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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 16 órakor 
 
kezdettel 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.) Javaslat a ZAKESZ megszüntetésére, valamint a Zagyvarékasi 
Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft nevének és tevékenységi körének 
módosítására      
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3.) Beszámoló a 2017. I. félévben végzett pályázati tevékenységéről  
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
4.) Javaslat a 2017. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásra 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5.)Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető 
 beosztás betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
 Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzati közintézmények energia megtakarítási intézkedési 
terveinek jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester, Szabó Viktor előadó 
 
7.) Előterjesztés a II. számú védőnői körzet védőnői munkakör betöltésére beérkezett 
pályázatok elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
8.) Előterjesztés a Zagyvarékas, Gyimesi út 7. szám alatt ingatlan bérleti díjának 
megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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9.) Előterjesztés a Zagyvarékas, Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
10.)  Előterjesztés a „Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése”című 
pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztására és az 
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
11.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 111/2017. 
(VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat 1. pontjában szereplő települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló rész 
visszavonására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 

12.) Előterjesztés a létesítendő kerékpárút nyomvonalát érintő magántulajdonú 
földterületek vásárlásához pénzügyi fedezet biztosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. szeptember 26. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Képviselői interpellációs kérésre és a lakossági igények alapján, megkerestük a 

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-t azért, hogy a 4600-as 

viszonylatban Szolnok autóbusz állomásról 6.05, 7.42. perckor, illetve Szolnok cukorgyártól 

6.33 perckor induló járatok a Madách úti buszmegállónál is megálljanak. 

A Közlekedési Központ a kérésünknek eleget tett, és tájékoztató levelében leírta, hogy 2017. 

június 16-tól életbe lépő menetrend alapján már az autóbuszok meg fognak állni a Madách 

úti megállóban is. 

 

2.) NYERTES TOP PROJEKTEK: 

A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 

Szervezettel (Magyar Államkincstár) a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a  

fejlesztésre megítélt támogatások önkormányzatunk részére megérkeztek. 

 

A Zagyva-Ökopark projekt vonatkozásában a támogatás folyósítását várjuk, tekintettel arra, 

hogy ezen projekt eredményéről csak  2017. augusztusában kaptunk értesítést. 

 

Azon projekteknél ahol már a támogatási összeg megérkezett, ott kiválasztásra került a 

Képviselő-Testület által az adott pályázaton belül az egyéb tevékenység ellátására vonatkozó 

ajánlattevő, majd ezt követően a vállalkozási-, megbízási szerződések megkötése megtörtént. 

 

A pályázatok előrehaladását „mérföldkő”-ben kellett rögzíteni, ezáltal azok pénzügyi 

elszámolásának határidejét és tartalmát is a mérföldkövek határozzák meg.  
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A legelőrehaladtabb projekt az Égszínkék Óvoda bővítése és felújítása, tekintettel arra, hogy 

ott már rendelkezünk építési engedéllyel, kiviteli tervvel, valamint az építési tételekre 

vonatkozó közbeszerzési eljárás is hamarosan elindul. Itt már 2 mérföldkő pénzügyi 

elszámolása benyújtásra került az Államkincstár részére. 

 

A Községi Bölcsőde bővítése és felújítása és Szociális konyha építése Zagyvarékason 

című projektek esetében az építési engedélyek megszerzésének szintjén állunk, ezt követően 

kiviteli tervezés valamint a közbeszerzési eljárás megindítása következik. 

 

A Fenntartható közlekedés fejlesztése projektnél a szükséges tervek, engedélyek 

beszerzését végzik a tervezők, önkormányzatunk jelenleg a kerékpárút nyomvonalának 

kijelölése kapcsán rendezi a tulajdoni viszonyokat az érintett magánszemélyekkel. 

 

A Zagyva-Ökopark esetében a 2018.04.30-ig kell önkormányzatunk és a 2 konzorciumi 

tagnak (Szászberek, Újszász) a nem engedélyköteles projektelem esetében műszaki leírást és 

tervdokumentációt, engedélyköteles projektelem esetén a jogerős építési engedélyt és az 

engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű vagy kiviteli 

tervdokumentációt, marketingstratégiát benyújtania elszámolásra. 

 

A Községháza energetikai fejlesztése esetében 2017.11.30-ig kell a projekt előkészítési 

dokumentációját teljes körűen teljesíteni, az engedélyeztetési eljárásokat lefolytatni, a 

szükséges nyilvánossági elemeket biztosítani. Itt az egyéb tevékenységek ellátására 

(közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, tervező stb.) vonatkozó ajánlattevők kiválasztása 

jelenleg folyamatban van. 

A legtöbb pályázat befejezési határideje: 2018.10.31. 

Kivétel ez alól: 

 óvoda bővítés:     2018.09.30. 

 szociális konyha: 2019.09.30. 

 turisztika:       2019.06.30. 
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3.) 2017. augusztusában pályáztunk 510 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére a 

Belügyminisztériumhoz, ennek eredményességéről még nem kaptunk értesítést. 

 

4.) 2017. június 9-én pályázatot nyújtottunk be Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 

Intézet és Múzeumhoz Zagyvarékas „régi” temetőjében található 7 db hadisíremlék teljes 

körű felújításra. A pályázat eredményes volt, a megvalósítására 699.770.-Ft vissza nem 

térítendő támogatást kapott az önkormányzat, önerőt nem kell hozzá biztosítanunk. A 

megvalósítást 2017. december 31-ig be kell fejezni. A munkálatokra a kivitelezővel a 

vállalkozási szerződést legkésőbb 2017. október elején aláírjuk. 

 

5.) 2017. augusztus 17-én benyújtottuk a Belügyminisztériumhoz az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatáson 

belül a támogatói okirat szerinti célok módosítására vonatkozó kérelmünket, melyben 

kértük pénzügyi forrás átcsoportosítását Zagyva-híd felújítása érdekében. A forrás 

átcsoportosítást a Minisztérium a napokban jóváhagyta, ezáltal esedékessé válik, a 2015-ben 

elnyert, mind pedig a 2016-ban elnyert fejlesztésekre (út; híd; járda; ravatalozó felújítása, 

új településrendezési terv megalkotása) vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása összesen 

223.875.976.-Ft összegben. 

 

6.) Önkormányzatunk 2017. I. félévben az alábbi projektekhez csatlakozott konzorciumi 

partnerként vagy pályázati együttműködőként: 

 

a.) EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
konzorcium vezető: Martfű 

 
b.) TOP.5.1.2.-15 „Szolnok Járás foglalkoztatási paktuma”. 
      Konzorcium vezető: Martfű 
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c.) EFOP-1.2.9-17 „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Szolnokon”. 
           konzorcium vezető: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  

 
d.) EFOP-1.3.4.-16 „Közös értékeink-sokszínű társadalom”  

            projektgazda: Nagykörűért Alapítvány 
 
 

e.) TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” 
projektgazda:Besenyszög Város Önkormányzata 
 
 

 
Z a g y v a r é k a s, 2017. szeptember 26. 

 

Tisztelettel: 

         Jánosi József s.k. 
                                                                                                             polgármester 
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Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző,  

Jánosi Lászlóné gazdaságvezető 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A ZAKESZ megszüntetésére valamint a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft.nevének és tevékenységi körének módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2017. március 30-ai soros ülésen már tájékoztató jelleggel 
napirendi pontként tárgyalta az előterjesztést.  
 
Tények, tervek: 
 
A 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági 
társaság jelenleg nem működik. Ha már létrehoztuk, közhasznú is, nonprofit is, ne 
hagyjuk elveszni. 
 
A ZAKESZ költségvetési szerv tevékenységéből kikerült az iskola működtetés, 
megmaradt a konyha és a műhely. 
 
A konyha átkerülhet az óvoda alá. A gyermekétkeztetést nem érdemes gazdasági 
társaságba kiszervezni az épülő szociális konyha miatt sem, valamint az állami 
feladatfinanszírozás miatt sem. 
 
A műhely kft-be való átszervezésének indokai: 
 

1. Az intézmények karbantartási feladatainak ellátásához, amit jelenleg a 
ZAKESZ végez, külön állami támogatást nem kapunk. A műhely dolgozóinak 
bérét az önkormányzat saját forrásból fedezi.  
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Amennyiben a karbantartási feladatokat a Kft látná el, akkor az elvégzett 
feladatok leszámlázhatók lennének az intézmények felé, így az intézmények 
állami támogatásából megoldott lenne a műhelyes dolgozók bérének 
finanszírozása. Az állami támogatás az óvoda, bölcsőde és a konyha 
(gyermekétkeztetés) esetében elegendő ezekre a kiadásokra is.  
A feladatfinanszírozás miatt az egyes intézményekre kapott állami támogatást 
az adott költségvetési évben teljes egészében fel kell használni, különben a fel 
nem használt összeget vissza kell fizetni az államnak. 
Ha a karbantartási költségek is az adott intézménynél tudnának terhelődni és 
nem a ZAKESZ-nál, akkor év végén nem kellene kevésbé hasznos dolgokra 
elkölteni a még megmaradt állami támogatást, csak azért, hogy el legyen költve 
és ne keletkezzen visszafizetési kötelezettség az adott feladattal kapcsolatban. 

 
2. Szempont még, hogy a Kft az intézményeknél felhasznált karbantartási anyagok 

(festék, csavar, cement, sóder, homok, zárbetét, stb.) áfáját visszaigényelhetné, 
mivel azokat adóköteles tevékenységhez használja fel. Természetesen fizetendő 
áfája is keletkezik azáltal, hogy számláz az intézmények felé.  

 
3. Egy gazdasági társaság külső szervek és lakosság számára is könnyebben végez 

díjköteles szolgáltatást, mint egy csak alaptevékenységet ellátó költségvetési 
szerv. 
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A Kft finanszírozása: 
 
Kft-nél felmerülő kiadások (Ft-ban): 
 

- 7 fő dolgozó személyi juttatása, étkezési hozzájárulás, 
folyószámla költségtérítés, munkaruha, járulékok   
a jelenlegi bérekkel számolva: 22.100.000 

- Egy plusz létszám az adminisztratív feladatok ellátására 
(számlázás, utalás, készpénzforgalom bonyolítása, statisztikai 
adatszolgáltatások, levelezés, stb.) 3.150.000 

- Intézményeknél felhasznált karbantartási anyagok 
nettó (áfa nélküli) értéken (korábbi évek átlagában) kb.: 9.000.000 
Összesen: 34.250.000 
 
Ezt az összeget kell az intézmények között (Óvoda, Bölcsőde, Konyha, Műv.Ház, 
Hivatal, Önkormányzat) szétosztani és havi átalányban kiszámlázni. 
Ha egyenlően számolom, akkor ez 475.000,- Ft/hó/intézmény + ÁFA átalánydíjat 
jelentene.  
Az átalánydíj tartalmazza a munkadíjat valamint az anyagdíjakat is. 
 
A Kft-nek további kiadást jelent még az iroda rezsiköltsége, a könyvelő díja, 
számlázó és egyéb szoftverek díja, irodaszer, toner, telefon, egyéb felmerülő 
szolgáltatások. Ezek finanszírozása történhet külső szervek és lakosság részére történő 
díjköteles szolgáltatások elvégzésével. A fennmaradó, bevétellel nem fedezett részt az 
önkormányzat átadja ellentételezés (kompenzáció)-ként.  
Jelenleg a ZAKESZ működéséhez is szükséges saját forrást biztosítani 
intézményfinanszírozásként. 
 
A ZAKESZ megszűnése több munkavállalót érint. A munkavállalók Kft-ben történő 
továbbfoglalkoztatására van lehetőség. 
Amennyiben a Kft. kijelentené, hogy a korábban a ZAKESZ-nál munkaviszonyban 
töltött időt valamennyi munkajogi vonatkozásban (különös tekintettel a végkielégítésre 
való jogosultságra, a szabadság és a felmondási idő számítására) folytonosnak tekinti, 
az adott munkavállalók beleegyezésével az előző munkaviszony megszűnhet közös 
megegyezéssel úgy, hogy nem kellene most kifizetni pl. a végkielégítést. Amennyiben 
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nem jön létre a közös megegyezés, a korábbi viszony felmentéssel megszüntethető a 
munkáltató működésében bekövetkező változásra figyelemmel. Végkielégítés esetén a 
kifizetendő tételek összege több millió Ft-ot. 
 
Jövőbeni feladatok: 
 
Szeptemberben, ha a testület dönt a változtatásról, akkor októberben elkészíthető a 
ZAKESZ megszüntető okirata (2017. december 31-i megszüntetési dátummal), amibe 
bele kell írni a Kft. új nevét, ezért szeptemberben azt is el kellene dönteni, mi legyen a 
neve a cégnek. 
Ha októberben elfogadja a testület a megszüntető okiratot, akkor novemberben 
megküldhető a MÁK-nak a törzskönyvi nyilvántartásból való töröltetés miatt (így az 
esetleges hiánypótlásra is lesz idő, mert decemberben már a MÁK-nál sem biztos, 
hogy gőzerővel dolgoznak. Novemberben kiértesíthetők a dolgozók, akiknek 
nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e a tovább-foglalkoztatást. 
Decemberben az intézmények és a Kft. közötti közszolgáltatási szerződést is meg 
lehet írni, ami 2018. január 1-től él majd. 
 
Döntés szükséges:  
 

1. A Kft új neve az új tevékenységi körhöz igazítva: pl.: Zagyvarékasi 
Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
Ügyelni kell a névkizárólagosság elvére, így több javaslat is szükséges lehet az 
elnevezésre (előzetes tájékozódás). A névváltoztatásért 3000 Ft költségtérítést , 
illetve 15.000 Ft illetéket kell fizetni. 
 

2. A Kft által végzendő új tevékenységek: 
 A ZAKESZ által eddig végzett üzemeltetési, karbantartási feladatok: 
 Parkok, közterületek gondozása (gallyazás, fűkaszálás, stb.) 
 Közterületen elhelyezett berendezési tárgyak, felszerelések 

karbantartása. 
 Önkormányzati utak karbantartása, kátyúzása, hóeltakarítás, 

síkosságmentesítés. 
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 Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése, karbantartása (ingatlanok 
bérleti szerződése) 

 Kifelé történő szolgáltatás: 
 A rendelkezésre álló személyi és eszközállomány kapacitásának 

megfelelő szolgáltatások (fűnyírás, térkőkészítés, rakodógéppel, 
traktorral végzett szolgáltatás, stb.) 

 Mezőgazdasági tevékenység keretében megtermelt termékek 
értékesítése. 
 

 
Feladat: A Kft. tevékenységi módjának megváltoztatása ügyfélkapun keresztül, 
melyet elsőként javasolt végrehajtani. 
 

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, a felmerült kérdésekben 

történő közös gondolkodást. 
 

Zagyvarékas, 2017. szeptember 12. 
 

Jánosi József 
polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2017. szeptember 28-án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2017. I. félévben végzett pályázati tevékenységéről. 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 2017. I. félévében végzett pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az 

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

1.) 2017. februárjában Újszász és Szászberek településekkel konzorciumban pályázatot 

nyújtottunk be (VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16.számú konstrukció) önkormányzati utak kezeléshez, 

állapot javításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzésére. A 

pályázatra kiírt hiánypótlást júliusban teljesítettük, azóta további információ nincs a 

projektről. 

 

2.)A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az eddig nyertes 

pályázatainkról röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

2017.májusától (amint az első támogatási döntések megérkeztek) legfőbb feladatom az 

adott pályázat projektmenedzsmenti team munkájának napi segítése, adatok 

szolgáltatása, kapcsolattartása volt és jelenleg is az. Igyekszem hatékonyan, gyorsan, 

informatívan ellátni ezt a feladatot, a napi más egyéb munkáim mellett is, amely néha 

komoly kihívást jelent számomra. A 6 nyertes TOP projekt koordinálásában napi 

szinten jelen kell lenni. 
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A nyertes projektek: 

 Zagyvarékasi  Községi Bölcsőde felújítása és bővítése TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 
 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése   TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 

 Szociális konyha építése Zagyvarékason         TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 

 Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason      TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 

 Zagyva Ökopark           TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 

 Zagyvarékasi községháza energetikai fejlesztése           TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 

 

A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 

Szervezettel (Magyar Államkincstár) a támogatási szerződések megkötésre kerültek, a  

fejlesztésre megítélt támogatások önkormányzatunk részére megérkeztek. 

 

A Zagyva-Ökopark projekt vonatkozásában a támogatás folyósítását várjuk, tekintettel arra, 

hogy ezen projekt eredményéről csak  2017. augusztusában kaptunk értesítést. 

 

Azon projekteknél ahol már a támogatási összeg megérkezett, ott kiválasztásra került a 

Képviselő-Testület által az adott pályázaton belül az egyéb tevékenység ellátására vonatkozó 

ajánlattevő, majd ezt követően a vállalkozási-, megbízási szerződések megkötése megtörtént. 

 

A pályázatok előrehaladását „mérföldkő”-ben kellett rögzíteni, ezáltal azok pénzügyi 

elszámolásának határidejét és tartalmát is a mérföldkövek határozzák meg.  

 

A legelőrehaladtabb projekt az Égszínkék Óvoda bővítése és felújítása, tekintettel arra, hogy 

ott már rendelkezünk építési engedéllyel, kiviteli tervvel, valamint az építési tételekre 

vonatkozó közbeszerzési eljárás is hamarosan elindul. Itt már 2 mérföldkő pénzügyi 

elszámolása benyújtásra került az Államkincstár részére. 
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A Községi Bölcsőde bővítése és felújítása és Szociális konyha építése Zagyvarékason 

című projektek esetében az építési engedélyek megszerzésének szintjén állunk, ezt követően 

kiviteli tervezés valamint a közbeszerzési eljárás megindítása következik. 

 

A Fenntartható közlekedés fejlesztése projektnél a szükséges tervek, engedélyek 

beszerzését végzik a tervezők, önkormányzatunk jelenleg a kerékpárút nyomvonalának 

kijelölése kapcsán rendezi a tulajdoni viszonyokat az érintett magánszemélyekkel. 

 

A Zagyva-Ökopark esetében a 2018.04.30-ig kell önkormányzatunk és a 2 konzorciumi 

tagnak (Szászberek, Újszász) a nem engedélyköteles projektelem esetében műszaki leírást és 

tervdokumentációt, engedélyköteles projektelem esetén a jogerős építési engedélyt és az 

engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű vagy kiviteli 

tervdokumentációt, marketingstratégiát benyújtania elszámolásra. 

 

A Községháza energetikai fejlesztése esetében 2017.11.30-ig kell a projekt előkészítési 

dokumentációját teljes körűen teljesíteni, az engedélyeztetési eljárásokat lefolytatni, a 

szükséges nyilvánossági elemeket biztosítani. Itt az egyéb tevékenységek ellátására 

(közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr, tervező stb.) vonatkozó ajánlattevők kiválasztása 

jelenleg folyamatban van. 

A legtöbb pályázat befejezési határideje: 2018.10.31. 

Kivétel ez alól: 

 óvoda bővítés:     2018.09.30. 

 szociális konyha: 2019.09.30. 

 turisztika:       2019.06.30. 
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3.)2017. május 26-án a VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 konstrukcióban pályázatot nyújtottunk be 

Fedett piac építésére br. 49.135.069.-Ft összegben. Mivel a támogatás csak 75 %-os 

intenzitású, így amennyiben sikeres lesz a projekt a szükséges önerőt a megvalósításhoz 

biztosítani kell. Eredményéről nincs még információnk. 

4.)  2016. októberében pályázatot nyújtottunk be keménylombos tűzifa beszerzésére. A 

Belügyminisztérium határozata alapján 210 erdei m3 tűzifa támogatás került megítélésre. A 

tűzifa támogatás pénzügyi elszámolását teljesítettük 2017. április 15-én az Államkincstár 

felé. 2017. augusztusában szintén pályáztunk 510 erdei m3 keménylombos tűzifa 

beszerzésére, ennek eredményességéről még nem kaptunk értesítést. 

 

5.) 2017. június 9-én pályázatot nyújtottunk be Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 

Intézet és Múzeumhoz Zagyvarékas „régi” temetőjében található 7 db hadisíremlék teljes 

körű felújításra. A pályázat eredményes volt, a megvalósítására 699.770.-Ft vissza nem 

térítendő támogatást kapott az önkormányzat, önerőt nem kell hozzá biztosítanunk. A 

megvalósítást 2017. december 31-ig be kell fejezni. A munkálatokra a kivitelezővel a 

vállalkozási szerződést legkésőbb 2017. október elején aláírjuk. 

 

6.) 2017. augusztus 17-én benyújtottuk a Belügyminisztériumhoz az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatáson 

belül a támogatói okirat szerinti célok módosítására vonatkozó kérelmünket, melyben 

kértük pénzügyi forrás átcsoportosítását Zagyva-híd felújítása érdekében. A forrás 

átcsoportosítást a Minisztérium a napokban jóváhagyta, ezáltal esedékessé válik, a 2015-ben 

elnyert, mind pedig a 2016-ban elnyert fejlesztésekre (út; híd; járda; ravatalozó felújítása, 

új településrendezési terv megalkotása) vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása összesen 

223.875.976.-Ft összegben. 
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7.) Önkormányzatunk 2017. I. félévben az alábbi projektekhez csatlakozott konzorciumi 

partnerként vagy pályázati együttműködőként: 

 

a.) EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
konzorcium vezető: Martfű 
 
 

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

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

           konzorcium vezető: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.  
 

d.) EFOP-1.3.4.-16 „Közös értékeink-sokszínű társadalom”  
            projektgazda: Nagykörűért Alapítvány 
 
 

e.) TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” 
projektgazda:Besenyszög Város Önkormányzata 

 

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

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

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. szeptember 21. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
             előadó 

Előterjesztés 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 

esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 

való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 

támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 

támogatás. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos, az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, 

vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más 

programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el. 

Az előző tanévben az Önkormányzat részéről 13 tanuló részesült támogatásban.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2017. augusztus 31-én meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati felhívásait (BURSA-2018A, BURSA-

2018B), a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. 

Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz, úgy a csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Zagyvarékas, 2017. szeptember 21. 

Jánosi József 
polgármester 
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TERVEZET 

……..../2017. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 

2017/2018. oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza Jánosi József polgármestert a csatlakozási szerződés 

aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2017. október 2. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

 

A határozatról: 
 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Jánosi József polgármester 
3.) Rédei Róbert jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Földi Melinda előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

   ELŐTERJESZTÉS 
                             Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                                                                          részére 
 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás 

betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2015. (VI.01.) sz. 
képviselő-testületi határozatával 2015. június 1. napjától a magasabb vezetői beosztás 
betöltésére kiírandó pályázat, illetve az újabb pályázati eljárás lezárásáig Csasztvanné Ballók 
Évát bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete Lajos 
út 1.) igazgatói feladatok ellátásával. 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a 78/2017. (V.25.) számú határozatával pályázati 
felhívást tett közzé a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának 
betöltésére. A felhívásra, a pályázati benyújtásának határidejéig (2017. augusztus 31.)          
1 pályázat érkezett, Csasztvanné Ballók Éva pályázata. 

 

A pályázat az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 
 
 
Zagyvarékas, 2017. szeptember 21. 

                                                                         Tisztelettel: 
Jánosi József 
polgármester 





















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiamegtakarítási intézkedési terv 
 
 

Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
5051 Zagyvarékas Szabadság tér 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Nagy Gábor, Szabó Viktor 
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Vezetői összefoglaló  
 
Az energiamegtakarítási intézkedési terv készítése során az intézmények rendelkezésre álló 
energiafogyasztási adatai, a korábbi évek beruházásai, valamint a helyszíni bejárások során 
összegyűjtött adatok kerültek feldolgozásra. 
 
A begyűjtött adatok alapján elmondható, hogy energia megtakarítást eredményező feladatok 
hatékony elvégzéséhez mindenképpen szükséges az intézmények energetikai auditálása, 
valamint az intézményekre vonatkozó adatok rendszeres gyűjtésére és kontrollálására, 
energetikus végzettséggel rendelkező szakember által. 
 
 A felmérés végzése során jelentős gondot okozott, hogy az intézményekre vonatkozó adatok 
nem egy helyen, hanem különböző szervezeti egységeknél, esetleg az intézménynél voltak 
megtalálhatók. 
 
Figyelembe véve, hogy az intézkedési terv készítésre kötelezett intézmények többsége 
oktatási-nevelési intézmény, ezért az energiamegtakarítási lehetőségek közül kiemelt szerep 
jut a szemléletformálásnak, mely során nem csak az intézményeknél érhető el energia 
megtakarítás. 
 
A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra. 
 
Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény 
éves energiafogyasztásának 2-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a 
beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók. 
 
Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 
1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 5-10 
%-os megtakarítást eredményezik. 
 
A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó 
részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves 
energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik. 
 
A beavatkozások rendszerezése során az alábbiak kerültek megállapításra: 
 
Erősségek: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának elkötelezettsége a fenntarthatóság mellett, a korábbi 
években szerzett tapasztalatok, mind a beruházások (intézmény-felújítások), mind a 
pályázatok (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0296) terén. 
 
Gyengeségek: 
Az energetikai adatok több szervezeti egységnél kerülnek begyűjtésre, szétválik az 
üzemeltetése, az intézmény-felújítás és az energia-beszerzés. A szervezeti egységek nem érik 
el közvetlenül a másik egység által tárolt adatok, illetve nincs információjuk a másik 
szervezeti egységnél rendelkezésre álló adatokról. Az energia-megtakarítási beavatkozásokat 
hatékonyan irányító tudó energetikus végzettséggel rendelkező szakember hiánya. 
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Lehetőségek: 
Az energia-megtakarítást eredményező, valamint a megújuló energia felhasználását támogató 
pályázati források elérése. Egységes rendszer kiépítése. 
 
Fenyegetések/veszélyek: 
Az azonnali beavatkozási igénylő feladatok elmaradása.  

 
Erősség 

A korábbi beruházások során szerzett 
szakmai tapasztalatok. A fenntarthatóság 
iránti elkötelezettség.  

Gyengeség 
Az energetikai adatok nem egy helyen való 
gyűjtése. A szervezeti felépítésből adódó 
információ-áramlási problémák. 
Energetikus hiánya.  

Lehetőség 
Energiamegtakarítási és megújuló energiák 
alkalmazását támogató pályázati források 
elnyerése. Egységes karba tartási rendszer 
kiépítése. 

Fenyegetések/veszélyek 
Egységes karba tartási rendszer hiánya. A 
beruházások megvalósításához szükséges 
források hiánya. 

 
Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:  

Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves 
megtakarítás előző 

évihez képest % 
arányban 

Tervezett 
időpont 

Felelős 
személy 

üzemeltetési szokások változtatása, felelősök 
kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi 
szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 

3% 2017 Intézmény-
vezető 

üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, 
hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az 
üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a 
fűtési szezonban, hosszabb szünetekben a 
használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése) 

3% 2017 Intézmény-
vezető 

Gázkazános fűtési rendszer vízhőmérsékletének 
csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a 
fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 

5% 2017 
 

Intézmény-
vezető 

javaslatok – a rendszerek üzemelési 
hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, 
karbantartással növelhető: 

o rendszerek beszabályozása: 
ellenőrizni kell a szabályozó elemek 
állapotát, beállítási értékek meglétét 

o karbantartás: szűrők, 
rendszerlégtelenítés, hőszigetelés 
ellenőrzése 

 

3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 
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szemléletformáló intézkedések 

o felhasználói szokások 
megváltoztatása, felelősök kijelölése 

o tájékoztató kiadványok  

o figyelemfelhívó feliratok 
elhelyezése  

o energia-megtakarításra 
vonatkozó dolgozói javaslatok 
támogatása, motiváció  

 
 

3% 

 
 

2017 

 
 

Intézmény-
vezető 

 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves 
megtakarítás előző 

évihez képest % 
arányban 

Tervezett 
időpont 

Felelős 
személy 

energetikai tanúsítványok elkészíttetése  0% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

szivattyú, szükség szerint cseréje, folyamatos 
ellenőrzése 

3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol 
még nem került felszerelésre, szükség szerint 
cseréje 

5% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás és 
energetikai audit elkészíttetése 

10% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

Műanyag ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas 
tömítés elhelyezése, légzárás javítása 
(zárszerkezetek javításával, beállításával), 
ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó,  
télen textilfüggöny felszerelése, passzítások 
elvégzése 

7-10% 2017 Intézmény-
vezető 

energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és 
beltérben); 

10% 2018 Intézmény-
vezető 

fűtés finomhangolása 5% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos 
ellenőrzés 

7-10% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

a világítási rendszer programozott működtetése, 8-10% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 
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jelenlét-érzékelők felszerelése  

energiatakarékos berendezések (számítógépek, 
monitorok, hűtők, nyomtató, fénymásoló stb.) 
beszerzése, a meglévő berendezések használata 
során az energiatakarékos használatra való 
törekvés (monitor, számítógép, nyomtató, 
fénymásoló kikapcsolása után a hálózatból való 
leválasztása); 

5% 2018 Intézmény-
vezető 

 
 
Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás 

(mért mértékegység) 
Határidő Felelős 

személy 
Épület nyári hővédelmének javítása 
(árnyékolók beépítése) 

10% 2022 Intézmény 
üzemeltetés 

Energiatakarékos vízadagolók 
felszerelése (perlátorok) 

10% 2020 Intézmény 
üzemeltetés 

 
Forrás esetében (pályázat, támogatás) 

megvalósítható beruházással járó 
intézkedések 

becsült megtakarítás (mért mértékegység) 

Épület fűtéskorszerűsítése 
meglévő kazánhoz levegő –víz 
hőszivattyú beépítése 

20-30% 

Elektromos hálózat korszerűsítése  
(LED rendszer kiépítése) 

10% 

Épület hőszigetelése 20-30% 
 
 
Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a 
meghatározása. 
 
Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat 
felé: 

 

Az energiahatékonysági eredmények nyomon 
követéséért felelős személy(ek): 
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1. Az épület alapadatai 
A Szabadság tér 10. szám alatti Zagyvarékas Községi Bölcsöde épületét 1959-ben alakították 
át lakóépületből bölcsödének. 
2015-ben Zagyvarékas Község Önkormányzata fotovoltaikus rendszert telepített mely 
nagyban segítette az intézmény költségmegtakarításában.  
Az épület fűtését 2db gázkazán a használati meleg víz előállítását gázbojler valamint villany 
bojler biztosítja. 
 

Az épület/épületegyüttes alapadatai  
Az ingatlan címe 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 10 
Helyrajzi száma 7. 

Tulajdonos Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Az ingatlan megnevezése Zagyvarékasi Bölcsöde 
Létesítmény funkciója bölcsöde 
Védettség  nincs helyi védettség 
 
Hasznos alapterülete 174 m² 
Építés ideje 1959 
Épületszerkezet hagyományos építési mód 
Szintszám Földszint 

 

Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai 

Külső falazat  tégla 
Tető  magas 
Ablak  műanyag 
Ajtó műanyag 

Felhasznált energia  földgáz, villamos 
energia 

Fűtési rendszer  központi 
Szellőzési rendszer nincs 
Hőtermelő gázkazán 
Hőleadó  radiátor 

HMV rendszer  gázbojler, 
villanybojler 

Hűtési rendszer nincs 
Világítás fénycső 
Éves kihasználtság (nap/év): 228 nap/év 
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai 
tanúsítvány): nem készült 
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2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek 
A szükséges energiamegtakarítási beavatkozások három csoportba kerültek besorolásra. 
 
Az első csoportba a beruházást nem igénylő beavatkozások kerültek, melyek az intézmény 
éves energiafogyasztásának 2-5 %-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a 
beavatkozások rövidtávon, egy éven belül megvalósíthatók. 
 
Második csoportba a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 
1-3 éven belül kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 
%-os megtakarítást eredményezik. 
 
A harmadik csoportban a beruházást igénylő beavatkozások kerültek, melyek túlnyomó 
részben külső forrás bevonásával 4-5 éven belül valósíthatók meg és az éves 
energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását eredményezik. 

2.1 Beruházást nem igénylő beavatkozások 
Beruházást nem igénylő beavatkozások, melyek az intézmény éves energiafogyasztásának 2-5 
%-os megtakarítását eredményezik. Jellemzően ezek a beavatkozások rövidtávon, egy éven 
belül megvalósíthatók. 

 
Beruházást nem igénylő beavatkozások becsült éves 

megtakarítás előző 
évihez képest % 

arányban 

Tervezett 
időpont 

Felelős 
személy 

üzemeltetési szokások változtatása, felelősök 
kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés; gépi 
szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen) 

3% 2017 Intézmény-
vezető 

üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, 
hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az 
üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a 
fűtési szezonban, hosszabb szünetekben a 
használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése) 

3% 2017 Intézmény-
vezető 

Gázkazános fűtési rendszer vízhőmérsékletének 
csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a 
fűtővíz hőmérséklete csökkenthető) 

5% 2017 
 

Intézmény-
vezető 

javaslatok – a rendszerek üzemelési 
hatékonysága a rendszeres ellenőrzéssel, 
karbantartással növelhető: 

o rendszerek beszabályozása: 
ellenőrizni kell a szabályozó elemek 
állapotát, beállítási értékek meglétét 

o karbantartás: szűrők, 
rendszerlégtelenítés, hőszigetelés 
ellenőrzése 

3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 
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szemléletformáló intézkedések 

o felhasználói szokások 
megváltoztatása, felelősök kijelölése 

o tájékoztató kiadványok  

o figyelemfelhívó feliratok 
elhelyezése  

o energia-megtakarításra 
vonatkozó dolgozói javaslatok 
támogatása, motiváció  

 
 

3% 

 
 

2017 

 
 

Intézmény-
vezető 

 

2.2 Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások 
Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások kerültek, melyek általában 1-3 éven belül 
kerülhetnek megvalósításra, és az intézmény éves energiafogyasztásának 7-10 %-os 
megtakarítást eredményezik. 
 

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves 
megtakarítás előző 

évihez képest % 
arányban 

Tervezett 
időpont 

Felelős 
személy 

energetikai tanúsítványok elkészíttetése  0% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

fűtési rendszer hidraulikai beszabályozása; 3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

szivattyú, szükség szerint cseréje, folyamatos 
ellenőrzése 

3% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

termosztatikus radiátorszelepek beépítése ahol 
még nem került felszerelésre, szükség szerint 
cseréje 

5% 2017 Intézmény-
vezető 

gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás és 
energetikai audit elkészíttetése 

10% 2017 Intézmény 
üzemeltetés 

Műanyag ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas 
tömítés elhelyezése, légzárás javítása 
(zárszerkezetek javításával, beállításával), 
ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése, ajtócsukó,  
télen textilfüggöny felszerelése, passzítások 
elvégzése 

7-10% 2017 Intézmény-
vezető 

energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és 
beltérben); 

10% 2018 Intézmény-
vezető 
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fűtés finomhangolása 5% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos 
ellenőrzés 

7-10% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

tervszerű megelőző karbantartás 5% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

a világítási rendszer programozott működtetése, 
jelenlét-érzékelők felszerelése  

8-10% 2018 Intézmény 
üzemeltetés 

energiatakarékos berendezések (számítógépek, 
monitorok, hűtők, nyomtató, fénymásoló stb.) 
beszerzése, a meglévő berendezések használata 
során az energiatakarékos használatra való 
törekvés (monitor, számítógép, nyomtató, 
fénymásoló kikapcsolása után a hálózatból való 
leválasztása); 

5% 2018 Intézmény-
vezető 

 
 

2.3 Beruházást igénylő intézkedések 
Beruházást igénylő beavatkozások, melyek túlnyomó részben külső forrás bevonásával 4-5 
éven belül valósíthatók meg és az éves energiafogyasztás 10-30 %-os megtakarítását 
eredményezik. 
 

Beruházással járó intézkedések becsült éves megtakarítás 
(mért mértékegység) 

Határidő Felelős 
személy 

Épület nyári hővédelmének javítása 
(árnyékolók beépítése) 

10% 2022 Intézmény 
üzemeltetés 

Energiatakarékos vízadagolók 
felszerelése (perlátorok) 

10% 2020 Intézmény 
üzemeltetés 

 
Forrás esetében (pályázat, támogatás) 

megvalósítható beruházással járó 
intézkedések 

becsült megtakarítás (mért mértékegység) 

Épület fűtéskorszerűsítése 
meglévő kazánhoz levegő –víz 
hőszivattyú beépítése 

20-30% 

Elektromos hálózat korszerűsítése  
(LED rendszer kiépítése) 

10% 

Épület hőszigetelése 20-30% 
 

 

3. Megvalósított intézkedések  
 
Az elmúlt öt évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.  
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4. Megvalósítandó intézkedések meghatározása  
Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott 
javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorba rendeztük. Minden egyes 
javaslathoz felelős, megvalósítási határidő és becsült megtakarítási potenciált került 
hozzárendelésre. 
 
 

 

5. A végrehajtás nyomon követése 
A tervben foglaltak végrehajtását minden év február 28-ig felül kell vizsgálni.  Az 
energiafogyasztási adatokat (számlákat) havonta ellenőrizni szükséges, az esetlegesen 
felmerülő meghibásodások mielőbbi megszűntetése érdekében.  
 





























 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai ülésére 

Védőnői pályázat elbírálása 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2017. (VII.24.) sz. 
képviselő-testületi határozatával a II. számú védőnői körzet védőnő álláshelyére határozatlan 
időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXI. törvény 20/A.§-a alapján 
pályázatot írt ki. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőig egy pályázat érkezett.  
 
Rab Fruzsina részletes önéletrajza jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 
A pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek, tekintettel arra, hogy Rab Fruzsina a 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapképzési szakán a 
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett) és 2017. június 13-
án sikeres záróvizsgát tett, azonban az oklevél kiállításának feltételéül szabott nyelvi 
követelménynek nem tett eleget, így a részére a védőnői oklevél nem adható ki. Rab 
Fruzsina nyilatkozata szerint a szükséges nyelvvizsgát 2018. áprilisában szerzi meg. 
 
Tekintettel arra, hogy a védőnői álláshelyet kizárólag a védőnői oklevél megléte mellett 
lehet betölteni, ezért javaslom a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani, 
továbbá a későbbiekben az álláshely betöltésére vonatkozó újabb pályázati kiírás 
közzétételét. 
 
A jelenleg betöltetlen II. számú védőnői körzetben lévő feladatokat Herczeg Andrea védőnő 
látja el helyettesítés keretében. 
 
A pályázó hozzájárult, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát 
megismerjék, személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az 
alábbi határozati javaslatot. 
 
Zagyvarékas, 2017. szeptember 21. 

Jánosi József 
 polgármester 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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Határozati javaslat 

 
……./2017. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
a II. számú védőnői körzet védőnői álláshelyre érkezett pályázat elbírálásáról 
 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú védőnői 
körzet védőnői álláshelyére kiírt pályázati eljárását eredménytelenné nyilvánítja.  
 

2. A képviselő-testület az II. számú védőnői körzet védőnői álláshely betöltésére 
vonatkozó újabb pályázati felhívás közzétételéről a későbbiekben dönt.  

 
 

A határozatról: 
 

1.) Rab Fruzsina Zagyvarékas, Koszorú u.11. szám alatti lakos 
2.) Jánosi József polgármester 
3.) Rédei Róbert jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai  
értesülnek. 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

1 

 

       Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                       előadó 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 
a Zagyvarékas , Gyimesi utca 7. szám alatti ingatlan bérleti díjának meghatározásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 2016. decemberében megvásárolta a Zagyvarékas, 
Gyimesi utca 7. szám alatti ingatlant. 

Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a lakosság körében az önkormányzati 
szolgálati lakások bérlése iránti igény. 

A Gyimesi úti ingatlan jelenleg kihasználatlan, abból az önkormányzatnak bevétele nem 
származik. 

2017.10.01-től javaslom az ingatlan vonatkozásban havi bérleti díj megállapítását, ahhoz, 
hogy az ingatlan bérbe adása megtörténhessen. Tájékoztatom Önöket továbbá arról, hogy az 
ingatlan bérlésére vonatkozó kérelem az önkormányzat részére benyújtásra került. Az 
ingatlant Nagy István Zagyvarékas, Táncsics M utca 1/1. szám alatti lakos kívánja bérbe 
venni. 

Az előzetes felmérések alapján az ingatlan 86 m2 alapterületű, komfort fokozatú. 

A jelenleg érvényben lévő határozat szerint komfort fokozatú ingatlan esetén a fizetendő m2-
kénti díj összege: 325.-Ft 

Fentiek alapján az ingatlan havi bérleti díját (325*86m2) 27.950.-Ft-ban kell meghatározni. 

A jelenlegi szabályozás értelmében amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott 
részére kerül bérbe adásra, úgy a „kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. 
 
Nagy István nem önkormányzati alkalmazott, nyilatkozata alapján havi 40.000.-Ft 
bérleti díj + rezsi költség fizetését tudja vállalni.  
 
Esetében a havi bérleti díj összegét 55.900.-Ft-ban (2*27.950.-Ft) kellene meghatározni, 
azonban tekintettel az ingatlan állapotára és a felújítást igénylő tételekre javaslom 
esetében a havi 40.000.-Ft-os bérleti díj megállapítását. 
 
Azzal a feltétellel, ha a bérlő nyilatkozatban rögzíti, hogy a saját költségén elvégzett 
ingatlan felújítás díjait az önkormányzatnak kifizetésre nem nyújthatja be, valamint ha 
saját költségén olyan beépítési munkát végez, ami az ingatlanhasználat funkcióját 
tekintve elengedhetetlen, azt az ingatlanból való kiköltözésről nem szerelheti le, nem 
viheti el. (pl: parketta, csaptelep, gázbojler stb.) 
 
A fenti feltételek a bérlővel megkötendő bérleti szerződésben kerülnek rögzítésre. 
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A fenti feltételek teljesítése mellett lehetne kompenzálni az önkormányzat felé a 15.900.-Ft 
összegű havi bérleti díj különbséget. 

Zagyvarékas Község képviselő-testülete utoljára 2017. február 14-i ülésén 18/2017.(II.14.) 
számú határozatával döntött az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
megállapításáról, amikor is 5%-al kerültek a díjak megemelésre. 

 

Mindezekre figyelemmel Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, 
valamint az alábbi határozati melléklet elfogadására. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. szeptember 22.  

        Jánosi József 
        polgármester 
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1. melléklet a  …/2017. (IX.28.)sz. Képviselő-testületi határozathoz az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról 

s. 

sz. 

Lakás címe alap- 

terül
et 

lakás 

minősí
tése 

Műszaki 
állapot 
miatti 
engedm. 

Ft/hó/
m2 

Jelenlegi Bérleti díjak 

2017.03.01.-től 

 

m2  Ft/hó Ft/év 

1 Alkotmány utca 20/1 43 komf.  325 13.975.- 167 700.- 

2 Alkotmány utca 20/2. 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

3 Alkotmány utca 20/3. 85 összk. 15 % 450 32 510.- 390 120.- 

4 Gyimesi utca 7. 86 komf.  325 27 950.- 
2017.10.01-

től 

335 400.- 

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

325 15 470.- 185 640.- 

6 Szabadság tér 2. 

Ebből 

82 

50 

komf. 

komf 

 325 
325 

26 650.- 
16 250.- 

319 800.- 
195 000.- 

7 Szabadság tér 3/1/a. 67 komf. 10 % 325 21 775.- 261 300.- 

8 Szabadság tér 3/1/b. 56 komf. 10 % 325 18 200.- 218.400.- 

9 Szabadság tér 3/1/ac 33 komf.  325 10 725.- 128 700.- 

10 Szabadság tér3/2. 71 komf.  310 22 010.- 264 120.- 

11 Nagyváradi utca 54. 30 komf.  310 9 300.- 111 600.- 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 Előterjesztés 
 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai ülésére 
Zagyvarékas, Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan megvétele 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Csák Miklós Zagyvarékas, Rákóczi út 45. szám alatti lakos eladásra felkínálta a 
természetben Zagyvarékas, Rákóczi út 47. szám (466.hrsz) alatti ingatlant az 
önkormányzat részére. 
 
Az ingatlan vételára: 1,1 millió Ft. 
 
Az ingatlan per-, teher és igénymentes, a tulajdoni lapja az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan megvétele mellett dönt, a vétel 
fedezetét a 2017.évi költségvetés tartalék terhe biztosítja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 
 
Zagyvarékas, 2017. szeptember 21. 
 

Jánosi József 
 polgármester 
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Előterjesztés 

 

„A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése” 

című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az 
ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a TOP-1.4.1-15—JN1-2016-00005 számon pályázatot 
nyert a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítására és bővítésére. A projekt 
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

A Kbt. 27.§(4) bekezdése és a hatályos Közbeszerzési szabályzatunk alapján az ajánlatkérő 
legalább háromtagú közbeszerzési bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a szervezetünk nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A 
bírálóbizottság tagjainak a Kbt. 27.§ (3) bekezdése szerinti szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  

 

Kbt. 27. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós 
forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési 
eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 
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A Közbeszerzési szabályzatunk II. fejezet 7.pontja alapján a bírálóbizottság tagjaira a 
polgármester tesz javaslatot a testület felé, amely dönt a bizottsági tagok személyéről. 

A bizottság tagjait és elnökét a Képviselő-testület bízza meg az adott eljárás időtartamára.  

 
Javaslom a bírálóbizottság tagjainak  
 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

 
A bírálóbizottság tagjai egyedi megbízólevelet kapnak. 

A Kbt. 115. § (2) bekezdése az alábbiakat írja elő: 
Kbt. 115. § (2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás 
közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági 
követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági 
szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően 
és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
személyét lehetőség szerint változtatja. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület jelölje ki azokat az ajánlattevőket, 
akiket a Bírálóbizottság a teljesítőképessége kérdésében előzetesen megvizsgál és ennek 
eredményeképpen az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési eljárásban történő 
meghívásra.   

 
A következő ajánlattevők kijelölését javaslom teljesítőképességük, szakmai megbízhatóságuk 
vizsgálatára: A javasolt ajánlattevők pontos megnevezésére az ülésen kerül sor. 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
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5.) 
6.) 
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, majd a mellékelt határozati 
javaslatok elfogadását. 

 
 

Zagyvarékas, 2017. szeptember 20. 

 

Jánosi József 
polgármester 
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        Határozati javaslat: 

……./2017. (IX.28.) számú képviselő-testületi határozat 

„A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése” című pályázat keretében a 
közbeszerzési bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők 
előzetes kijelöléséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban 
a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László Építőmérnök, Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó, 10 év 
gyakorlat 

Tag 

 

Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét 
vizsgálja meg és a következő képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság 
további feladatairól.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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A határozatról 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
5. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 

értesül. 

 

 

 



KIVONAT 
 
Készült Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.augusztus 21-én 
megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
111/2017. (VIII.21.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozza: 
 
1./ Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja Szolnok 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 1. sz. melléklet szerinti 
módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását; továbbá dönt a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződésének 
legfeljebb 6 hónapos határidővel történő felmondásáról. Zagyvarékas Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy hulladékgazdálkodási feladatai ellátását a továbbiakban a 
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. 

 
2./Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a 
részvételével működő Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben fennálló, Szolnok Megyei Jogú Város tulajdonában álló 
részüzletrészből 100.000 Ft névértékű részüzletrész megvásárlását a Társulás részére a határozat 2. sz. 
melléklete szerinti adás-vételi szerződés alapján, oly módon, hogy az Önkormányzat rendelkezésében 
lévő üzletrész felosztásával két további, 100.000 Ft névértékű közös üzletrész kerüljön a tagjegyzékbe 
felvételre, melynek tulajdonosai – a határozat 2. sz. melléklete szerinti adásvételi szerződés alapján – a 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás lesznek. A 
megszerzett üzletrész a Társulás saját vagyonát képezi. Az adás-vételi szerződés megkötésének 
feltétele a társtulajdonosok, illetve a Kft. elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó lemondó 
nyilatkozatának beszerzése. 
 
3./  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító okiratának a határozat 3. sz. melléklete szerinti módosításához, 
és felkéri a Kft. ügyvezetőit a változásoknak a tag- és cégnyilvántartásban történő átvezetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
4./ Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a  Jánosi József 
polgármestert a tárgyalások lefolytatására, valamennyi szükséges intézkedés megtételére és 
dokumentumok, okiratok aláírására.  
   
Határidő: 2017. december 31 
Felelős:Jánosi József polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  Rédei Róbert jegyző 
 
A határozatról: 

1.) Jánosi József polgármester, 
2.) Rédei Róbert jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft 
5.) Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 
6.) Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
7.) Irattár 

értesülnek. 
K.m.f. 

Jánosi József sk.        Rédei Róbert sk. 
polgármester                                     jegyző 
A kivonat hiteles: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
Zagyvarékas, 2017. augusztus 21. 
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Előterjesztés 

 

a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 111/2017. (VIII.21. ) sz. 

képviselő-testületi határozat 1. pontjában szereplő települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló rész visszavonásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodással 

összefüggő intézkedésekről a 111/2017. (VIII.21.) számú képviselő-testület határozatot hozta. 

A határozat az előterjesztés 1. számú melléklete.  

A határozat 1. pontjának második felében szereplő települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló részt vissza kell mondani. 

 

Indok a következő: A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács ülésén kapott 

tájékoztatás alapján, mely szerint az NHSZ Szolnok Kft. 2017.09.14. napjával megszerezte az 

NHKV Zrt-től az ún. megfelelőségi véleményt, mellyel jogosulttá vált a térségben 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. 

A Kft. megfelelőségi véleménye a határozat mellékletét képezi. 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalását és a fentiek alapján a korábbi határozat 1. pontjában 

szereplő rész visszavonását (a piros színnel jelzett, áthúzott szövegrész) 

 

Zagyvarékas, 2017. szeptember 20. 

 

 

Jánosi József 
polgármester 
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……../2017. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 111/2017. (VIII.21. ) sz. 

képviselő-testületi határozat 1. pontjában szereplő települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló rész visszavonásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja 
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának 1. sz. melléklet 
szerinti módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását; továbbá 
dönt a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási 
szerződésének legfeljebb 6 hónapos határidővel történő felmondásáról. Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy hulladékgazdálkodási feladatai 
ellátását a továbbiakban a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. 
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 ELŐTERJESZTÉS 
A létesítendő kerékpár út nyomvonalát érintő magántulajdonú földterületek 

vásárlásához pénzügyi fedezet biztosítására 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-ai ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” 
című projekt vonatkozásában a megbízott tervező a létesítendő kerékpárút 
nyomvonalának kijelölésére tett javaslatot. 
 
A projekt 2. mérföldköve értelmében a tulajdoni viszonyokat 2018. március 1-ig 
rendezni és igazolni kell a Közreműködő Szervezet felé. 
 
A nyomvonal tulajdoni viszonyainak vizsgálata során szembesültünk azzal, hogy 4 db 
magánterületű földterület is érinti a nyomvonalat, melyek nem kikerülhetőek, nem 
elhagyhatóak. 
 
A területek hrsz-e:089; 088; 083/13; 083/15 
 
Ahhoz, hogy a projekt további előrehaladásába és a majdani kivitelezésébe ne ütközzön 
akadály, az önkormányzatnak ezen területeket tulajdonába kell vennie, majd kezdeményezni a 
földhivatalnál a telekalakítási eljárások megindítását, és a földrészletek végleges más célú 
használatának engedélyeztetését. 
A 4 érintett terület 3 tulajdonosával az egyeztetéseket és az előzetesen tájékoztatásokat már 
megindítottuk. 
 
A földterületek per-, teher és igénymentesek. 
 
Amennyiben nem sikerülne, megegyezni a vásárlásról az ingatlan tulajdonosokkal a 
kisajátítási eljárást lehet indítani. Maga  a kisajátítási eljárás rendkívül hosszadalmas, a 
kisajátítási hatóság határozata ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, tehát az eljárás 
rendkívül időigényes is lehet. 
 
Tekintettel arra, hogy a projektet 2018.10.31-ig be kell fejezni, a határidő nem 
hosszabbítható, ezért kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy a földterületek adás-vételére       
1 millió Ft pénzügyi fedezetet biztosítani szíveskedjen. 
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A vétel fedezetét a 2017.évi költségvetés tartalék terhe biztosítja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, majd az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2017. szeptember 22. 

Jánosi József 
          polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
……./2017. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
A létesítendő kerékpárút nyomvonalát érintő magántulajdonú földterületek 
vásárlásához pénzügyi fedezet biztosításáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  TOP-3.1.1-15-JN1-
2016-00018 „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című projekt 
vonatkozásában a létesítendő kerékpár út nyomvonalát érintő magántulajdonú 
földterületek vásárlásához 1.000.000.-Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2017.évi 
költségvetés tartalékának terhére. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert, a szükséges adás-
vételi szerződések aláírására.  
 

A határozatról: 
 

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




