatás helye: Vasúti újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics Mihály út 
25.) 
 
A közmeghallgatás napirendje, témája:  
 
1.) Tájékoztató az elmúlt egy évben megvalósult képviselő-testületi döntésekről és 
beruházásokról. 
2.) Tájékoztató a jövő évi elképzelésekről, az előkészített és benyújtott pályázatokról. 
 
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a közmeghallgatásról a 
lakosságot tájékoztassa - honlap, hirdetőtábla, szórólap útján - 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
Határidő: 2017. szeptember 16. 
 
A határozatról:  
 
1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1. 
2.) Közösségi ház Zagyvarékas, Táncsics Mihály út 25. 
3.) Jánosi József polgármester, 
4.) Rédei Róbert jegyző, 
5.) Képviselő-testület tagjai, 
6.) Zagyvarékas község lakossága – közhírelés útján – 
értesülnek. 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. május 25-ei ülésére 

Javaslat 

a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

- Díszpolgári Cím 

- Zagyvarékasért Emlékérem 

A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek 
az alábbiak: 

a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő 
munkavégzés 

c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény 

d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység 

e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka 
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A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az elmúlt években a alábbi személyek neve merült fel 
kitüntetésre (beérkezett javaslat, ülésen elhangzottak által) 

Díszpolgári Címre: Ifj. Taródi Béla, Virág István, Dr. Czenke Lívia, Szekeres Attila 

Zagyvarékasért Emlékéremre: Kézér Ernő, Mészáros Gyuláné, Molnár Istvánné, Dr. 
Sándor Erzsébet, Dr. Poroszlay Yvette, Jenesné Paróczai Erika, Földes Imréné, Valkó Zsolt, 
Szeder Béláné, Osztásné Szabó Hajnalka, Szekeres Attila 

 
A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 

Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos 
javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években 
kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a 
település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető 
szervezetek, személyek részére. 
 
A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet: 
a) bármely települési képviselő 
b) a községi önkormányzat és szervei 
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 
 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2017. május 17. 
 

Jánosi József 
polgármester 
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1. számú melléklet 

 
 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK (2008-2016) 
 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 
2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 

2011 Dr. Móricz Imre 
Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

2012 Serfőző Simon 
Legaza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István 
Cinka István 

Dr. László Domokos 
Tóth Jánosné 

 
2014 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 

 
2015 

 
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Kovács Margit 

Szalay Mihály Ivánné 
 

2016 
 

néhai Bodó István 
Ecseki Nándor István 

Körmendy András Attiláné 
Bodó Istvánné 
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Felhívás 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható 
kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

 

A díjak adományozásának feltételei: 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 
 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község 

lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 
 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható:  

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális 
életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 

c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 
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d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 
e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 

 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személyt 
kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani 
szíveskedjenek. A javaslattételi lap a község honlapján (www.zagyvarekas.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán elérhető. 

 

Ajánlásaikat 2017. június 25-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56.) vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségén kerül sor. 

 

 

Tisztelettel: 

Jánosi József  sk. 
polgármester 
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a javaslattevő megnevezése, címe, 

telefonszáma 

J A V A S L A T 

  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított elismerésre 

(A nyomtatvány sokszorosítható, értelemszerűen kitöltendő) 

1. A javasolt adatai 

Neve:      

Születési helye, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Címe: 

Munkahelye: 

Beosztása (foglalkozása): 

Tudományos fokozat: 

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal): 

2. Javasolt elismerés 

 3. A javasolt személy szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a községre, a község 
közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő 
teljesítmény kiemelésével (a túloldalon folytatható): 

Dátum: 

Aláírás 



 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(EFOP-1.5.2-16) 

 
amely létrejött egyrészről az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft. (székhely: 
2230 Gyömrő, Nefelejcs utca 54.; cégjegyzékszám: 13-09-133844; adószám: 11698737-2-13; 
képviseli: Radosiczky Imre ügyvezető, továbbiakban: Agenda Pályázatház), 
 
másrészről 

 

Konzorciumvezető 

Szervezet neve: Martfű Város Önkormányzata 

székhely: 5435 Martfű, Szent István tér 1. 

cégjegyzékszám/törzsszám: 733018 

adószám: 15733012-2-16 

képviseli: Dr. Papp Antal 

 

Konzorciumi tag 
 

Szervezet neve: Szajol Községi Önkormányzat 

székhely: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

cégjegyzékszám/törzsszám: 732747 

adószám: 15732743-2-16. 

képviseli: Szöllősi József 

 

Konzorciumi tag 
 
Szervezet neve: Kőtelek Községi Önkormányzat 

székhely: 5062 Kőtelek, Szabadság út 1. 

cégjegyzékszám/törzsszám: 410052 

adószám: 15410058-2-16 

képviseli: Lovász Tibor 

 

Konzorciumi tag 
 
Szervezet neve: Szászberek Községi Önkormányzat 

székhely: 5053 Szászberek, Kossuth L. út 197. 

cégjegyzékszám/törzsszám:  733195 

adószám: 15733191-2-16 

képviseli: Alapi József
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Konzorciumi tag 
 
Szervezet neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata. 

székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

cégjegyzékszám/törzsszám: 733063 

adószám: 15733067-2-16 

képviseli: Jánosi József 

 

 

 

 
mint ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) 
 
között a keltezés szerinti napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A megállapodás tárgya és célja 
 

1.1 Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
EFOP-1.5.2-16 – Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. 
pályázat (továbbiakban: pályázat) projekttervezési, pályázatírási, hatósági 
szerződéskötési és hatósági elszámolási folyamatában az itt meghatározott 
tartalommal és módon együttműködnek. 
 

1.2 Agenda Pályázatház kijelenti, Ügyfél elfogadja, hogy Agenda Pályázatház az 1.1 
pontban feltüntetett tevékenységekhez alvállalkozókat vehet igénybe a szolgáltatási 
színvonal megtartásával. 

 
1.3 Ügyfél kijelenti, hogy jelen megállapodásban meghatározott együttműködése 

Agenda Pályázatházzal kizárólagos, azaz harmadik személlyel jelen megállapodás 
hatálya alatt a pályázattal kapcsolatban a projekttervezési, pályázatírási, hatósági 
szerződéskötési és hatósági elszámolási folyamat ellátására és támogatására további 
szerződést nem köt. 

 
1.4 Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott együttműködési kötelezettsége 

a pályázat kapcsán a 4.1, illetve 4.2 pontokban meghatározott ideig tart. 
 

1.5 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szolgáltatás becsült nettó értéke 
eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor Ügyfél Agenda Pályázatházat bízza meg a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításának szervezésével. Ez abban az esetben igaz, ha a 
közbeszerzési eljárás díja nem tartozik versenyeztetési eljárás hatálya alá. 
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2. Agenda Pályázatház jogai és kötelezettségei 
 

2.1 Agenda Pályázatház kijelenti, hogy a pályázati útmutatóban rögzített feltételek 
szerint alkalmas jelen szerződés tárgyának megvalósítására. 

 
2.2 Agenda Pályázatház vállalja a pályázathoz benyújtandó projektterv elkészítését, 

amely kötelezően tartalmazza a biztosítandó szolgáltatások tervét (például: szakmai 
koncepció, képzési terv) és a pénzügyi tervet. Ezeket Agenda Pályázatház köteles 
előzetesen (a pályázat beadása előtt) Ügyféllel jóváhagyatni. 

 
2.3 Agenda Pályázatház jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megjelöli a pályázat 

beadásának tervezett határidejét. 
 

2.4 Agenda Pályázatház köteles a teljes pályázatírási, szerződéskötési és elszámolási 
folyamatot lebonyolítani. 

 
2.5 Agenda Pályázatház köteles a pályázattal kapcsolatos teljes dokumentációs 

folyamatot lebonyolítani. 
 

2.6 Agenda Pályázatház vállalja, hogy a pályázattal kapcsolatos teljes információs 
folyamatot uralja. 

 
2.7 Agenda Pályázatház köteles jelen, az együttműködést elindító megállapodás 

aláírásától számított 2 (kettő) munkanapon belül megjelölni jelen megállapodás 
teljesítésével kapcsolatban a pályázati folyamatgazda személyét. 

 
2.8 Agenda Pályázatház jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit a 

projektösszeg 2,5%-a, de legfeljebb 250.000 Ft + ÁFA összegért végzi. 
 

2.9 Agenda Pályázatház köteles a pályázat beadásának folyamatát biztosítani (aláírás, 
postázás), melyben Ügyfél vállalja, hogy aktívan közreműködik (értsd például: a 
pályázat aláírásának napján elérhető). 

 
2.10 Nyertes pályázat esetén Agenda Pályázatház a számlát akkor állíthatja ki, amikor a 

Támogatói Okirat vagy a Támogatási szerződés hatályba lépett. Amennyiben a 
pályázat nem nyer, kivéve a 3.12 pontban meghatározott eseteket, Agenda 
Pályázatház semmiféle anyagi követelést nem támaszthat Ügyféllel szemben. 
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3. Ügyfél jogai és kötelezettségei 
 

3.1 Agenda Pályázatház tájékoztatta Ügyfelet a jogosultsági feltételekről és a kizáró 
okokról. Ügyfél jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy jogosult a pályázaton 
indulni, és nem állnak fenn vele szemben kizáró okok. 

 
3.2 Ügyfél kijelenti, hogy vállalja a pályázatban rögzített fenntartási időszakra 

vonatkozó kötelezettséget. Ezen kötelezettségvállalás teljesüléséért kizárólag Ügyfél 
felel, következményeit maradéktalanul vállalja jelen szerződés partnerei felé. 

 
3.3 Ügyfél Agenda Pályázatház felé adatszolgáltatásra köteles oly módon, hogy Agenda 

Pályázatház által részére megküldött adatkérő lapot és ennek esetleges kiegészítéseit 
haladéktalanul köteles kitöltve Agenda Pályázatház részére visszaküldeni. 
Amennyiben Ügyfél adatszolgáltatása, illetve az adatszolgáltatás elmulasztása 
veszélyezteti a pályázat beadását, úgy Agenda Pályázatház a 2.8 pontban rögzített 
összeg kétszeresét számíthatja fel. 

 
3.4 Ügyfél Agenda Pályázatház felé okirat-szolgáltatásra köteles oly módon, hogy 

Agenda Pályázatház által megjelölt, az adott pályázathoz szükséges okiratokat 
haladéktalanul köteles Agenda Pályázatház rendelkezésére bocsátani. 

 
3.5 Ügyfél helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és információk valódiságáért, 

valamint azért, hogy a pályázati útmutatóban megjelölt kizáró okok vele szemben 
nem állnak fenn, és a jogosultsági feltételeknek megfelel. 

 
3.6 Ügyfél a részére a Hatóság részéről érkező valamennyi közlésről, tájékoztatásról és 

információról haladéktalanul köteles Agenda Pályázatházat értesíteni. 
 

3.7 Ügyfél köteles az elkészült pályázati anyagot az adott pályázathoz megkövetelt 
formában aláírni, és helytállni azért, hogy az aláírás a pályázó szervezet jogosultjától 
származik. 

 
3.8 Ügyfél jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg közli a pályázattal kapcsolatban 

aláírásra jogosult személyét, és megadja, hogy az aláírásra jogosult a pályázat 
beadásáig melyik időszakban és mikor áll rendelkezésre az aláíráshoz. 

 
3.9 A pályázat eredményéről Ügyfél az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul 

köteles Agenda Pályázatházat értesíteni. 
 

3.10 Sikeres pályázat esetén Ügyfél köteles a Hatósággal szerződést kötni. 
 



5 
 

 

3.11 Nyertes pályázat esetén, amennyiben  
 

- Ügyfél a Hatósággal a szerződést nem írja alá (1),  
 

valamint amennyiben a pályázat elutasítása azért következett be, mert  
 

- Ügyfél hamis, téves vagy valótlan tartalmú adatokat, illetve okiratokat 
szolgáltatott (2), 

- vagy a Hatóság részéről érkező információkat Agenda Pályázatházzal nem vagy 
késve közölt és emiatt a pályázat nem tud megvalósulni(3),  

- vagy jelen megállapodás megszüntetésére részéről jogellenesen került sor (4),  
- vagy Ügyfél megsérti az 1.3 pontban meghatározott együttműködési 

kizárólagosságot (5),  
 

úgy ezen tények nyilvánvalóvá válásától számított 15 napon belül a megpályázott 
összeg 5 százalékát köteles Agenda Pályázatház részére pályázatmenedzselés 
költségtérítéseként megfizetni. 

 
 
4. A megállapodás hatálya és megszűnése 
 

4.1 A pályázat elutasítása esetén jelen megállapodás a pályázat elbírálásáról szóló 
jogerős határozat kézhezvételéig hatályos. 

 
4.2 Sikeres pályázat esetén jelen megállapodás a Hatósággal kötött szerződés alapján a 

Záró Beszámoló elfogadásáig hatályos. 
 

4.3 Jelen megállapodás a megállapodás hatálya alatt mindkét fél részéről kizárólag 
rendkívüli felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg. 

 
 

 
5. Egyéb rendelkezések 
 

5.1 Ügyfél részéről jelen megállapodást illetően a kapcsolattartó személy: 
 

Név: S. Bodor Éva 

Mobilszám: 0670/967-1971 
Email cím: sbodor@ph.martfu.hu 

 
5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik, kivéve azon adatokat, amelyek titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetővé. 

 
5.3 Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő 

valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel rendezni, amelynek 
sikertelensége esetén a Ptk. általános illetékességre vonatkozó szabályai irányadóak. 
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5.4 A jelen megállapodás valamely pontjának érvénytelensége a megállapodás többi 
pontjának érvényességére nem hat ki. A megállapodás valamely pontjának 
érvénytelensége esetén az érvénytelen részt oly módon kell megváltoztatni, hogy 
azzal a felek által célzott joghatás érvényesüljön. 

 
5.5 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Gyömrő, 2017. 03. ….. 
 
 
 
 
…………………………………………. ………………………………………….. 

        Radosiczky Imre                                                             Dr. Papp Antal 
Agenda Pályázatház Kft.                                           Martfű Város Önkormányzata 
 
 
 

…………………………………………. ………………………………………….. 
   Szöllősi József                                                                   Lovász Tibor 

Szajol Községi Önkormányzat                                      Kőtelek Községi Önkormányzat 
 
 
 

…………………………………………. ………………………………………….. 
                    Alapi József                                                                 Jánosi József 
 Szászberek Községi Önkormányzat                               Zagyvarékas Községi Önkormányzat                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Melléklet: Kizáró okok és feltételek 
 
 

Kizáró okok és feltételek 



7 
 

 

 
Általános kizáró okok: 
 
1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint 
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
 
2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 
 
3. ha olyan gazdálkodó szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 
 
4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, ha harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
 
6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
 
7. ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
 
8. ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, 
 
9. ha a 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat 7. és 9. pontja alapján ki kell zárni, 

a. azaz annak a költségvetési szervnek addig, amíg a 2007-2013 közötti programozási 
időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási 
szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, valamint 
 
b, annak a gazdasági társaságnak és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának 
többségi tulajdonában álló más gazdasági társaságnak addig, amíg a 2007-2013 közötti 
programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása 
során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem 
dolgozta le. 

 
10. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 









 
 
 
 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

2017. május 25-i Képviselő-testületi ülésére 

Előterjesztés 

a 7/2014. (V.30.) a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2017. április 27-ei ülésén tárgyalt a képviselő-testület a temető fenntartási hozzájárulás 
mértékének meghatározásáról. Az ülésre beterjesztett javaslatot a képviselő-testület nem 
támogatta. 
 
Előzmények: 
 
Az önkormányzatot megillető temetői díjtételek 2014 óta nem lettek emelve Zagyvarékason 
még infláció arányosan sem. 
 
A temető üzemeltetője által szolgáltatott adat szerint 2015. évben 44 darab, 2016. évben 47 
darab temetés volt a Zagyvarékasi Köztemetőben. Ez heti átlagban 1 temetést jelent.  
 
A temetőben hetente 2-3 konténer elszállításáról kell gondoskodni, egy konténer ürítésének 
díja bruttó 3.364 Ft. 2016.évben 128 alkalommal történt szemételszállítás, ami 430.592 Ft-ba 
került az önkormányzatnak. 
 
Nyilvánvalóan ez csak hozzávetőleges adat, nem konkrét költséget jelez. Figyelembe kell 
venni azt a tényt is, hogy egy temetés után nem telik meg egy teljes konténer, továbbá egyéb 
zöldhulladék is keletkezik a temetőben az üzemeltetés körében végzett karbantartási 
munkálatok során, különös tekintettel a nyári és őszi időszakra. 
 
A díj bevezetése a sírhely megváltás, újraváltás, illetve temetkezés alkalmával érvényesülne.  
 
Fentiek alapján indokoltnak tűnik beépíteni kettő, egyszer megfizetendő díjtételt az 
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak közé.  
 
Fentiek alapján a rendelet 2. mellékletének 1. pontja kiegészülne egy új 1/A ponttal: 
 



 
 
„az önkormányzatnak fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 
 

- sírhely megváltásakor, újraváltásakor 6000 Ft 
- temetkezés esetén 6000 Ft” 

 
 
Továbbá a Képviselő-testület a 2017. április 27-ei ülésén tárgyalta az alábbi problémát, 
melyről az alábbi döntés született: 
 
„A temetőbe gépkocsival, motorkerékpárral behajtani és azzal közlekedni minden 
temetőlátogató számára (beleértve a mozgássérült parkolási engedéllyel rendelkező 
személyeket is) tilos. 
A behajtási tilalom alól kivételt képez a fenntartó önkormányzat, a temetőüzemeltető és 
temetőben síremlék karbantartását végző vállalkozó.” 
 
A képviselő-testület döntése után több lakos megkeresett a fenti probléma kapcsán és kérte a 
testület döntésének felülvizsgálatát. Az előterjesztés mellékletét képezi a lakossági levelek.  
 
Javaslom, hogy a temető szombati napokon 8-14 óra között legyen látogatható a fenti 
személyek részére. 
 
Kérem az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet módosítását megvitatni szíveskedjenek. 
 
A Pénzügyi Bizottság 2017. május 22-én megtartott ülésén: 
 

 az önkormányzatnak fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díjak vonatkozásában 
nem foglalt állást. (2 igen, 2 nem szavazat) 
 

 A temetőbe gépjárművel való behajtás vonatkozásában az alábbi javaslat született: (3 
igen, 1 nem) 

A temetőben gépjárművel való behajtás szombati napokon 8-14 óra között legyen biztosított a 
mozgásában korlátozott személyek számára. 
A temetőüzemeltető vagy az általa megbízott személy személyes jelenlétét biztosítani kell a 
szombati napokon 8-14 óra között a temetőben. 
 
Kerüljön továbbá kihelyezésre egy tájékoztató tábla a látogatók számára, a temető bejárati 
kapuhoz, ami az alábbiakat tartalmazza: 
 
 A temetőlátogató csak indokolt esetben hajtson be szombati napokon 8-14 óra között a 
temetőbe gépjárművel. 
A gépjárművel behajtó személy a temető útját valamint a temető berendezéseit saját 
felelősségére használhatja. 
Az esetleges károkozásért a gépjárművel behajtó gépkocsivezető a felelős, melyet az 
önkormányzat valamint a temető üzemeltetője ellenőriz és dokumentál. 
 
Zagyvarékas, 2017. május 23. 

Jánosi József 
polgármester 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2017. május 25-ei Képviselő-testületi ülésére 

 
 

Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2011. július 1-jén írta alá az Olivin Peridot Kft.-vel a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést. Azóta több alkalommal módosításra került a szerződés. 
A jelenleg hatályos, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Az eltelt időszakban történt változások, megváltozott körülmények, nem szabályozott 
kérdések kapcsán felülvizsgálni szükséges a szerződést és annak mellékletét. 
 
Ez alkalommal a szerződés néhány pontja és annak 1. számú mellékletében foglaltak, a 
temető üzemeltetőjének feladatai kerülnek módosításra, kiegészítésre az alábbiak szerint: 
 
A szerződés az alábbi 7. ponttal egészülne ki: 
 
Sírásást a köztemető területén kizárólag az üzemeltető által megbízott sírásók áshatnak, az 
üzemeltető utasításának megfelelő helyen és időben, az előírások által megszabott 
mélységgel. 

A szerződés jelenlegi 7-18. pontjainak számozása 8-19.pontra változik. 

 
A szerződés 8.pontja kerülne pontosításra, a pirossal jelzett rész kivételre kerülne: 
 
Az üzemeltetőt terheli az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült minden költség ( víz, 
villany, fűtési költség, a keletkező hulladéknak a hulladékszállító járműre való felrakása). 
Üzemeltetésbe adó vállalja a szemét elszállításának és elhelyezésének költségét. 

 
A szerződés 13.pontja a piros színnel jelzettel kerül kiegészítésre: 

Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást a temetkezési 
szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti. 
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Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente 
tájékoztatja a nyilvántartásokkal összekapcsolva, tevékenységéről évente rendszeresen (a 
tárgyév február 28-ig) beszámol a képviselő-testület részére. Ezen kötelezettsége megszegése 
esetén jelen szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

A szerződés 14.pontja a piros színnel jelzettel kerül kiegészítésre: 

Üzemeltető tudomásul veszi, hogy üzemeltetésbe adó előzetes bejelentés nélkül is jogosult a 
szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére. A nyilvántartásba történő rendszeres 
betekintést lehetővé teszi.  

 
A melléklet 2b) pontjának jelenlegi szövegezése: 
 
korábbi rendelkezés:  
 

„b) Űrgödrös árnyékszéket naponta, de ezen belül is szükség szerint takarítja, ennek 
meszeléséről is gondoskodik. Fertőtlenítését szükség szerint elvégzi.” 

Helyébe a következő szövegezés kerül: 

 
„b) A temetőbe kihelyezett Mobil WC-t szükség szerint takarítja, fertőtleníti.” 

 
 
A melléklet 3. pontjában foglaltakat javaslom kivenni a szerződésből: 
 
„Az összegyűlt szemét elszállításáról szükség esetén gondoskodik oly módon, hogy az 
önkormányzati hulladékszállító járműbe rakást és az elszállítást saját költségére biztosítja.” 

 
A melléklet 5. pontjában foglaltak javaslom kiegészíteni: 

Gondoskodik a nyitvatartási időre vonatkozó tábla és a temetőlátogatók számára közölt 
lényeges információkról szóló tájékoztatók kihelyezéséről, a temető térképének elhelyezéséről 
– látható helyre való kifüggesztéséről. 
Ugyancsak táblát helyez el arra a célra, hogy a távozását és tartózkodási helyét arra kiírja. 
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Új 12. pontként javaslom a szerződés mellékletében szabályozni: 

- a temető üzemeltetője köteles gondoskodni a talajvízszint havi rendszerességgel illetve 
minden egyes temetés (koporsós, urnás) megtörténte előtt történő méréséről, melyről 
nyilvántartást vezet. A magas talajvízszint állásáról haladéktalanul írásban köteles az 
önkormányzatot tájékoztatni. 

 

Tisztelt Képviselők! 

Bármilyen további javaslatuk, kiegészítésük van a szerződéssel kapcsolatban, azt kérem 
tegyék meg. 

Az előterjesztésben szereplő módosítások hatályba lépésének dátumát 2017. június 
01.napjától kérem meghatározni. 

 

Kérem, a fenti szerződés módosítására tett pontokat megtárgyalni szíveskedjenek. 

 

Zagyvarékas, 2017. május 17. 

 

Jánosi József 
polgármester 



 
 
 
  

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 
 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő Testületének  

2017. május 25-i ülésére 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

halaszthatatlan víziközmű beruházás elvégzésére, koncessziós díj terhére 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 
között 2004. december 31-én létrejött módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében 
2004 évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM ZRt. Szolnok alaptevékenységéből 
származó adózás előtti nyeresége 75%-ának Zagyvarékas Községet megillető része és az 
Önkormányzat területén a tárgyévben beszedett alapdíj nettó összegének 95%-a mértékéig 
terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül 
felhasználásra. 
 
A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési munkák kivitelezését a módosított 
Koncessziós Szerződés alapján a VCSM ZRt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy részére 
ezen munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az Önkormányzat 
megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti feladatok elvégzésére 
szerződést kötnek a felek. A VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést követően, a műszaki átadás-
átvétel után állítja ki az elvégzett munkára vonatkozó számláját. A számla kifizetését annak 
nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. 
 
Zagyvarékas, Fekete Lajos úti szennyvízátemelő szivattyúcsere 
 
Zagyvarékas, Fekete Lajos úton jelenleg üzemelő szennyvízátemelőben a felhasználói negatív 
gyakorlat következménye miatt napi szinten üzemzavar alakul ki. A szennyvízhálózatba 
jutatott idegen anyagok az átemelőbe épített szennyvízszivattyú járókerekeibe berakódnak, 
ennek következményeként a szivattyú megszorul, az elektromos ellátórendszerbe épített 
védelem leold. A szivattyú nem indítható újra, csak az idegen anyagok eltávolítása után. Az 
üzemzavarok ideje alatt a környéken fokozódik a szaghatás és a kiömlés veszélye. A napi 
kettő alkalommal végzett átlagon felüli karbantartás komoly erőfeszítést igényel a 
csatornahálózat dolgozóitól, plusz költséget generálva. A probléma megoldására a víziközmű-
szolgáltató bevonásával több lehetőséget megvizsgáltunk.  
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Az átemelő meglévő gépészeti elemeinek átalakítása nélkül javasoljuk egy aprító éllel ellátott 
szivattyú beszerzését, beépítését, ami az idegen anyagokat feldarabolva biztosítja az átemelő 
állomás folyamatos üzemvitelét.  
 
 
A beruházás során megvalósuló műszaki tartalom: 
 
1db Tsurumi 100C42.2-52 (2,2kW/DN80) típusú aprító éllel ellátott szennyvízátemelő 
szivattyú (Európai listaár: 2.266 EUR + ÁFA). Kedvezményes ajánlati ár (35% + 5% extra 
kedvezménnyel, 310,- Ft/EUR árfolyammal kalkulálva) 421.400,- Ft/db + ÁFA. 
A szivattyú beépítéséhez szükséges FLAD-TEG-34 típusú Flygt vezetősín adapter (Európai 
listaár: 228 EUR + ÁFA) Kedvezményes ajánlati ár (35% + 5% extra kedvezménnyel, 310,- 
Ft/EUR árfolyammal kalkulálva)  42.400,- Ft/db + ÁFA. 
 
 
Zagyvarékas, Fekete Lajos úti szennyvízátemelő szivattyúcsere teljes költsége a fenti 
anyagárakkal, régi szivattyú kiszerelésével, az új szivattyú beépítésével, vezetősín szereléssel, 
elektromos bekötéssel együtt: 627.256,- Ft + ÁFA, azaz: Hatszázhuszonhétezer-
kettőszázötvenhat forint + ÁFA.  
 
Az Önkormányzat megrendelése alapján a tényleges kivitelezés legkésőbb 2017. augusztus 
31-ig valósul meg, a számla rendezésének végső fizetési határideje 2017. december 31.  
 
A ZRt. eredményeit és az abból fizetendő koncessziós díjat – amelynek részét képezi a víz- és 
szennyvízágazatra megállapított alapdíj is – figyelembe véve, a 2017. évi koncessziós díj 
jelen előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladatok elvégzésére fedezetet nyújt. A 
számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
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HATÁROZAT TERVEZET 
 
 
……/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozata 
halaszthatatlan víziközmű beruházás elvégzésére, koncessziós díj terhére 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, 
valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós 
Szerződésre – ezennel megrendeli a 2017. évi koncessziós díj terhére Víz- és Csatornaművek 
Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági társaságtól, mint üzemeltetőtől a Zagyvarékas, Fekete 
Lajos úti szennyvízátemelőben lévő szivattyú cseréjét, amelynek teljes költsége, régi szivattyú 
kiszerelésével, az új szivattyú beépítésével, vezetősín szereléssel, elektromos bekötéssel 
együtt: 627.256,- Ft + ÁFA, azaz: Hatszázhuszonhétezer-kettőszázötvenhat forint + ÁFA.  
 
1. A beruházás kivitelezésének végső határideje: 2017. augusztus 31. Előteljesítés lehetséges. 

A beruházás kivitelezése után, teljesítésigazolás alapján a VCSM ZRt. Szolnok számlát 
bocsát ki, amelyen végső fizetési határidőként 2017. december 31. napját jelöli meg.  

 
2. A Képviselő Testület ezen határozattal felhatalmazza Jánosi József polgármestert az 1. 

pontban foglalt munkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.   
 

 
Határidő:  Szerződéskötésre 2017. május hó 31.  nap. 
Felelős:     Jánosi József polgármester 
 
Értesülnek: Jánosi József polgármester 

Rédei Róbert jegyző  
  VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 
 
 
 
Zagyvarékas, 2017. május 24.  

        
  

             Jánosi József 
  polgármester 



KIVONAT 
 
Készült Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én 
megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből 
 
69/2017. (IV.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházás támogatási igényének benyújtásáról 
 
I. Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy   
 
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 3. melléklet II.3. pontja  
alapján támogatást igényel a fenntartásában álló  
 
 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda épületének bővítésére 
 

          
A beruházás teljes bekerülési költsége: 35.000.000.-Ft 
 
Igényelt támogatás:    24.000.000.-Ft 
 
Saját forrás:     11.000.000.-Ft 
 
 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda azonosító adatai: 5051. Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. 

OM azonosító: 201946 
     hrsz:173. 
 

A fejlesztés megvalósításának tervezett üteme: 2018. június 01- 2018. augusztus 31. 
A finanszírozás tervezett ütemezése:          2018. június 01 - 2018. augusztus 31. 
 
II. A Képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy: 
 

1. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. 

 
III. A támogatásból megvalósuló beruházást 10 (tíz) évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja. 
 
IV. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a támogatási igény benyújtásához 
szükséges  nyilatkozatok megtételére. 
 
A határozatról: 
 
1) Jánosi József polgármester 
2) Rédei Róbert jegyző 
3) Képviselő-testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
értesülnek. 

K.m.f. 
Jánosi József sk.        Rédei Róbert sk. 
polgármester                                   jegyző 
 
A kivonat hiteles: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
Zagyvarékas, 2017. április 27. 
 




