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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.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi tevékenységéről 

            Előadó: Herczeg Andrea védőnő, Berta Mónika védőnő 
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projektmenedzsmenti, tervezési, valamint kötelezően előírt nyilvánossági feladatok  
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            Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 

4.) Előterjesztés Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának 
betöltésére érkezett pályázat elbírálására 

            Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 

5.) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
            Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
 

6.) Előterjesztés közérdekű munkabüntetés letöltésére foglalkoztatás által  
            Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
 

7.) Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, 
valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011.(IX.16) önkormányzati 
rendelet módosítására 

   Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
 

8.) Előterjesztés a Művelődési Ház terembérleti díjának felülvizsgálatára 
   Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
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9.) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

megjelent, TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című 
felhívásra pályázat benyújtására és konzorciumi megállapodás jóváhagyására 

      Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 

 
Zárt ülés 
 
1.) Javaslat a 2017.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem 

adományozására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2017. június 27. 
               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. június 15-én, és június 20-án értesítést kaptunk a Magyar Államkincstártól arról, 

hogy az alábbi projektjeink vonatkozásában az elnyert támogatási összeg az 

önkormányzat részére utalásra került.  

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 

 

A „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” projekt esetében az elnyert 

támogatás utalása folyamatban van. (projekt szám: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 elnyert 

támogatás: 135 040 401 Ft) 

 

A TOP konstrukcióban tavaly beadott további 5 pályázatunk eredményéről még nem 

kaptunk tájékoztatást a Magyar Államkincstártól. 

 
Z a g y v a r é k a s, 2017. június  27. 

 

Tisztelettel: 

         Jánosi József s.k. 
                                                                                                             polgármester 
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Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 2016. évben 

Zagyvarékas, 2017. június 12. Készítette: Herczeg Andrea és  
   Berta Mónika 
  Védőnők 
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Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Zagyvarékas községben a Védőnői Szolgálat munkáját Herczeg Andrea védőnő az I. 

védőnői körzetben, a II-s körzetben Berta Mónika védőnő látja el. Működtető, fenntartó 

Zagyvarékas Község Önkormányzata, szakmai felettesünk, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi intézetében a járási vezető védőnő.  

Gondozási tevékenységünk fő színterei: várandós gondozás, 0-6 éves korosztály 

gondozási feladatai, nővédelem, bölcsőde, óvoda, általános iskola. 

A védőnői gondozás alapvető módszere a tanácsadás. Az önálló védőnői tanácsadások 

időpontja módosult:  

hétfőn: 0800 - 1000 várandós tanácsadás II-es körzet 

kedden: 0800  - 1000 csecsemő tanácsadás II-es körzet 

  1300  - 1500 csecsemő tanácsadás I-es körzet 

szerdán: 1300 - 1500 várandós tanácsadás I-es körzet 

csütörtökön és  

pénteken 0730 -1000 mindkét körzetnek egységesen tartunk védőnői fogadóórát. 

2016.11.07-től Herczeg Andrea védőnő Tiszavárkony községben helyettesít hétfő és csütörtök 

napokon hosszú távon. 

.A fennmaradó időben történnek a látogatások, iskolai, óvodai munkák, és az 

adminisztrációs feladatok. A gondozott családok rendelkezésére áll még az általános és az 

MSZSZ mozgó szakorvosi tanácsadás lehetősége is.  

2016. év folyamán 81 kismamát gondoztunk Zagyvarékason. Ebből fokozott 

gondozást igényelt 40 fő, 21 fő egészségügyi okok miatt, 9 fő környezeti okok miatt, és 10 fő 

egészségügyi és környezeti okból.  

A veszélyeztetettség fő okai:  

 kiskorúság 

 munkanélküliség 

 dohányzás 

 szerény szociális körülmények 

 elhanyagoló szülői magatartás 

 egészségügyi okok.  

Védőnői tanácsadáson megjelent kismamák száma, 416 fő. A terhes tanácsadás előírt 

alapvizsgálatait (súly, hosszmérés, vizeletvizsgálat, vérnyomás ellenőrzés szívhanghallgatás 



 Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 2016. évben 
 

 - 3 -

stb.) megfelelően felszerelt tanácsadóban végezzük, a súlyméréshez jelenleg nem áll 

rendelkezésre hitelesített mérleg. Jelenleg kismamáinknak a JNK Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház Rendelőintézetében a nőgyógyászati osztályon történik terhes gondozás 

keretében a szakorvosi ellátás, csütörtöki napokon. Az általános orvosi feladatokat Dr. 

Otrosinka Sylwia és Dr. Poroszlai Yvette háziorvosok látják el. Terhes gondozáson 4 

alkalommal kell kötelezően megjelenni a terheseknek, akkor jogosultak az anyasági segélyre, 

2016-ban egy kismama nem tett eleget ennek. Dohányzó terhes anyák száma 20. Ez igen 

magas szám, ezért munkánkban továbbra is kiemelt szerepet kap a dohányzás elleni 

küzdelem, hiszen ez áll sok esetben a koraszülések, a csecsemő-kisgyermek kori hurutok, 

asztmás betegségek hátterében.  

Újonnan nyilvántartásba 54 kismamát vettünk fel 2016. évben, ebből 12. hétig 34-en, 

13-28 hét között 15-en jelentkeztek, 28. hét után 5 fő.  

Védőnői gondozásban nem részesült terhes 1fő volt. Tudtunk terhességéről, jelzéssel 

éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé is, többszöri kérés ellenére sem jelent meg várandós 

gondozáson. 

 Védőnői látogatások száma terhesek esetében 2016-ban 200 alkalom volt. Fontos a 

kismamákkal otthonukban is találkozni, hiszen itt ismerjük meg lakás és élet körülményeit, 

felkészítjük a szülésre, újszülöttje fogadására és egyéb problémáikat szívesebben osztják meg 

védőnőjükkel otthonukban. Bármilyen okból fokozott gondozást igénylő kismamákat szükség 

szerint látogatjuk, ha kell a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen. 2016-ban 87 látogatás történt 

veszélyeztetett terheseknél. Az év folyamán 52 terhes anya szült. Halvaszülés 2016-ban nem 

volt.  

A gyermekágyas anyukákat szülés után 6 hétig látogatjuk és gondozzuk otthonában. 

Legfontosabb cél az anyatejes táplálás minden irányú támogatása, életmód-életvezetési 

tanácsadás, pszichés támogatás, hiszen nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megvisel sok 

anyukát a gyermekszületés első néhány hete. A családtámogatási formákat részletesen 

ismertetjük, hiszen ebben az időszakban kell igényelni a gyermek után járó juttatásokat.  

A védőnői munka következő nagy területe a 0-11 hónapos korosztály. 2016. évben 

nyilvántartott 0-11 hónapos korú csecsemők száma Zagyvarékason 47 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igénylő 8 fő volt, egészségügyi okok miatt 1 fő, környezeti okok miatt 4 fő, 

egészségügyi és környezeti okok miatt 3 fő. 2016-ben 52 újszülött született, ebből 4 

koraszülött volt, fejlődésben visszamaradt 2, fejlődési rendellenesség nem volt. Az 

újszülötteket otthonukban 6. hétig hetente, majd havonta látogatjuk. Segítséget adunk 

csecsemőtáplálás, védőoltások, testi-lelki fejlődés, játék tevékenység és bármely egyéb 
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témában felmerülő kérdésekben. A tavalyi évben 720 védőnői látogatás történt 0-11 hónapos 

korúaknál, ebből 84 alkalommal fokozott gondozást igénylőknél. Ennek a korosztálynak 

másik fő gondozási területe a védőnői tanácsadó. Jól felszerelt, szépen berendezett 

tanácsadónkban minden előírt vizsgálatot el tudunk végezni. 1-3-6 hónapban kötelező státusz 

vizsgálaton vesznek részt a csecsemők, ellenőrizzük testi gyarapodásukat és egy fejlődési 

kérdőívet töltünk ki a szülővel közösen. 2-3-4 és 6 hónapos korban, kötelező védőoltásokban 

részesülnek a csecsemők, erről előzetesen részletes tájékoztatást kapnak a családok. 

 Az oltóanyagokat negyedévente igényeljük a Népegészségügyi Intézettől. Előírásnak 

megfelelően a tanácsadó hűtőjében tároljuk. A hűtő hőmérsékletét naponta 2-szer 

ellenőrizzük. A csecsemők védőoltásaikat a védőnők által összeállított oltási terv alapján előre 

megbeszélt időpontban kapják meg háziorvosuktól vagy MSZSZ keretében.  

Háziorvosaink Dr. Otrosinka Sylwia és Dr. Poroszlai Yvette a hét minden munkanapján a 

rendelkezésünkre állnak. A gyermek szakorvosi rendelés havonta egyszer a hónap utolsó 

szerdáján történik Dr. Matolay Ágnes gyermekorvos által. 2016-ban védőoltás elmaradás nem 

volt Zagyvarékason.  

2016. évben védőnői tanácsadáson megjelent csecsemők száma 365 fő volt. Első 

életévét 46 fő töltötte be, ebből 4 hónapos korig kizárólag anya vagy női tejet kapott 25 fő, 6 

hónapig 20 fő, 12 hónap után is kapott anyatejet 21 fő. Mesterségesen táplált csecsemő 1 volt, 

jelentősen emelkedett a szoptatási kedv a kismamáknál. 

Védőnői munkánk kiemelt célja, hogy minden csecsemő a lehető leghosszabb ideig 

kapjon anyatejet. Háztól házig akcióban is szervezünk tejadást, ennek fontos vizsgálatok a 

feltételei a tejadó anya számára, de prioritás, hogy amennyiben lehet, a csecsemő a saját 

édesanyja tejét kapja, hiszen csak az nyújt számára védelmet. Begyűjtött anyatej mennyisége 

háztól házig akció keretében 299 liter volt 2016. év folyamán, ill. a szolnoki Anyatejgyűjtő 

állomás számára is adtak le donortejet bő tejű anyukáink.  

Zagyvarékason a 12-35 hónapos kisdedek száma 80 fő volt. Fokozott gondozást 

igényelt 9 fő, ebből egészségügyi okok miatt 2 fő, környezeti okok miatt 2 fő, egészségügyi és 

környezeti okok miatt 9 fő. Védőnői látogatások száma 266 alkalom volt, ebből fokozott 

gondozást igénylőknél 60. Látogatások fő céljai a 15-18 hónapos oltások szervezése, 1-2-3 

éves státusz vizsgálatok időpont egyeztetése, a korosztályt érintő problémák (pl.: 

szobatisztaságra nevelés, beszédfejlődés, közösség szerepe) megbeszélése. Ebből a 

korosztályból többen bölcsödébe járnak, mert a szülők dolgoznak, ők az oltásokról, 

vizsgálatokról írásos értesítést kapnak. Tanácsadási forgalom 12-35 hónapos kisdedeknél 203 

fő volt.  
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2016-ban nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma 158 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igényelt 14 fő, 3 fő egészségügyi okok miatt, 6 fő szociális okból, 5 fő 

egészségügyi és szociális okból egyaránt. Ez a korosztály már általában óvodába jár. A 

védőnői látogatások száma 197 alkalom volt, fokozott gondozást igénylőknél 37. A 

látogatások céljai 4-5-6 éves státusz vizsgálatok és a 6 éves kori védőoltás szervezése. 

Kiemelten fontos az 5 éves kori vizsgálat, ahol részletes orvosi és védőnői szűrések történnek 

(testi fejlődés, látás-hallásszűrés, RR mérés) szükség szerint szakvizsgálatra utalás. Ennél a 

vizsgálatnál, már a beiskolázásra összpontosítunk, ha valami probléma felmerül, időben kapja 

meg a gyermek a megfelelő fejlesztést. 2016-ban 43-an töltötték be 5. életévüket,41fő jelent 

meg a vizsgálaton. 12 gyermeket szűrtünk ki különböző problémákkal. Minden gyermek 

eljutott a megfelelő szakrendelésre, fejlesztésre. 

A 6 éves korúak védőoltást kapnak, ismét ellenőrizzük látásukat, hallásukat és 

részletes fejlődési lapot töltünk ki a szülővel együtt. Ha bármilyen probléma felmerül ismét 

szakorvoshoz, fejlesztőhöz irányítjuk a gyermeket. Célunk, hogy valóban iskolaérett gyerekek 

kerüljenek az iskolába. A beiskolázandókról külön listát vezetünk, 2016-ban 35 fő volt 

Zagyvarékason. Védőnői tanácsadáson megjelent 3-6 éves gyermekek száma 181 fő volt. 

2016-ban a gondozott családok száma 230, ebből dohányzik 124 család, védőnői 

intézkedés történt 31 alkalommal (környezettanulmányok készítése, jelzések a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé). Összes család látogatások száma 1234 alkalom. MSZSZ alkalmak száma 12, 

az itt megjelent 0-6 éves korúak száma 178.  

  Védőnői munkánkban a nővédelem is szerepet kap. Gyakran keresik fel a tanácsadót 

a zagyvarékasi hölgyek különböző problémáikkal (pl.: nőgyógyászati gondok, 

fogamzásgátlás, RR mérés, vércukormérés, pszichés problémák). Nővédelmi tanácsadási 

forgalom 2016. évben 42.  

 Természetesen családlátogatás során is találkozunk nővédelmi munkával, akár egy 

édesanya, nagymama, rokon fordul hozzánk segítségért. Nővédelmi látogatások száma 6.  

Zagyvarékas I-es körzetéhez tartozik még a településen működő bölcsőde és óvoda is. 

A védőnői szakmai protokoll előírása szerint bármilyen vizsgálatot a gyermeknél, csak szülő 

jelenlétében végezhető, így a korhoz kötött vizsgálatok csak a védőnői tanácsadóban zajlanak. 

A bölcsödében és az óvodában kizárólag az előírt és az intézmény vagy a szülők által kért 

tisztasági ellenőrzések történnek. Rendszeresen konzultálunk azokról a gyermekekről, kiknél 

fejlődésükben vagy magatartásukban probléma lép fel. Az intézmény kérésére külön 

vizsgálatokat végzünk, vagy soron kívül meglátogatjuk otthonában a családot.  
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Iskolai munka 2016-ban. 

JANUÁR: 1-8. osztályos tanulók tisztasági vizsgálata, adminisztráció. 

FEBRUÁR: 8. osztály védőnői szűrővizsgálatai, tisztasági szűrések. 

MÁRCIUS: Megtörtént a 7. osztályos tanulók Hepatitis B oltása, pótoltásai.  8. osztályos 

tanulók pótszűrése, orvosi szűrővizsgálatának lebonyolítása. Tisztasági szűrések. 

ÁPRILIS: 1-8. osztályok tisztasági vizsgálata. ENGERIX B oltásról jelentés elkészítése és 

küldése a Népegészségügyi Intézethez. Továbbtanulókkal kapcsolatos adminisztrációk. 

7. osztályos leányok Cervarix oltása, szervezés, lebonyolítás, adminisztráció. 

MÁJUS: 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációk, postázások. Jelentés 

Cervarix oltásokról. Tisztasági szűrések. 2. és 4. osztályosok szűrővizsgálata. 8. osztály 

szexuális felvilágosítása.  

JÚNIUS: Iskola egészségügyi jelentés készítése, 6. osztály szűrése. 

JÚLIUS-AUGUSZTUS: Adminisztrációs munkák. Iskola egészségügyi munkaterv készítése.  

SZEPTEMBER: Tisztasági vizsgálat 1-8. osztályokban. Cervarix (HPV) oltás szervezése 7.-

es lányoknak, szülői kérdőívek kitöltetése, oltóanyag igénylés. 7. osztályos tanulók 

Hepatitis B oltásának megszervezése, lebonyolítása, adminisztráció.  6. osztályos 

tanulók M-M-R vaxPro védőoltás megszervezése, lebonyolítása, adminisztráció. 

OKTÓBER: Pótoltások lebonyolítása 6-7. osztályokban. Tisztasági vizsgálatok. 6. osztályos 

tanulók BOOSTRIX oltásának előkészítése, lebonyolítása, adminisztráció, pótoltások. 

7. osztályos lányok Cervarix oltása, adminisztráció. Jelentések elkészítése M-M-R vax-

Pro és Engerix-B oltásokról. 3. osztályosok higiénés felvilágosítása, előadás tartása. 

NOVEMBER: Tisztasági vizsgálat minden évfolyamon. Közös konzultáció tartós tetvesség 

ügyében a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

DECEMBER: Tisztasági szűrések 1-8 osztályokban. Adminisztrációs munkák. Jelentés 

készítése Cervarix oltásokról 
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Óvodai és iskolai tisztasági vizsgálatok alkalmával felmerül a tetvesség problémája. Nem 

fordul elő nagy számban Zagyvarékason, inkább visszaeső családjaink vannak, akik 

nem kezelik ki rendesen gyermekeik haját. Ehhez pedig ingyen irtószert is biztosít a 

Polgármesteri Hivatal. Tetves gyermek esetén írásos értesítést kap a szülő, ahol 

részletezve van, hogy mi a teendő, majd néhány napon belül be kell hoznia ellenőrzésre 

és igazolásért a védőnői tanácsadóba vagy személyesen megyünk ki az intézménybe 

újbóli ellenőrzésre. Tartós tetvesség esetén jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat és 

Népegészségügyi Intézet felé. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal mindennapi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan 

konzultálunk, közös látogatásokat szervezünk. 2016. év folyamán 13 alkalommal kértünk 

írásos segítséget a szolgálattól. Jelzéseink fő okai: nem megfelelő lakhatási körülmények, 

kiskorú vagy egyéb szociális ok miatt veszélyeztetett terhesek, szülők válása miatt 

krízishelyzetbe került kiskorú gyermekek, újszülött veszélyeztetése, nem megfelelő szülői 

magatartás, gyermek elhelyezési ügyek, élvezeti szerek előtérbe kerülése a gyermekes 

családokban, gyermekjóléti szolgálat által kért jelzések. Közös családlátogatásaink száma 

2016-ben: 30. 

2016. évben 3 alkalommal szerveztük meg, és bonyolítottuk le a véradást 

Zagyvarékason, ruhagyűjtési akcióban vettünk részt a Vöröskereszt szervezésében, a ruhákat 

a falu rászorulói között osztottuk szét a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

Gyermek elhelyezési perek kapcsán szükség szerint megjelenünk a Szolnoki 

Bíróságon. 

Bizottsági kültagként Herczeg Andrea védőnő részt vesz a helyi Szociális Bizottság 

munkájában. 

Egyéb, a védőnői munkával összefüggő tevékenység keretében történik meg az éves 

beszámolók, munkatervek készítése dokumentációk alapján. Továbbá értékelések, jelentések 

készítése, munkakörrel összefüggő szervezési feladatok ellátása, folyamatos ön és tovább 

képzés. 

 

 Beszámolónkat zárva, tisztelettel ajánljuk Zagyvarékas Község Önkormányzatának 

figyelmébe, és kérjük elfogadását. 

Zagyvarékas, 2017. június 12. Herczeg Andrea és Berta Mónika 
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sorszám projekt műszaki ellenőrzés közbeszerzési szakértő tervezési feladatok (összes) kötelező nyilvánosság biztosítása projektmenedzsment kiviteli terv készítése
kerékpárforgalmi hálózati 

terv készítése
műszaki leírás és térképes 

vázrajz készítése

előkészítő műszaki 
tervdokumentáció 

készítése

1
Zagyvarékasi 

Égszínkék Óvoda 
felújítása és bővítése

1.)Pálinkás István: 500.000.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 952.500.Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 762.000.-Ft

1.)KÁR-MENTOR Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társaság: 

600.000.-Ft
2.)MELZS Kft.: 539.750.-Ft

3.)Bakos László E.V: 499.745.-Ft

1.)Pálinkás István: 1.738.000-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 2.095.500.Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 1.803.400.-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 317.500.-
Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft: 165.100.-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 508.000.-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 
1.905.000.-Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 1.244.600.-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 1.587.500.-Ft

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns

2
Zagyvarékasi Községi 
Bölcsőde felújítása 

és bővítése

1.)Pálinkás István: 600.000.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 825.000.Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 863.600.-Ft

1.)KÁR-MENTOR Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társaság: 

720.000.-Ft
2.)MELZS Kft: 635.000.-Ft

3.)Bakos László E.V: 599.440.-Ft

1.)Pálinkás István: 2.000.000.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 2.667.000.Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 2.286.000-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 381.000.-
Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft: 165.100.-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 603.250.-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 
3.810.000.-Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 1.498.600.-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 1.905.000.-Ft

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns

3

Fenntartható 
közlekedés 
fejlesztése 

Zagyvarékason

1.)Pálinkás István:1.350.000.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft:1.955.800.-Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 1.879.600.-Ft

1.)KÁR-MENTOR Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társaság: 

1.620.000.-Ft
2.)MELZS Kft:1.905.000.-Ft

3.)Bakos László E.V:1.348.740.-Ft

lásd a táblázat végén

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 199.962.-
Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft: 381.000.-Ft 

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 1.397.000.-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 
3.375.000.-Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 3.810.000.-Ft 

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 4.286.250.-Ft

1.) PERIDON Tervező és 
Vállalkozó Kft: 4.191.000.-Ft
2.) MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft:  

3.683.000.-Ft
3.) VIA-TRITA KFt: 2.540.000.-

Ft

1.) PERIDON Tervező és 
Vállalkozó Kft: 3.746.500.-

Ft
2.) MÉLYÉPTERV ENVIRO 

Kft:  4.508.500.-Ft
3.) VIA-TRITA KFt: 

2.540.000.-Ft

1.) PERIDON Tervező és 
Vállalkozó Kft: 1.714.500.-Ft
2.) MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft: 

1.397.000.-Ft
3.) VIA-TRITA KFt: 1.016.000.-Ft

1.) PERIDON Tervező 
és Vállalkozó Kft: 

2.286.000.-Ft
2.) MÉLYÉPTERV 

ENVIRO Kft: 1.968.500.-
Ft

3.) VIA-TRITA KFt: 
652.780.-Ft

NYERTES TOP PROJEKTEK EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKRE BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)





































 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

részére 
a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére érkezett 

pályázat elbírálására 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2015. (VI.01.) sz. 
képviselő-testületi határozatával Karkusné Balázs Évát bízta meg a Zagyvarékasi Községi 
Bölcsöde (Zagyvarékas, Szabadság tér 10.) intézményvezetői feladatainak ellátására, 
magasabb vezetői állásba.  

A vezetői megbízás időtartama 2015. június 1. napjától, 2 évre, a magasabb vezetői beosztás 
betöltésére kiírandó pályázat, illetve pályázati eljárás lezárásáig szól. 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé a Zagyvarékas Községi 

Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére. A felhívásra 1 pályázat érkezett, 

Karkusné Balázs Éva pályázata. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  1/A. §. 10. bekezdés c) pontja értelmében a magasabb 

vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület 

képviselőjének vagy a szakmai szerint illetékes szakmai kollégium tagjának a beérkezett 

pályázatokat szakértőként véleményeznie kell. 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Fentiek alapján a megbízásról való döntés megalapozásában a szakértői vélemények 

elkészítésére a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke (1119. Budapest, Tétényi út 46-48.) 

került felkérésre.  

 
A pályázat és annak szakértői véleménye jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A szakértő által adott véleményből is kiderül, hogy a pályázó részben felel meg a 
magasabb vezetői beosztás ellátásához jogszabályban előírt képesítési 
követelményeknek. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. június 22. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Jánosi József 
polgármester 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
Határozati javaslat 

 
……../2017. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére beérkezett 
pályázatok elbírálásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Községi 
Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatot elbírálta. 

 
2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Bölcsőde 

Zagyvarékas, Szabadság tér 10. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, 
Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u. 37. sz. alatti lakost, az 
intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját bízza meg. 

 
3. A vezetői megbízás időtartama 2017. július 1. napjától, 2 évre, a magasabb vezetői 

beosztás betöltésére kiírandó pályázat, illetve pályázati eljárás lezárásáig szól. 
 

4. A Képviselő-testület kötelezi Karkusné Balázs Évát, hogy a 15/1998- (IV.30.) NM 
rendelet 2. melléklet B) pontjában szereplő képesítési előírásoknak megfelelő 
végzettséget szerezze meg. 

 
5. A képviselő-testület Karkusné Balázs Éva illetményét a fenti időponttól 

 
D10 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó        161.000- Ft-ban 
magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap 200 %-a)           40.000.-Ft-ban 
munkáltatói döntésen alapuló illetmény     5.900 Ft-ban 
szociális ágazati összevont pótlék              26.722 Ft-ban 
bölcsődei pótlék                44.722 Ft-ban 
Összesen                         278.344.-Ft-ban  
 

állapítja meg. 
 
 
A képviselő-testület ezen határozatával az e tárgyban született 91/2015. (VI.01.) sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 
 
A határozatról: 
 

1. Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth utca 37. 
2. Községi Bölcsőde Zagyvarékas, Szabadság tér 10. 
3. Jánosi József polgármester 
4. Rédei Róbert jegyző 
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
6. Magyar Államkincstár- Bérszámfejtő Iroda, Szolnok 
7. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
   a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő testület! 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31. napján a 
149/2013.(X.31.) számú határozatával elfogadta Zagyvarékas Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 
 
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ebktv.) 31.§ (4) bekezdése alapján „ A helyi esélyegyenlőségi program 
időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet  esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükséges esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 
 
A program utoljára 2015. novemberében került felülvizsgálatra és az abban foglaltak 
elfogadásra kerültek a képviselő-testület által. 
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 
kétféle lehet: 

a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. 

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  
 
A helyi esélyegyenlőségi program áttekintéséhez igénybe vettük a Türr István Képző és 
Kutató intézet által megküldött útmutatót és arra a következtetésre jutottunk, hogy jelenleg 
nincs szükség a Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó felülvizsgálatára, az változatlan 
formában elfogadható. Az elmúlt két évben olyan jelentős változások nem történtek, ami a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó felülvizsgálatát tenné szükségessé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. június 20. 

Rédei Róbert 
     jegyző 



 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 

 
       HATÁROZATI JAVASLAT 

…………/2017. (VI.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 
Programok elkészítésnek szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet szerint eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2013. (X.31.) számú 

határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 

megfelelően áttekintette, és Zagyvarékas Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

változatlan formában elfogadja, az Intézkedési Tervben meghatározott határidőket 

2018. október 31-ig meghosszabbítja. 

 
 
Felelős:     Rédei Róbert jegyző 
Határidő:      2017. július 10. (határozat feltöltése a hep.tkki.hu dokumentumai közé) 

    2018. október 31.Új Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotása 
 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület valamennyi tagja 
4. Türr István Képző és Kutató Intézet 4034, Debrecen Vámospércsi út 84. 

értesülnek. 
 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az előterjesztés készítette: Rédei Róbert jegyző 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Közérdekű munkabüntetés letöltése foglalkoztatás által  

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2017. június hó 29-ei  
testületi ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30-án a 
44/2017.számú határozatával az alábbi döntést hozta: 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közérdekű munkabüntetésre 
ítélt személyek számára biztosít lehetőséget a közérdekű munkabüntetés letöltéséhez. 

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

A döntést követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség levélben megkereste az 
önkormányzatot – levél mellékletként csatolva-, melyben kérte, hogy az önkormányzat 
szüntesse meg a Bv.tv. 280.§-ának (2) bekezdésébe ütköző törvénysértő gyakorlatot és a 
településen lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező elítélteket szíveskedjen 
foglalkoztatni. A tett intézkedésről, tájékoztatást kér a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Főügyészség. 
 
A Pénzügyi Bizottság a 2017. június 26-án megtartott ülésén 4 igen szavazattal azt javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy változatlan formában továbbra is tartsa fenn a 44/2017. (III.30.) 
számon hozott határozatát, mely tartalmazta:  

„Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza továbbá, 
csak abban az esetben áll módjában az elítélt személyek számára a közérdekű 
munkabüntetés letöltését biztosítani, ha annak személyi feltételeit a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály az 
önkormányzat részére biztosítja.” 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Zagyvarékas, 2017. június 22. 

Jánosi József  
            polgármester 



1. melléklet a ……./2017. (……..) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 
 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi 
események megállapításához 

 

I. Az igénylő adatai: 

1. Személyes adatok: 

Név:…………………………………….Születési név:……..…………………….……………. 

Születési helye:…………………….……...ideje:…..….év…..…..…………hó ……….nap 

Anyja neve:………………….………..……….Állampolgársága: …….…………..…………... 

Lakóhelye:.……………………………………………………………………............................ 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….. 

II. A másik fél személyes adatai: 

Név:…………………………………….Születési név:……..…………………….……………. 

Születési helye:…………………….……...ideje:…..….év…..…..…………hó ……….nap 

Anyja neve:………………….………..……….Állampolgársága: …….…………..…………... 

Lakóhelye:.……………………………………………………………………............................ 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….. 

2. Az esemény fajtája:  házasságkötés 

    házassági fogadalom megújítása 

    névadó 

    egyéb: ……………………………………………………………... 

3. Az esemény:  hivatali munkaidőn kívüli, annak időpontja: ………………………….. 

    hivatali helyiségen kívüli, annak leendő helyszíne: 
  
   …………………………………………………………………………............ 

A megjelölt helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmények 
bekövetkezésének esetére a következő helyiséget jelölik meg:  

………………………………………………………………………………………………....... 



4. Az esemény hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli 
megtartásának indoklása: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

III. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályai: 

Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen belül – a munka törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn túl is rendezhető. 
Hivatal munkaidőn túl hivatali helyiség belül anyakönyvi eseményt hétköznap 19 óráig, 
szombaton 9 órától 19 óráig lehet lebonyolítani. Lebonyolításának szolgáltatási díja 
8.000 Ft. 

Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt – a munka törvénykönyvében 
meghatározott munkaszüneti napok kivételével – hivatali munkaidőn túl pénteken 14 
órától 18 óráig, szombaton 9 órától 19 óráig lehet rendezni. Lebonyolításának 
szolgáltatási díja 20.000 Ft. Külső helyszínként kizárólag olyan hely fogadható el, ahol 
az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok 
és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. 

Az anyakönyvi események szolgáltatási díját az igénybevevőnek a Polgármesteri Hivatal 
költségvetési elszámolási számlájára kell készpénz átutalási megbízáson legkésőbb az 
anyakönyvi eseményt megelőző 15 nappal megfizetnie. A szolgáltatási díj befizetése a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárában is lehetséges hivatali munkaidőben. A 
házipénztár nyitva tartási ideje: hétfőn 8 órától 12 óráig, 13 órától 15 óráig; 
csütörtökön: 13 órától 15 óráig.  

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
 

Zagyvarékas, 20______ év_________________hó _____nap  
 

_____________________________                  ___________________________ 
a kérelmező aláírása                       másik fél aláírása* 
 

    
*: Csak házasságkötéskor történő bejelentkezéskor írandó alá mindkét fél által. 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. június 29-ei soros ülésére 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő 
díjak mértékéről szóló 17/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új 

rendelet alkotása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2011. szeptember 16-án fogadta el az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.). A rendelet szabályozza a 
hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események engedélyezésének, 
lebonyolításának rendjét, továbbá az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya célellenőrzés keretében vizsgálta, hogy az önkormányzat 
házasságkötéssel foglalkozó helyi rendelete megfelel-e az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010.évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) foglalt előírásoknak. 

Az At. 96.§-a ad felhatalmazást a települési önkormányzatnak arra, hogy 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint 

b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

A jelenleg hatályos Ör. még az anyakönyvi törvény előtt hatályban volt 1982.évi 
17.tvr.felhatalmazó rendelkezése alapján került megalkotásra. 
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A jelenleg hatályos Rendelet felülvizsgálata időszerűvé vált az időközben történt 
jogszabályváltozások illetve a díjak tekintetében. 

Az új Ör. megalkotásánál figyelembe vettem a 2014. július 1-jén hatályba lépett At. 
rendelkezéseit, továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztályának a célellenőrzés során tett megállapításait is. 

Az anyakönyvvezető díjazását, a hivatali helyiségén kívül lebonyolított anyakönyvi 
eseményenként, szertartásonként – javaslom bruttó 10.000 Ft-ról, bruttó 15.000 Ft-ra 
megemelni. 

A hivatali munkaidőn túl helyszíntől függetlenül megtartott anyakönyvi eseményért és 
szertartásért a közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díjat javaslom bruttó 
5.000 Ft-ról, bruttó 10.000 Ft-ra megemelni. 

A fenti díjazások fedezete a befizetett szolgáltatási díjak. 

Anyakönyvi események szolgáltatási díjai: 

Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény, szertartás 
lebonyolításának szolgáltatási díján, a jelenlegi 20.000 Ft-on nem történik emelés. 

A hivatali munkaidőn túl a hivatalos helyiségben lebonyolított anyakönyvi esemény, 
szertartás díját a jelenlegi 8.000 Ft-ról, javaslom 15.000 Ft-ra felemelni. 

Továbbá egy új szolgáltatási díj kerülne bevezetésre, a 30 napos várakozási idő alóli 
felmentés szolgáltatási díja, melynek mértéke 10.000 Ft-ban kerülne meghatározásra. 

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet 
tájékoztatni kell. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezet 
az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjen. 
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Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben az érintetteknek – az ott 
meghatározott esetekben és mértékben – díjfizetési kötelezettsége keletkezik, amely bevételt 
eredményez az Önkormányzat számára. 

2. Környezeti, egészségi következménye: Nincs 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terheket nem emeli. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
jogkövetkezménye: A Rendelet megalkotása óta a díjak összegének tekintetében nem történt 
módosítás, így azt indokolt módosítani. Amennyiben a rendeletben nem kerülnének 
szabályozásra a díjtételek, az önkormányzatnak abból bevétele nem származhatna, hiszen 
akkor az anyakönyvi esemény vonatkozásában a többletszolgáltatásért nem kérhetné a díj 
megfizetését. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 
feltételek: Az eddigiekhez képest nem kíván többlet személyi feltételt. Az önkormányzat 
költségvetésében biztosított a fedezete. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. (IX.16.) 
rendelete felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17.törvény erejű rendelet, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény hatályon kívül helyezésre került – 
mely törvény a rendeletalkotásra a Képviselő-testületnek a felhatalmazást megadta -, ezért 
indokolttá vált a rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. 

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és 
elfogadására. 

Zagyvarékas, 2017. június 22. 

Rédei Róbert 
jegyző 



TERVEZET 
 
 
…………../2017. (VI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 
közterület és a piaci helyfoglalás díjának, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
(Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) és a Vasúti Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, 
Táncsics Mihály utca 25.) – mint kulturális intézmény helyiségeinek a bérleti díját az                   
1. számú mellékletben szereplő összegekkel fogadja el. 

A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 17/2017. (II.14.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
A határozatról: 
 

1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – Csasztvanné Ballók Éva 
igazgató 

2.) Kovács Lajosné helypénzszedő 
3.) Jánosi József polgármester, 
4.) Rédei Róbert jegyző, 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
6.) Képviselő-testület tagjai, 
értesülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

                                   Javasolt Díjak   
2017. JÚLIUS 1. napjától 

                 

MEGNEVEZÉS Bérleti díj összege ÁFÁ-val 

 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén) 
(Ft/nap) 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
közösségi célú helyiségei: 

    

1. Nagyterem:     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

2500  4500 45000 
 

55000 
 

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

2500 4500 60000 70000 

értekezlet, konferencia, fórum 2500 4500 40000 50000 

 

 

 

 



 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén 
(Ft/nap) 

2. Kisterem     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

1000 2000 8000 10000 

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

3.Vasúti Újtelep Közösségi Ház     

családi rendezvények - - 8000 10000 

egyéb rendezvények, programok 1000 2000 8000 10000 

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

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 a Művelődési Ház közösségi célú helyiségeit és eszközeit az önkormányzati intézmények és civil szervezetek térítésmentesen 
használhatják. 

 Rendezvények megtartása esetén a bérlő a bérleti díjon felül 20.000.-Ft kauciót köteles fizetni. 

 sörgarnitúra bérlése esetén a bérlőnek a bérleti díjat az igényléskor rendeznie kell. A sörgarnitúra bérlője a bérleti díjon felül 10.000.-
Ft/garnitúra kauciót köteles fizetni. 

5. Eszközhasználati díj (tányér, pohár, evőeszköz stb.) 200.-Ft/fő/nap 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A helyi identitás és kohézió erősítése című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra 
benyújtandó pályázatról 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. június 29-i ülésére 

 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pályázati felhívást 
jelentetett meg a helyi identitás és kohézió erősítésére. 
 
A felhívás célja: A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, 
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi 
szerepvállalás erősödését jelenti. A TOP egyik legfontosabb célkitűzése a fejlesztések 
integrált módon történő megvalósítása, ezért a szinergikus hatások érvényesülése érdekében 
javasolt a jelen intézkedés keretében megvalósításra kerülő tevékenységeket a TOP ERFA 
intézkedései által támogatott tevékenységekkel összekapcsolni. 
A célzott helyi közösségfejlesztési programokat a TOP az EFOP-pal szinergiában 
finanszírozza, az alábbi lehatárolással: - Az EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú 
kiemelt projekt biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy 
pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot – amely a kiemelt projekt fizikai zárásáig áll 
rendelkezésre –, illetve az EFOP finanszírozza a több megyében megvalósuló 
közösségfejlesztési programokat és az oktatási típusú intézkedések módszertanát. - A TOP 
finanszírozza az ERFA intézkedéseihez közvetlenül kapcsolódó programokat és a helyi 
kihatású közösségfejlesztési programokat. Utóbbi keretében biztosítja a helyi 
közösségfejlesztési szakember bevonását, alkalmazását. 
 
Támogatást igénylők köre  
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 
327, 328) 

b)  Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 
(GFO 37) 

c) Többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 113, 114, 
116, 117, 121, 123, 128, 129) 

d) Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 
576) 

e)  Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 
528, 529, 563, 565, 569) 

f) Egyházi jogi személy (GFO 55) 
g) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599) 
h) Közalapítvány (GFO 561, 562) 
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 
formában van lehetőség. Amennyiben nem konzorciumvezető, akkor konzorciumi tagként 
kötelező bevonni a fejlesztéssel érintett település helyi önkormányzatát (GFO 321). Elvárás, 
hogy a támogatást igénylő vagy legalább egy konzorciumi tag minimum kétéves szakmai 
tapasztalattal rendelkezzen az alábbi területek valamelyikén: - kulturális, vagy - 
közösségfejlesztés, vagy - szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások vagy - te Egy 
település területére vonatkozóan egy támogatási kérelem nyújtható be. 
 
Minden településnek rendelkeznie kell helyi esélyegyenlőségi programmal. 
Önállóan támogatható tevékenységek 
 

A. Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 
Az 1.-6. pontokban, valamint azok alpontjaiban meghatározott tevékenységek csak 
együttesen támogathatóak, mindegyik pont megvalósítása kötelező, kidolgozásukhoz 
részletes szakmai támogatást a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani 
útmutatója (a továbbiakban: Módszertani útmutató) ad. A Módszertani útmutatóban 
ismertetett teljes közösségfejlesztő folyamatot meg kell valósítani. 
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A tervezés 
eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt 
további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy 
vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik 
(pl.: történelmi, kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, 
összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.). 
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének 
történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a 
közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései 
által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. 
3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának 
közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, 
események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, 
könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb 
intézmények, szervezetek együttműködésével: 
a) közösségi akciók, tevékenységek, események, 
b) programok, folyamatok, 
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, 
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése. 
4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó 
dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai 
dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való 
áttekintése és amennyiben releváns megújítása: 
a) helyi esélyegyenlőségi program, 
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b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet. c) egyéb, a 
településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához 
illeszkedő stratégiai dokumentum. Ez utóbbi 4. 
c) pont esetében új dokumentum létrehozása is támogatható, amennyiben az szükséges 
és illeszkedik a helyi cselekvési tervhez. 
5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont 
kialakítása (infrastruktúra-fejlesztés nélkül). 
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: 
a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a 
közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő 
„központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi 
tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő 
képzéseken való részvétel biztosítása érdekében; 
b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat 
generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek 
és a település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi 
(Európai Unión belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) 
tapasztalatcsere. 
 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
1. Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. 
fejezetében az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 
2. Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. 
 

Választható, önállóan támogatható tevékenységek: 
 
1. A Felhívás 3.1.1 fejezetében felsorolt akciók, közösségi tevékenységek, események, 
programok, folyamatok és együttműködések megvalósításához szükséges eszközbeszerzés. 
2. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés): a TOP keretében vagy egyéb forrásból 
megvalósítani kívánt bármely infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló: 
a. információs kampány; 
b. lakossági tervpályázat; 
c. közösségi tervező műhelyek; 
d. összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a szakértői 
tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi tervezés) eredményeinek feldolgozásával; a 
dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele. 
3. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok: 
- helyi bűnmegelőzési stratégiák kidolgozása és megvalósítása; 
- a helyi közösség biztonságérzetét negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas 
módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása; 
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- tudatosságnövelés; - a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a 
település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába; 
- gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása; 
- a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések; 
- együttműködés, információáramlás javítása, hálózatépítés; 
- bűnmegelőzési szakemberek, nevelési, oktatási és kulturális intézmények (közművelődési, 
muzeális és könyvtári intézmények), továbbá fenntartóik, valamint civil szervezetek 
együttműködésének fokozása, szakemberek képzése, továbbképzések; 
- az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a 
bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó 
programok. 
4. Közlekedésbiztonsági programok: 
- A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó 
szemléletformáló kampány megvalósítása. 
- Lehetséges szemléletformáló tevékenységek: 
o kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, 
rendezvények, bebiciklizés megvalósítása; 
o információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ 
szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása; 
o szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár); 
o Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia4 , „Biztonságosan közlekedni egy élet 
úton”5 egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, 
óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.); 
o gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) 
megvalósítása. 
- A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része 
rendőrségi kampány. 
 
A támogatás mértéke, összege 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatás 
maximális összege 100 millió Forint. 
A közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása önállóan támogatható 
tevékenységre minimum 15 millió Ft, maximum 40 millió Ft összeg számolható el 
célterületenként (település(ek), településrész). 
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak. 
 
A felhívásra Besenyszög Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető település kíván 
pályázatot benyújtani. A konzorcium tervezett tagjai: Kőtelek, Nagykörű, Szászberek, 
Zagyvarékas, Újszász. 
Mivel a 6 település lakosságszáma meghaladja a 15.000 főt, a pályázatban 2 célterület kerül 
meghatározásra: 1.: Besenyszög, Kőtelek, Nagykörű, 2.: Szászberek, Zagyvarékas, Újszász. 
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A pályázat keretében – figyelembe véve a felhívás által előírt kötelezően megvalósítandó 
tevékenységeket – az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük: 

- Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: 
o közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés, 
o cselekvési terv elkészítése 
o a projekt által érintett térség közösségi tevékenységének történeti feltárása és a 

lakosság számára elérhetővé tétele, 
o Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

megvalósítása (pl.: közösségek szomszédolása, szomszédünnep, közösségi 
találkozók, népismereti tábor, egyéb kulturális programok) 

- Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése (pl.: honlap, közösségi oldal, nyomtatott 
újság, hírlevél, hirdető táblák, információs felületek) 

- Részvételi fórumok elindítása, működtetése: (pl.: párbeszédkörök, kerekasztalok) 
- A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 

(infrastruktúra fejlesztés nélkül, a település közművelődési, vagy muzeális 
intézményében) 

- A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: 
o lakosok bevonása, aktivizálása, 
o kulturális- köznevelési, - szociális intézmények, civil- és egy szervezetek 

együttműködésének kialakítása, 
o „Cselekvő közösségek” által delegált közösségfejlesztő mentor szakmai 

támogatásának igénybevétele, 
o településenként legalább egy-egy közösségfejlesztő szakember képzése 
o „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzés igénybevétele 
o „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított szakmai 

tapasztalatcseréken település vezetőinek részvétele. 
- Infokommunikációs akadálymentesítés 

 
 
A fentiek alapján a projekt teljes tervezett bekerülési költsége 100 millió Ft. A projekt 
támogatás intenzitása 100%-os, amely alapján a megvalósításhoz önerő biztosítása nem 
szükséges. 
 
A projekt előkészítésekor felmerülő költség konzorciumi tagonként 254.000.-Ft, összesen 
1.524.000.-Ft, amely a pályázat beadásához szükséges megalapozó dokumentum és 
mellékletei költségét jelenti. 
 
Zagyvarékas, 2017. június 27. 
 
 Jánosi József  
 polgármester 
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                                                   TERVEZET 
..…./2017.(VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-5.3.1-16 
kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra pályázat 
benyújtásáról és konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című 
felhívása keretében támogatási kérelem benyújtására és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt cél közös együttműködéssel történő 
megvalósítására konzorciumot hoz létre az alábbi szervezetekkel: 

 
- Kötelek Községi Önkormányzat 
- Nagykörű Községi Önkormányzat 
- Szászberek Községi Önkormányzat 
- Újszász Város Önkormányzata 
- Besenyszög Város Önkormányzata 
 
Tervezett forrásszerkezet: Bruttó Ft 

   Megnevezés TOP-5.3.1-16    összesen 

Támogatás (100%) 
 

100.000.000,- 

 

100.000.000,- 

Összesen: 
 
100.000.000,- 

 
100.000.000,- 

 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat során bruttó finanszírozási támogatást kér, mert a 
beruházással kapcsolatban az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult. 

 
3. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására a 

Polgármestert hatalmazza fel. 
 

4. A Képviselő-testület pályázat beadásához szükséges megalapozó dokumentum és 
mellékletei elkészítéséhez kapcsolódó költség konzorciumi tagkén ráeső részét, bruttó 
254.000,-Ft-ot a 2017. évi költségvetésben meghatározott tartalék keret terhére 
biztosítja. 
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A határozatról értesülnek: 
 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai, helyben 
4.)Besenyszög Városi Önkormányzat 
5.)Kőtelek Községi Önkormányzat 
6.)Nagykörű Községi Önkormányzat 
7.)Szászberek Községi Önkormányzat 
8.)Újszász Város Önkormányzata 
9.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
10.)Irattár 
 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
_________________________________________________________1 Operatív Program 
keretében  
a _____________________________________________________________  2 felhívásra 
(a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem 
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  

                                                   
1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 



 

 

Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 
_______________________________________________  (a továbbiakban Vezető-t) 
választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 



 

 

 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..3 
 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 
 

                                                   
3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 
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Előterjesztés 
Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékas Emlékérem kitüntetés 

adományozására 

 

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. 
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c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 

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 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2017.(V.25.) sz. 
határozatával döntött a Díszpolgári cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozásáról. A 
pályázati felhívást az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére, 
valamint a hozzátartozó javaslattételi lapot jóváhagyta.  

Az önkormányzat a javaslattételre jogosultak részére a felhívást és a javaslattételi lapot 2017. 
május 30-án megküldte. 

A javaslattételre 2017. június 25-ig volt lehetőség. 

Az alábbi táblázatban a beérkezett javaslatok, míg a második táblázatban a korábbi 
évek kitüntetettjei kerültek feltüntetésre. 
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A beérkezett javaslatok  
2017. év 

Javaslatot küldő 
személy/szervezet 

Javasolt személy 
Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 

 
Móricz Zsigmond Társaság 

Agócs Gyuláné 

 
- 

 
Konkáné Fekete Márta 

Fekete Gáborné (Kékibolya 
Műkedvelő művészeti 

Csoport) 

 
- 

 
Földes Imréné 

Kézér Zoltán alpolgármester Id. Földes Imre - 
Szabó Viktor képviselő - Nagy Adrienn 

Szabó Viktor, Polónyi László 
képviselők 

 Szekeres Attila 

Kocsis Frigyesné (Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület) 

 Dr. Kiscsatári Irén 

 

Korábbi évek kitüntetettjei (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 Legeza 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 
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2015  
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Szalay Mihály Ivánné 

Kovács Margit 
 

2016 

 
néhai Bodó István 

Ecseki Nándor 
Bodó Istvánné 

Körmendy András Attiláné 

 

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 

AA  rreennddeelleett  55..  §§--áánnaakk  ((44))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinntt  Díszpolgári cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 
 
A rendelet 1.§-ának (1) bekezdése alapján az Önkormányzat érdemeik elismeréseként 
díszpolgári címet adományozhat azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor. 
 
A Pénzügyi Bizottság 2017.június 26-án megtartott ülésén az alábbi javaslatokat tette a címek 
adományozására: 
 
Díszpolgári Cím: id. Földes Imre  2 igen, 2 tartózkodás mellett  
 
Zagyvarékasért Emlékérem:  1. Nagy Adrienn         3 igen, 1 tartózkodás mellett 
    2. Dr. Kiscsatári Irén  4 igen szavazat 

3. Szekeres Attila       4 igen szavazat 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

Z a g y v a r é k a s, 2017. június 27. 
         Jánosi József 
        polgármester 


























