
 

    

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart 
 

2017. október 16-án (hétfőn) 18,00 órai  
kezdettel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház színháztermében 

és  
2017. október 17-én (kedden) 

18,00 órai kezdettel 
a Vasúti Újtelep Közösségi Házában 

 
melyre tisztelettel meghívom. 

 

NAPIREND 
         

 
1.) Előzetes tájékoztatás a készülő településképi arculati kézikönyvről, 

településképi rendeletről, valamint a településrendezési eszközökről 
 

2.) Tájékoztató az elmúlt egy évben megvalósult képviselő-testületi döntésekről 
és beruházásokról 
 

3.) Tájékoztató a jövő évi elképzelésekről, az előkészített és benyújtott 
pályázatokról 

 
 
A napirend fontosságára tekintettel kérem szíves megjelenésüket. 
 
Zagyvarékas, 2017. szeptember 25. 
 

       Jánosi József sk. 
         polgármester    
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A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során

szakmai továbbképzés
2017
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A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.

A törvényben bevezetett új elemek, felhatalmazások:
Településképi rendelet

A településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül

Településképi Arculati Kézikönyv
Széleskörű társadalmi bevonással készül
Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit
Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet megalapozását szolgálja
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Az önkormányzat feladatai

Partnerségi egyeztetés új keretszabályai szerinti partnerségi rendelet megalkotása
Főépítész megbízása legalább a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésének idejére
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése legkésőbb 2017. október 1-ig
A településképi rendelet jóváhagyását követően a HÉSZ felülvizsgálata

A településképi követelmények hatályon kívül helyezése
A településképi rendelettel való összhang megteremtése

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településfejlesztés
Településfejlesztési koncepció
Integrált településfejlesztési stratégia

Településrendezés
Településszerkezeti terv
Helyi építési szabályzat, szabályozási terv

Önálló önkormányzati rendeletek
Helyi értékvédelem
Reklám
Településképi bejelentés

Településképi véleményezés
Településképi kötelezés

Településfejlesztés

Településrendezés

Településkép-védelem új eszközei
TAK
Településképi rendelet:

Helyi értékvédelem

Reklám

Településképi bejelentés
Településképi véleményezés
Településképi kötelezés

Településképi követelmények:
Területi építészeti és egyedi építészeti

Műszaki berendezések
Településkép-érvényesítési eszközök:

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

Településfejlesztési koncepció
Integrált településfejlesztési stratégia

Településszerkezeti terv
Helyi építési szabályzat, szabályozási terv

Településrendezési eszközök

Településrendezési eszközök, melyek az építtetőt kötelezik

Településfejlesztés,
Településrendezés

2017. január 1. előtt 2017. január 1. után

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településképi rendelet

A településképi rendelet tartalma:

Helyi védelem
Településképi követelmények

Területi építészeti
Egyedi építészeti
Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó

Településkép-érvényesítési eszközök
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (ÚJ)
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
Településképi kötelezés

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településképi rendelet - helyi védelem

A helyi védelemmel kapcsolatos követelmények vonatkozhatnak:
a helyi építészeti örökség feltárására, számbavételére, védetté nyilvánítására,
fenntartására
a védelem megszüntetésére
a védettséggel összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre
a védett helyi építészeti örökség nyilvántartására

A településképi rendelet tartalmazhatja a helyrehozatali kötelezettség előírásának rendjét,
a teljesítéséhez nyújtandó önkormányzati támogatást.

A helyi védelem fajtái:
Területi védelem

településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés, utcakép vagy utcakép részlet,
település- és tájkarakter elemek megőrzése, fenntartása és fejlesztése

Egyedi védelem
építményre, építményrészletre, alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra,
homlokzati kialakításra, táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre,
növényzetre, szoborra, képzőművészeti alkotásra, emléktáblára, utcabútorra
terjedhet ki
az érintett telek egészére vagy részére vonatkozhat

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településképi rendelet - településképi követelmények
általános, egyéb

Csak kötelező követelmény határozható meg

A településképet meghatározó
bépítés telepítési módja
beépítés jellemző szintszáma vagy az épület legmagasabb pontja
kerti építmények, műtárgyak, kerítéskialakítás

a közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolása

meghatározó védett

Területi
építészeti
követelmény

Egyedi építészeti
követelmény

Megengedő vagy tiltó követelmény határozható meg

Építmény
anyaghasználata
tömegformálása

megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti mérete vagy
ezek aránya
tetőzet kialakítási módja
tetőgerincének a telek homlokzatához képest meghatározott
irányai
tetőfelépítményeivel kapcsolatos követelmények

homlokzati kialakítása
homlokzati architektúra, homlokzattagolás
kiegészítő elemek, egyéb műszaki berendezések homlokzaton
történő elhelyezési módja és lehetősége

telken a zöldfelületek kialakításának módja
fás szárú növényfajok telepíthetősége
fás szárú növényfajok településképi illeszkedési követelményei
zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok
településképi illeszkedési követelményei

Csak építmény
anyaghasználatára vonatkozó,
tiltó építészeti követelmény
határozható meg

-

Megengedő, tiltó vagy kötelező követelmény határozható
meg

Reklámhordozók,
egyéb műszaki
berendezések

-

Sajátos
építmények,
műtárgyak

Meg kell határozni:
Elhelyezésükre elsősorban alkalmas területeket
Elhelyezésükre  nem alkalmas területeket

Anyaghasználatra vonatkozó követelmények

Megengedő, tiltó vagy kötelező követelmény határozható
meg

Megengedő vagy tiltó követelmény

legnagyobb mérete
anyaghasználata
elhelyezkedésének módja
alkalmazása
elhelyezésének területi tilalma

- -

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése,
egyeztetése, elfogadása

Előkészítés:
Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása
Főépítész megbízása

1. A partnerek előzetes tájékoztatása

2. Adatszolgáltatási kérelem az államigazgatási szerveknek

3. A partnerek előzetes javaslatainak, ill. az államigazgatási szervek által szolgáltatott
adatok figyelembevételével a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi
rendelet elkészítése

4. Véleményeztetés a partnerekkel és az államigazgatási szervekkel

5. A beérkezett vélemények ismertetése a képviselő-testülettel

6. A képviselő-testület elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet (a normatív
határozata mellékleteként) és a településképi rendeletet

7. HÉSZ módosítása

8. Az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet közzététele

9. Az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetése, évente egy
alkalommal a felületre beérkezett vélemények kiértékelése

10. Elogadott TAK és településképi rendelet megküldése a Lechner Tudásközpontnak
A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

szakmai továbbképzés
2017
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Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi
egyeztetési szabályai

1. Önkormányzati rendelet alkotása a partnerségi egyeztetés szabályairól (PSZ)
Partner:                           

lakosság;    
érdekképviseleti szerv;  
civil és gazdálkodási szerv;
vallási közösségek;

 „Alapelv”:
helyi adottságnak megfelelő  
teljes körű nyilvánosság biztosítása

Szabályozási tartalom 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. figyelembe vételével:
Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
Véleményezés módja, hatásideje, nyilvántartása
El nem fogadott vélemények (indokolás módja, nyilvántartás)
Elfogadott TAK és településképi rendelet nyilvánossága

2. Előzetes tájékoztató szakasz
Előzetes tájékoztatás elkészítése --> fórum előtt min. 8 nappal közzététel: legalább
hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon (ha van ilyen),
Lakossági fórum: szóbeli véleményezési lehetőség
Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli (papír/elektronikus) véleményezési lehetőség
Vélemények feldolgozása

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet partnerségi
egyeztetési szabályai

3. TAK és településképi rendelet tervezetének elkészítése önkormányzati főépítész
közreműködésével

4. Partnerségi véleményezés/munkaközi tájékoztató szakasz
Lakossági fórum előtt min. 8 nappal közzététel: legalább hirdetőfelületen, honlapon, helyi lapban
Lakossági fórum: szóbeli véleményezési lehetőség
Fórumot követő 8 napon belül: írásbeli (papír/elektronikus) véleményezési lehetőség
Vélemények feldolgozása

5. TAK és településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása a képviselő-testület által

6. Elfogadott TAK és településképi rendelet nyilvánosságának biztosítása 15 napon belül
Rövid, közérthető összefoglalóval közzététel

Elektronikusan: honlapon hirdetményben (nincs „ha van ilyen”)
Papír alapon: hivatalban

7. Elfogadott TAK és településképi rendelet megküldése a Lechner Tudásközpontnak

8. Monitorozás
Nyilvános értékelő felület létrehozása és működtetése a honlapon (nincs „ha van ilyen”)
Főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a véleményeket a testülettel

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Államigazgatási szervekkel és MÉK-kel történő egyeztetés
1. Adatok beszerzése

Adatszolgáltatási kérelem megküldése
Természet- és tájvédelem: illetékes nemzeti park igazgatóság
Örökségvédelem:

kulturális örökség védelméért felelős miniszter
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala

Hírközlés: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH)
Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 21 napon belül

2. TAK és településképi rendelet tervezetének elkészítése önkormányzati főépítész közreműködésével

3. TAK és településképi rendelet tervezetének  véleményezése:
Technikai háttér: Lechner Tudásközpont által működtetett digitális egyeztetési felület (biztosítja a TAK elérhetőségét, véleményezést, vélemények elérését az önkormányzatnak;
szöveg: pdf; odt; térkép: pdf-formátum)

Polgármester gondoskodik a TAK felöltéséről
Véleményező szervek véleményezési kötelezettség teljesítése: 21 napon belül vélemény feltöltése

TAK véleményezői:
Magyar Építész Kamara (MÉK)
NMHH
kulturális örökség védelméért felelős miniszter
illetékes nemzeti park igazgatóság

Településképi rendelet véleményezői:
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
NMHH
kulturális örökség védelméért felelős miniszter
illetékes nemzeti park igazgatóság

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Államigazgatási szervekkel és MÉK-kel történő egyeztetés

4. TAK és településképi rendelet megtárgyalása és elfogadása a képviselő-testület által
Beérkezett vélemények, el nem fogadott vélemények és azok indokolása, TAK-tervezetében javasolt módosítások

5. Elfogadott TAK és településképi rendelet megküldése/elérhetővé tétele 15 napon belül
Elektronikus formátumban, az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt (hitelesség, szerkeszthetőség):

Lechner Tudásközpont;
állami főépítész;
Kormányhivatal építésügyi osztály részére

6. Esetleges törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése haladéktalanul, ha:
Állami főépítész: jogszabályi összeütközést/elkészítés hiánya
Kormányhivatal járási hivatala: jogszabályi összeütközést észlel

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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Digitális egyeztető felület
www.tak.lechnerkozpont.hu

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE
szakmai továbbképzés

2017
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várjuk észrevételeiket, javaslataikat:
telepulesugy@me.gov.hu

Az anyagot összeállította:
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
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KÖZMEGHALLGATÁS 2017. október 16-17. 
 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2017. szeptember 30-án 
 
GAZDÁLKODÁS: 
 
Az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetését a képviselő-testület  
 444 694 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
 724 358 ezer Ft költségvetési kiadással, valamint 
 279 664 ezer Ft költségvetési hiánnyal fogadta el. 

 
A költségvetési hiányt korrigálják: 
 a finanszírozási bevételek (-13.842 eFt előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele, valamint -236.021 eFt lekötött betét megszüntetése) és  
 a finanszírozási kiadások (8.129 eFt állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése) 

így az eredeti költségvetés tényleges hiánya 37.930 eFt. 
 
A hiány csökkentésére önkormányzatunk támogatási igényt nyújtott be 18.089 eFt értékben a 
Belügyminisztériumhoz, melynek elbírálása folyamatban van. 
 
Az önkormányzat 2017. szeptember 30-ig 1.167.435 eFt bevételt realizált. A kiadások összege 
1.121.402 eFt.  
 
A költségvetés módosítása szükséges a beérkezett pályázati támogatási összegekkel, valamint az 
egyéb kiegészítő támogatásokkal és bevételekkel: 407.293 eFt-tal. 
 
A módosítás átvezetését követően a költségvetés teljesítése a következőképpen alakul: 
 
A 2017. évi bevételi előirányzat teljesítése 84,85 %-os, a kiadásoké 81,5 %-os. 

    

                                 
ezer Ft-ban 

  
Intézmény Bevétel Kiadás 

Előirányzat Teljesítés % Előirányzat Teljesítés % 
Önkormányzat 1 102 914 986 251 89,42 1 102 914 944 433 85,63 
Polgármesteri Hivatal 66 137 40 384 61,06 66 137 39 079 59,09 
Művelődési Ház és Könyvtár 22 268 13 560 60,89 22 268 13 306 59,75 
Bölcsőde 27 363 22 604 82,61 27 363 22 074 80,67 
ZAKESZ 89 963 58 680 65,23 89 963 58 045 64,52 
Óvoda 67 299 45 956 68,29 67 299 44 465 66,07 
Összesen: 1 375 944 1 167 435 84,85 1 375 944 1 121 402 81,50 
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KÖZFOGLALKOZTATÁS: 
 

2016.12.01. – 2017.04.30. közötti időszakban 37 főre kaptunk támogatást. A támogatás időtartama 

alatt két képzést indítottunk be melyen „Tisztítás technológiát valamint térkő készítő” képzésben 

részesültek. Ez időszak alatt Önkormányzatunk 14.733.924 Ft támogatást kapott ami a bér + 

járulékot fedezte. 

 

2016. 12.15. – 2017.04.30. közötti időszakra 18 fő bevonásával 7.350.624 Ft támogatást kaptunk. 

Ez időszak alatt a 18 fő parkgondozói tanfolyamon vett részt. 

 

2017.03.01. – 2018.02.28. közötti időszakra 62 főre kaptunk támogatást a Foglalkoztatási 

Osztálytól. A bevont személyek elsődlegesen intézményekben vannak elhelyezve, hogy ezáltal is 

segítsük az intézmények zavartalan munkáját illetőleg mezőgazdaságban, állattartás, állatgondozás 

valamint kommunális tevékenységet folytatnak. Erre az időszakra 71.381.544 Ft támogatást 

kaptunk. 

 

 Az elmúlt évekhez képest idén is lehetőségünk volt 2017.07.01. – 2017.08.31 közötti időszakban 

diákokat foglalkoztatni. 

A két hónap alatt 3 hetes váltásban 21 diáknak tudtunk munkát biztosítani elsősorban 

intézményekben. 

A diákok foglalkoztatására 2.099.000 Ft támogatást kaptunk. 

 

A továbbiakban az elmúlt egy évben benyújtott pályázatokat, valamint a jelentősebb községi 

rendezvényeket foglalnám össze. 

 

PÁLYÁZATOK, RENDEZVÉNYEK: 
 
1.)  2016. októberében pályázatot nyújtottunk be keménylombos tűzifa beszerzésére. A 

Belügyminisztérium határozata alapján 210 erdei m3 tűzifa támogatás került megítélésre. 
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 A tűzifa támogatás pénzügyi elszámolását teljesítettük 2017. április 15-én az Államkincstár felé, 

a megítélt tűzifa a Szociális Bizottság közreműködésével a szociálisan rászorult lakosság 

számára kiosztásra került. 

 

2.) 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. 

 

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

röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) értelmében a 2014-2020-as időszakára 

vonatkozó települési fejlesztési projektek 2016. tavaszán maradéktalanul benyújtásra. 

  

A benyújtott 8 projektből eddig 6 projekt részesült támogatásban. 

A támogatói döntésekről szóló értesítések 2017.májusától érkeztek meg 

önkormányzatunkhoz. 

 

A nyertes projektek: 

 

 Zagyvarékasi  Községi Bölcsőde felújítása és bővítése TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 
elnyert támogatás: 60 millió Ft 
 

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

      elnyert támogatás:50 millió Ft 

 

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

elnyert támogatás: 107 millió Ft 

 

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

elnyert támogatás: 135 millió Ft 
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 Zagyva Ökopark (konzorcium)   TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 

196 millió Ft ebből Zagyvarékasra jutó támogatás 130 millió Ft 

 

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

elnyert támogatás: 53 millió Ft 

 

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. 

 

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. 
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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 a napokban kiválasztásra került. 

A legtöbb pályázat befejezési határideje: 2018.10.31. 

Kivétel ez alól: 

 óvoda bővítés:     2018.09.30. 

 szociális konyha: 2019.09.30. 

 Zagyva-Ökopark: 2019.06.30. 

 

4.) 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. 

 

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 

megkötöttük. 
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6.) 2017. június 16-án az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 242 ezer Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült, melyet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár műszaki 

technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthatja. A 

megvalósításhoz az önkormányzat 208 ezer Ft önerőt nyújtott. 

 

7.) 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. 

 
8.) 2017. augusztus 4-5. között megrendezésre került az IV. Rékas Fesztivál. A két napos 

rendezvénysorozaton több száz ember volt vendégünk, számos családi, valamint egyéni igényeket 

kielégítő programot biztosítottunk az érdeklődők számára. A rendezvény első napján Retro Gálát 

láthattak a kilátogatók, a Pesti Magyar Operett Színpad előadásában a Templomkertben, a 

második napon megtartott programok a teljesség igénye nélkül: főzőverseny, egészségügyi 

szűrések, rendőrségi és katasztrófa védelmi bemutatók. 

A Fesztivál a Sramlikings, Retroleum zenekar koncertjével, tűzijátékkal zárult. 

 

9.) 2017. augusztus 20-án Szent István napján, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnephez 

kapcsolódóan Zagyvarékas Önkormányzata a Képviselő-testület döntése alapján kitüntetéseket 

adományozott azon polgárai számára, akik hosszú éveken át segítették a település fejlődését, 

öregbítették jó hírét, és kivívták az itt élő emberek elismerését, megbecsülését. A Zagyvarékasért 

Emlékérem kitüntető címet kapta, Nagy Adrienn, Szekeres Attila, Dr. Kiscsatári Irén 

Zagyvarékas Díszpolgára Cím kitüntetettje 2017-ban Földes Imre lett. 
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10.) 2017. augusztusában szintén pályáztunk 510 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére, 

melyből 316 erdei m3 tűzifa vásárlásához kaptunk támogatást a Belügyminisztériumtól. Bízunk 

benne, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is az önkormányzat a Belügyminisztériummal 

együttműködve a településen élő szociálisan rászorultaknak segítséget tud nyújtani a téli 

időszakban. 

 
11.)A Belügyminisztérium Zagyvarékas Község Önkormányzatát 2017. évi központi költségvetéséről 

 szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok 

 rendkívüli támogatása jogcímen 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a települési 

önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 
12.) 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 (2017. október 5-én a támogatói döntés megérkezett, 
244.825.840.-Ft összegről) 
 
 

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 
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Az Önkormányzat további tervei, céljai az alábbiak: 
 
 

A 2014-2020-as uniós ciklus fejlesztési lehetőségeinek kihasználása, megvalósítása a 
pályázati feltételek ismeretében. 

 
A megkezdett START Értékteremtő Közmunkaprogram folytatása, a térkő-gyártás és 
felhasználás, továbbá a mezőgazdasági területen a zöldségek termesztése. 

 
Új START Értékteremtő mintaprogram folytatása állattenyésztési területen. 

 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 




