
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. november 30-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.) Előterjesztés a ZAKESZ megszüntető okiratának elfogadására 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
3.) Előterjesztés a zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
4.) Előterjesztés a ZAKESZ megszüntetésére, valamint a RékasSzolg Nonprofit Kft 
2018.01.01-jével történő működtetésére 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
5.)Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2016.évi munkájáról 
Előadó: Cinka István bizottsági elnök 
 
6.)Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata 2018.évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
7.) Javaslat a nyertes „Zagyva-Ökopark” című TOP projekt közbeszerzési szakértői, 
műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti, valamint a kötelezően előírt nyilvánossági 
feladatok  kapcsán beérkezett árajánlatok jóváhagyására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
8.) Javaslat a nyertes „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című TOP 
projekt keretében a szemléletformáló kampány lebonyolítása kapcsán beérkezett 
árajánlatok jóváhagyására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

9. ) Előterjesztés Dolgozók karácsonyi jutalmazására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
10.) Előterjesztés Jánosi József polgármester jutalmazására 
Előadó: Polónyi László Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
11.) Zagyvarékas Községi Polgárőrség kérelmének megtárgyalása 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. november 28. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
 
 
 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

 

Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk a 1717/2017. (X.3.) Korm. rendelet értelmében 16 millió Ft összegű 

vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatásban részesült. A támogatás keretében 

megvalósul a Fürdő, K-alkotmány, és Liszt Ferenc utcák útfelújítása, valamint a 

Szabadság téren található I. világháborús szobor talapzatának teljeskörű felújítása is. 

 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2017. november 28. 

 

Tisztelettel: 

         Jánosi József s.k. 
                                                                                                             polgármester 



 

Okirat száma: …………………/2017. 

Módosító okirat 

 A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda a Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-
testülete által 2017. február 14. napján kiadott, 1103-2/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a …………./2017. (……...) számú 
képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

1.2.2. telephelye: 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 Konyha 5051 Zagyvarékas, Iskola utca 12. 
 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó 
étkeztetési szolgáltatás biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A. § szerinti intézményi 
gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 
és a 21/C. § szerinti szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.” 

3. Az alapító okirat 4.4. pontjában lévő táblázat az alábbi sorokkal egészül ki:  

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

4. Az alapító okirat 6.3. pontjában lévő táblázat az alábbi sorokkal egészül ki: 

2 5051 Zagyvarékas, Iskola u. 
12. 

18/1 használati jog konyha 

 

Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Zagyvarékas, 2017. …………………. 

P.H. 

Jánosi József 
polgármester  
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TERVEZET 
 

……../2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvoda alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Zagyvarékas, Gyimesi u. 4. 
4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 

 



Okirat száma: ………………/2017. 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a 
Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet 
1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 797641 
1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15797649-2-16 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2017. december 31. 
2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Jogutód nélküli megszűnés az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a alapján. 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Az intézmény által ellátott közfeladat más 
módon és más szervezeti formában hatékonyabban kerül ellátásra. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:  
 A Zagyvarékas Község Önkormányzata által fenntartott óvodába és az 

önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott iskolába járó gyermekek és tanulók étkeztetését, valamint az egyéb 
étkeztetéssel kapcsolatos közfeladatot a Zagyvarékas Község Önkormányzata által 
fenntartott költségvetési szerv a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda látja el. 

 A megszűnő költségvetési szerv (ZAKESZ) további közfeladatait a Zagyvarékas 
Község Önkormányzatával kötendő közszolgáltatási szerződés alapján az 
önkormányzat által létrehozott, és kizárólagos tulajdonában álló RékasSzolg 
Nonprofit Kft (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) látja el. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 
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3.1. A kötelezettségvállalás rendje 
3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: Az 

intézmény jóváhagyott 2017. évi költségvetésének mértékéig. 
3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. 

december 31. 
3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 

vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója:  
 Az étkeztetési közfeladattal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlója a 

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
 A hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladat tekintetében a jogok és 

kötelezettségek gyakorlója a RékasSzolg Nonprofit Kft. 
 A költségvetési szerv vagyona az alapító önkormányzat tulajdonába kerül. 

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:  
 A megszűnő költségvetési szerv (ZAKESZ) konyha szervezeti egység 

közalkalmazottjai áthelyezésre kerülnek a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodához. 
 A megszűnő költségvetési szerv (ZAKESZ) műhely szervezeti egység dolgozóinak 

közalkalmazotti jogviszonya 2017. december 31. napján megszűnik. Az alapító 
(Zagyvarékas Község Önkormányzata) a megszűnő költségvetési szerv (ZAKESZ) 
útján ellátott közfeladatot a RékasSzolg Nonprofit Kft, mint utódszervezet részére 
adja át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Munkáltatói 
jogutódlással 2018. január 1. napjával az utódszervezet a továbbfoglalkoztatási 
kötelezettsége által munkaviszonyt létesít a dolgozókkal. 

Kelt: Zagyvarékas, 2017. november …… 

P.H. 

Jánosi József 
polgármester  
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TERVEZET 

 
……../2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet megszüntető okiratának elfogadásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Községi Ellátó 
Szervezet megszüntető okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 



 

Okirat száma: ……………/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.  
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 5051 Zagyvarékas, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Tószeg 

5091 Tószeg, Rákóczi út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban meghatározottak 
szerinti óvodai nevelés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A. 
§ szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. § szerinti szünidei gyermekétkeztetési feladatok 
ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási 
területe, továbbá felvételt biztosít az ország területéről, illetve a határon túli magyar 
településekről jelentkezők részére is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét – pályázat útján – az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, valamint 
a képviselő-testület menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) 
pontja alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogkört a 
polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Óvoda  
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, valamint a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve az autizmus spektrum zavarral, 
küzdő gyermekeket.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4. - 100 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi u. 
4. 

173 használati jog óvoda 

2 5051 Zagyvarékas, Iskola u. 
12. 

18/1 használati jog konyha 

 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Zagyvarékasi 
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Égszínkék Óvoda 2017. …………………. napján kelt, 2018. január 1. napjától alkalmazandó 
……………./2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Szolnok, …………………………………… 

P.H. 

 
Magyar Államkincstár 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A ZAKESZ megszüntetésére, valamint a RékasSzolg Nonprofit Kft 2018.01.01.-jével történő 

működtetésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A ZAKESZ megszüntetéséről, valamint a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft nevének és tevékenységi körének módosításáról szóló 124/2017. (IX. 28.) 
számú képviselő-testületi határozat alapján elindítottuk a módosításokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket. 
 
1. A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Kft. nevének módosítását a képviselő-

testület a 139/2017. (X. 25.) számú képviselő-testület határozattal elfogadta. A 
RékasSzolg Nonprofit Kft tevékenységi körét a 3. számú mellékletben foglalt TEÁOR 
kódokkal bővítenénk. 

 
2. A RékasSzolg Nonprofit Kft-t az önkormányzat 3.000.000,- Ft törzstőkével alapította. 

Tekintettel arra, hogy a Kft. tevékenységi köre kibővül és a közfeladatok ellátásához 
szükség van a megfelelő eszközökre, így célszerű a tevékenységhez szükséges 
eszközöket vagyoni hozzájárulásként (apport) átruházni a RékasSzolg Nonprofit Kft-re.  
Majd arról is dönteni kell, hogy az apport összegéből mennyi kerül a jegyzett tőkébe és 
mennyi a tőketartalékba. A jegyzett tőkébe kevesebbet javasolt tenni, mint a 
tőketartalékba, mert ha veszteséges lesz a cég, akkor úgyis le kell szállítani a jegyzett 
tőkét. Apportálni javaslom továbbá a ZAKESZ hulladékgazdálkodási tevékenységéből 
eredő szemétszállítási díjhátralékokból származó követelés összegét is, annak érdekében, 
hogy a behajtások egy kézben legyenek. Mivel azonban még nem ismert a követelés 
állomány 2017. december 31-i összege, mert még addig változhat a befizetések és 
behajtások által, így az apportálásra a 2018. januári képviselő-testületi ülésen javaslom 
visszatérni. 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

3. A Kft. könyvelésére kértünk árajánlatokat. Javaslom a Kontír-Nívó Kft. árajánlatának 
elfogadását, mivel korábban ők könyveltek a Kft részére, meg voltunk velük elégedve, jó 
a munkakapcsolat velük. Továbbá fontos szempont, hogy a Kft. tulajdonában álló 
számlázó program is kompatibilis a könyvelő cég szoftverével. Amennyiben másik 
könyvelő programnak kellene átadni a kimenő számlákat, úgy ismételt szoftverfejlesztési 
költség merülhetne fel. 
 

4. A Kft részére az irodahelyiséget a jelenlegi szociális iroda átalakításával tudjuk 
biztosítani. A járási ügysegéd elhelyezése kapcsán a Kormányhivatallal megkezdtük az 
egyeztetést, el is fogadták a változást, az üzemeltetési megállapodás módosítása 
folyamatban van. 

 

5. A műhely dolgozóinak szóbeli tájékoztatása megtörtént, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A § (2) és (3) bekezdése szerinti írásbeli tájékoztatás 
átvétele a dolgozókkal, valamint a szakszervezettel történő konzultáció lefolytatása az 
előterjesztés összeállításával párhuzamosan folyamatban van. 

 

6. A Kft ügyvezetői tisztségnek betöltésére Nagy Gábor jelenlegi ZAKESZ igazgatót 
javaslom. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a 
határozat-tervezetek elfogadására. 
 
 
Zagyvarékas, 2017. november 22. 
 
 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
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TERVEZET 
 
 
……../2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a RékasSzolg Nonprofit Kft tevékenységi körének bővítéséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, 
az abban foglalt tájékoztatásokat elfogadja. A mellékletben felsorolt TEÁOR kódok szerinti 
tevékenységekkel történő bővítését elfogadja. 
 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. RékasSzolg Nonprofit Kft Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 



3. sz. melléklet 

RékasSzolg Kft. tevékenységi körének bővítése 

 

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér -, gumós növény termesztése 

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 

01.25 Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése 

01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 

01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 

01.29 Egyéb évelő növény termesztése 

01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése 

01.45 Juh, kecske tenyésztése 

01.47 Baromfitenyésztés 

01.49 Egyéb állat tenyésztése 

01.50 Vegyes gazdálkodás 

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 

01.64 Vetési célú magfeldolgozás 

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

02.20 Fakitermelés 

02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 

10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 

10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 

10.32 Gyümölcs-zöldséglé gyártása 



10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,-tartósítás 

10.73 Tésztafélék gyártása 

10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása 

10.85 Készétel gyártása 

16.10 Fűrészáru gyártás 

16.24 Tároló fatermék gyártása 

16.29 Egyéb fa-, parafatemékek,fonottárú gyártása 

23.61 Építési betontermék gyártása 

31.01 Irodabútor gyártása 

31.02 Konyhabútorgyártása 

31.09 Egyéb bútor gyártása 

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

41.20 Lakó-és nem lakó épület építése 

42.11 Út, autópálya építése 

42.99 Egyéb m.n.s építése 

43.11 Bontás 

43.12 Építési terület előkészítése 

43.21 Villanyszerelés 

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelése 

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 Vakolás 

43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

43.33 Padló-, falburkolás 

43.34 Festés, üvegezés 

43.39 Egyéb befejező építés m.n.s 

43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s 



47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme 

47.23 Hal kiskereskedelme 

47.24 Kenyér-,pékárú,édesség-kiskereskedelme 

47.25 Ital-kiskereskedelem 

47.26 Dohányáru-kiskereskedelem 

47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 

49.41 Közúti áruszállítás 

52.10 Raktározás, tárolás 

56.21 Rendezvényi étkeztetés 

56.29 Egyéb vendéglátás 

56.30 Italszolgáltatás 

68.32 Ingatlankezelés 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 

77.11 Személygépjármű kölcsönzés 

72.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32 Építőipari gép kölcsönzése 

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

81.10 Építményüzemeltetés 

81.21 Általános épülettakarítás 

81.30 Zöldterület-kezelés 

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 



93.11 Sportlétesítmény működtetése 
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Zagyvarékas Község Képviselőtestülete számára 
Tárgy: Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2016-os munkájáról 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyző Úr! 
Tisztelt Képviselőtestületi tagok! 
 
Zagyvarékas Község Képviselőtestülete 2013-ban döntött a Helyi Értéktár Bizottság 
felállításáról. 
2013. november 28-i ülésén fogadta el a testület a bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a bizottsági tagok névsorát. 
2014-ben megtartottuk alakuló ülésünket. Felhívással fordultunk az intézményvezetőkhöz, civil 
szervezetekhez, egyesületekhez és természetesen a lakossághoz ajánlások tételére. Egyetlen 
javaslat sem érkezett felhívásunkra. 
2015 februárjában ismét bizottsági ülést tartottunk, előkészítve az érdemi munkát, belső 
javaslatokat készítettünk elő. 
2015 áprilisában a helyi újságban ismét felhívást jelentettünk meg az ajánlásokkal 
kapcsolatban. Zagyvarékasi Hírmondó 28-29. oldal. Az ajánláshoz szükséges dokumentumokat 
sokszorosítva elhelyeztük a könyvtárban. 
Felhívásunk ezúttal is válasz nélkül maradt.     
 
 
2015.december 11-i ülésünkön elfogadtuk az első javaslatokat a helyi értéktárba történő 
felvételről. 
Az alábbi értékek kerültek felvételre: 
1.Serfőző Simon eddigi életműve 
2.Cs. Pócs Éva: Zagyvarékas néphite 
3.Földes Imre, a Magyar kultúra Lovagja és a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport 
Művészeti és Hagyományőrző tevékenysége. 
4.Chiovini Egri Antal 1863-ban megjelentetett nyolc énekből álló népregéje: Sinka halma 
Szépunokája ezt 2013-ban, 150 évvel később jelentette meg magánkiadásban 
5. A Faluház-Tájház. Az épület, mint a zagyvarékasi építészeti sajátosság, a fűrészelt fa oromzat 
őrzője és a néprajzi gyűjtemény. 
 
2016. március 15-én díszoklevél formájában adtuk át az érintetteknek és képviselőiknek 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Színháztermében a Helyi Értéktár Bizottság 
tanúsítványát.  
Nagy örömünkre a rendezvényen megjelent Cs. Pócs Éva professzor asszony. Az 
okleveleket Jánosi József polgármester úr adta át. 
Serfőző Simon ezen a napon vette át a Parlamentben a Kossuth-díjat. 
 
2016-ban változatlanul nem érkezett egyetlen külső javaslat sem a bizottsághoz.  
Bizottsági ülést nem tartottunk. 
 
Előkészítés alatt állnak az alábbi, szintén bizottsági tagok által megtett javaslatok. 

1. Zagyvarékasi fűrészelt fa oromzatú házak. Ennek felmérése, a településen lévő régi 
parasztházak oromzatának lefotózása nagy munkát igénylő, hosszú folyamat. Ez ügyben 
még nem sikerült előrelépnünk. 
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2. XVIII. század eleji miseruha-A Váci Egyházmegyei Kincstárban található. Fehér Tibor 
a bizottság tagja, községünk díszpolgára többször jelentetett meg ismertetőt a kazuláról 
a Zagyvarékasi Hírmondóban.  Részletesen: 2.számú mellékletben 
Mivel egyházi tulajdon, Jegyző úr segítségét kérjük, felvehető-e a Helyi Értéktárba?  

3. A Zagyvarékasi Plébánia, mint a település legrégebbi épületben. 
Jelenlegi állagának minősége mindannyiunk előtt ismert. Ez is egyházi tulajdon. 

4. Móricz hagyományápolás 
1979-től napjainkig 
Móricz nyomában Zagyvarékason című kötet, mely 2005-ben Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának kiadásában jelent meg. 
Részletesen a 3. számú mellékletben 

5. Egyéb hagyományaink-lakodalmas szokások, vőfély rigmusok, népi játékok. Itt 
mindenképp találnánk, palócos, helyi szokásokat.  
 
Rövid időn belül tervezünk helyi értéktár bizottsági ülést, ahol tárgyaljuk ezeket a 
javaslatokat, esetleg a tagok által benyújtott új javaslatokat. 
Sajnos arra már kevésbé számíthatunk, hogy „kívülről” érkeznek ajánlások. Bárcsak a 
valóság rácáfolna erre. 
 
Tervezzük a bizottsági tagok újítását is. A bizottság felállításáról, a tagokról a 
képviselőtestület döntött, érinti tehát az SZMSZ-t, így véleményem szerint a 
változtatáshoz is testületi jóváhagyás szükséges.  
A bizottság társadalmi munkában végzi tevékenységét. Nem lesz könnyű olyan 
személyeket találni, kiknek érdeklődési körükkel, társadalmi felelősségtudatukkal, 
szabadidejükkel összeegyeztethető ez a tevékenység.  
 
A Helyi Értéktár fontos része a Tájház gyűjteménye. Megnyitása óta nagyon sok 
tárggyal gyarapodott kiállításunk. Kezdjük „kinőni” a Tájházat. Erről és a Tájházhoz 
köthető egyéb hírekről rendszeresen beszámolok a helyi újságban, a Faluház-Tájház 
hírei állandó rovatban.  
 
A Bizottság tagjai közül Fehér Tibor és Kézér Ernő rendszeresen ír helytörténeti 
vonatkozású cikkeket az újságba. Magam is tagja vagyok a szerkesztőbizottságnak. 
Miklós János plébános atya is természetesen rendszeresen ír az újságba, elsősorban 
egyházi, hitéleti cikkeket.  
 
Tomka Mihály kutatásainak is sokat köszönhetünk: 
Megkértem, készítsen rövid összefoglalót a beszámolóhoz: Válaszát az alábbiakban 
idézem: 
 

Sajnos az idei évben nem sok időm volt a kutatásokat folytatni. Novemberben, ha 
lesz időm, átküldök néhány cikket a kutatásaimról az újság számára, a következő 
témakörökben. 

-          Zagyvarékas szépirodalmi kapcsolatai 

-          A rékasi miseruha kutatásának eddigi fejleményei 

-          Zagyvarékas leírása XVIII-XIX. századi országleírásokban 
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-          XIX. századi pénzhamisítási botrány zagyvarékasi érintettsége 

-          A rékasi híd története 

Természetesen a cikkeket majd lektorálod, terjedelmileg kordában tartod.  
Az értéktárba a Móricz hagyományápoláson kívül még a következőket lehetne 
felvetni. 

-          A rékasi palócos nyelvjárás 

-          A plébánia épülete, mint a legrégebbi rékasi épület 

-          A miseruha 

-          Az öreg temető sírkövei és feszületei 

Jó lenne egy február-márciusi bizottsági ülést összehívni, amin bemutatnám (esetleg 
Tibi bácsival karöltve) a falu első okleveles említését 1323-ból. Ekkor javaslatot 
tehetne az Értéktár Bizottság az Önkormányzat felé Zagyvarékas 700 éves 
évfordulójának 2023-ban történő megünneplésére. Jó lenne egy csapatot kinevezni 
az Önkormányzat részéről, mely 2018. végéig nagyvonalakban összeállítana egy bő 
tervezetet a lehetséges programokról. Ebbe a rékasi közélet minden részéről lehetne 
tagokat delegálni (Önkormányzat, pártok, egyház, Értéktár Bizottság, civil 
egyesületek, pedagóguskar, Kultúrház). 

A falu szépirodalmi kapcsolatait gyakorlatilag összeállítottam, még Serfőző 
Simonnal kéne egyeztetnem a saját életművével kapcsolatban. A XVIII-XIX. 
századi leírásokat jórészt összegyűjtöttem. Ebből egy érdekes összeállítást tudok 
közölni. A kutatás még folytatódik, a Statisztikai Hivatal könyvtárában még sok 
érdekes adatot lehet összegyűjteni.  
A Sinka-halmával kapcsolatban folyik egy dolgozat elkészítése egy irodalmár-
akadémikus barátommal karöltve.  
 
Ha bármivel kapcsolatban kérdésed, vagy kérésed van, keressél telefonon, vagy e-
mailben. 
  
Üdvözlettel: 
Tomka Mihály  
Köszönjük a Polgármester úr, Jegyző úr, a képviselőtestület tagjainak támogatását. Bármilyen 
ötletet, javaslatot, véleményt köszönettel fogadunk, beépítve ezeket munkánkba.  
Tisztelettel kérjük a Képviselőtestületet beszámolónk elfogadására. A 2016-os évben 
szerényebb eredményekről számolhatunk be, de fontos eseménynek tartjuk a március 15-
i ünnepélyes díszoklevél átadó ünnepséget.  
 
Köszönettel és tisztelettel: 
 
Cinka István  
a Helyi Értéktár Bizottság nevében  
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1.számú melléklet: Emélkeztetőként, mely kategóriákban lehet javaslatot tenni a helyi 
értéktárba:   
 

1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái 

1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati 
értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a 
Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell 
azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az 
erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági 
termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású 
készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve 
elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét 
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 
kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is 
- szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, 
gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a 
tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, 
képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a 
nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti 
és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a 
szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és 
csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai 
és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai 
képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 
valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, 
különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a 
vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
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2.számú melléklet. A „Zagyvarékasi miseruha” 
Fehér Tibor kutatásai alapján 
 
Zagyvarékas község múltjának minden bizonnyal legrégibb tárgyi emléke a település nevét 
viselő miseruha, amely ma a Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény egyik 
kiemelkedő darabja. A remekművet ma tehát múzeum őrzi, de Zagyvarékas közönsége - teljes 
erkölcsi joggal – saját elvitathatatlan értékeként tekint rá. 
 
A kivételes szépségű munka eredete az 1600-as évek végére mutat vissza. „A Váczi 
Székesegyház Kincstárának Útmutatója” (1910) munkás műremekként említi. Anyaga vörös 
selyembársony, amelyen aranyhímzésű zsinórozással és aranyfonalakkal hímzett ananász- és 
szőlőfürt motívumok bontakoznak ki. Egy mai korból származó ismertető magyar úri 
hímzésként jellemzi a munkát. A miseruha hátoldalának alsó részén két család, a Zichyek és a 
Bercsényiek egyesített címere látható. A rendelkezésre álló források szerint a miseruhát a 
Bercsényi család valamelyik tagja adományozta a  rékasi templomnak 1709-ben. A főúri eredet 
talán magyarázatot ad arra a feltevésre, mely szerint a miseruha motívumai eredetileg más célra 
készültek, s lehetséges, hogy korábban  fejedelmi palástot  díszítettek. 
 
A rékasi miseruha adományozásának okait, körülményeit nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy az 
adományozót mi késztette a nagyvonalú gesztusra, milyen szellemi-anyagi-személyi kapcsolat 
fűzte Rékashoz (a település neve 1900-ig Rékas volt). Ez annál is inkább figyelemre méltó 
kérdés, mert Rékas ebben az időben nem képezett önálló plébániát; Szolnok filiája volt. A 
plébánia újraalapítására csak 1724-ben került sor. Emellett 1709-ben a megajándékozott 
templom, mely akkor legalább négyszáz éves múltra tekinthetett vissza, már romos állapotban 
volt. A feljegyzések szerint még az első plébános, Jánosy István is egy nádból sárral-mivel 
összetákolt templomban volt kénytelen misézni. Óriási kontraszt volt tehát a régi romokon álló 
szükségtemplom és a megfelelő ünnepeken használt szépséges miseruha között. Mindez 1737-
ig történt így. Akkor épült fel a mait megelőző barokk templom. A miseruhát csaknem pontosan 
két évszázadon át őrizték és használták Rékason. 
 
1910-ben az akkori püspök, Csáky Károly Emmánuel –  nyilván felismerve rendkívüli értékét 
és meg akarván menteni az utókornak  – Vácra vitette, restauráltatta és a székesegyház 
kincstárában   helyezte el. A már említett, 1910-ben kelt útmutató „Rékasi kazula”-ként jelöli 
meg. 
 
Egy kivételes művészi alkotásnak sem abszolút, sem viszonylagos értékét nem lehet pénzben 
kifejezni. Bizonyos szempontok miatt olykor mégis megteszik ezt, ami esetünkben sajátos 
összehasonlításra ad lehetőséget. 1910-ben az egyházmegye papsága értékes , Lyonban készült, 
az iparművészet  „valódi remekének”  minősített miseruhát ajándékozott a főpásztornak 10 éves 
püspöki jubileuma alkalmából. A kincstári útmutató ennek becsült értékét 2000 koronában adta 
meg. A „Rékasi kazula” esetében ez az érték 6000 korona.  
 
Fehér Tibor 
 
A "zagyvarékasi miseruhá"-ról - mégegyszer 
  
Hónapra pontosan kilenc évvel ezelőtt a Rékasi Hírekben beszámoltam Rékas 
történetének minden bizonnyal legrégibb tárgyi emlékéről, a váci Székesegyházi 
Kincstár és Egyházmegyei Gyüjtemény által őrzött ún. zagyvarékasi miseruháról. 
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Beszámolóm természetesen nem volt - nem lehetett - teljeskörű. Több kérdés is 
felmerült, melyekre akkor nem volt válasz. Így, nem volt világos, miként lehetséges, 
hogy valaki 1709-ben egy nem mindennapi szépségű miseruhát ajándékozott a 
rékasi templomnak, mikor a falu egyházközségi élete csak 1724-ben vette kezdetét, 
legalábbis a törökdúlás miatt bekövetkezett többszöri elnéptelenedés után. 
  
A templom 100 éves jubileuma kínálta az alkalmat, hogy újabb információkra 
tegyünk szert. Pálos Frigyes prépost-kanonok úr készséggel bocsátott 
rendelkezésünkre több, nyomtatásban megjelent anyagot, melyek alkalmasak 
ismereteink bővítésére. Ezek közül érdemes szó szerint idézni Koncz Józseftől A 
Váczi Székesegyház Kincstárának Útmutatóját (1910) : 
  
           "RÉKASI KAZULA. Munkás műremek. Anyaga vörös 
selyembársony, aranyhímzésű zsinórozással s aranyfonalakból hímzett ananász- és 
szőlőfürtmotívumú remek  applikációkkal. A kazulát Zagyvarékasról szerezte Csáky 
Károly Emmanuel gróf megyés főpásztor 1910-ben s az ő költségén renováltatott. A 
zagyvarékasi templomnak 1709-ben gróf Bercsényi család valamelyik tagja adományozta, 
mert rajta a Bercsényi és Zichy grófok egyesített címere látható, Mivel a dekorációul 
szolgáló ananászok és szőlőfürtök el vannak itt-ott metszve a kazulán, valószínű, hogy 
eredetileg nem kazulára készültek, hanem vagy fejedelmi palástról, vagy pluviáléról 
applikáltattak már egyszer az elrongyolódott kék alapra. Becsértéke 6000 korona." 
 
docplayer.hu/635024-zagyvarékasi-hirmondo.html 
Részletesen: Zagyvarékasi Hírmondó 
2009.szeptember 19. oldal 
 
3.számú melléklet: 
Móricz-hagyományápolás 
Összeállította: Cinka István: 
2017. októberi újságban megjelent írásom alapján 
 
 
Röviden a Móricz hagyományom ápolásáról és az irodalmi emlékülések történetéről. 
20 évvel ezelőtt az első irodalmi találkozónak még a Polgármesteri Hivatal adott otthont. 1997. 
március 19-én, délelőtt 11 órakor zsúfolásig megtelt a Házasságkötő terem. Agócs Gyula, 
akkori polgármesterünk a vendégek között köszönthette Dr. Czine Mihály irodalomtörténészt, 
az ELTE egyetemi tanárát. Sajnos 18 éve már, hogy professzor úr nincs közöttünk. A moderátor 
Valkó Mihály tanár úr volt. Öt éve múlt, hogy érkezett a tragikus hír: a szerkesztő, az újságíró, 
a Tanár úr elment. Aki hallotta magával ragadó előadásmódját, vidám, az arcokra mosolyt 
varázsló történeteit, soha nem feledheti ezeket a pillanatokat. Előadóként volt jelen a húsz évvel 
ezelőtti emlékezetes találkozón Tasi József irodalomtörténész.  Nagy szakértője volt a Móricz 
műveknek, különösen az író levelezésének az 1939-1942 közötti időszakból. Az író is ezekben 
az években járt gyakran településünkön. Tasi József néhány héttel Czine Mihály tanár úr után 
1999 szeptemberében hunyt el. 
Szintén örökre hiányozni fog Réthey-Prikkel Lajos bácsi derűje. A Móricz Zsigmond Társaság 
elnökeként éveken keresztül megtisztelte jelenlétével, élménybeszámolóival rendezvényeinket. 
Olyan rajongó szeretettel, lelkesedéssel beszélt Móricz Zsigmonddal való személyes 
találkozásairól, mint egykor tanítványainak. Diákjai el is nevezték: Móriczkának, bizonyára 
nem az íróval való külső hasonlatossága alapján kapta tanítványaitól ezt a ragadványnevet.  
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2001. szeptember 7-i emlékülésen alakult meg a Móricz Zsigmond Társaság Zagyvarékasi 
Tagozata. Ettől kezdve minden év szeptemberében megrendezésre került az emlékülés. Dr. 
Móricz Imre, Imre bácsi nemcsak a találkozók díszvendégeként, hanem aktív 
közreműködőként, ünnepi gondolataival, visszaemlékezéseivel is emlékezetessé tette, teszi a 
találkozókat.  
2002. szeptember 6-án a műsoros megemlékezés külön is maradandó élményt jelent számomra. 
Leányom, Cinka Mária, nyolcadikos tanulóként olvasmányélménye alapján tolmácsolta azt a 
szívszorongató levelet, melyet Nyilas Misinek írt az Édesanyja.  
Dr. Móricz Imre ezen az emlékülésen mondott köszönetet megható szavakkal tanító nénijének, 
Bán Flóriánnénak, Magdika néninek.  
2003.szeptember 17-én találkoztunk ismét. Az emlékülést vetélkedő előzte meg az író életéhez, 
műveihez kapcsolódó feladatokkal, melyet iskolánk tanulói számára hirdettünk meg. Nyolcvan 
diákunk jelentkezett felhívásunkra. Már a tudáspróbát megelőzően gyűjtőmunkát végezve 
készültek a megmérettetésre. Móricz művekkel ismerkedtek, illusztrációt készítettek ismert és 
népszerű gyermekverseihez.  
2004-ben a találkozó az író születésének 125. évfordulója jegyében telt. Ünnepi szónokként 
Serfőző Simon József Attila díjas író-költő méltatta Móricz Zsigmond irodalmi szerepét, 
jelentőségét. A budapesti ünnepi események központi programja volt az író egész alakos 
bronzszobrának avatása, ahol delegáció képviselte községünket.  
2005-ben jelent meg a Serfőző Simon vezette szerkesztőbizottság munkája eredményeként a 
„Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason” című kötet, melynek ünnepélyes bemutatójára 
az emlékülésen került sor szeptember 17-én. 
2006. július 7-én, Tiszacsécsére, az író által boldog szigetnek nevezett néhány száz lelkes 
tiszaháti községbe látogattunk. Az író emlékének szentelt egész napos rendezvénysorozaton 
vettünk részt. Móricz Zsigmond szülőházának helyén ünnepélyes keretek között emlékkapu 
avatására került sor. Ezt követően az előadáson lehetőséget kaptunk a szakmai közönség előtt 
a zagyvarékasi Móricz hagyományok ismertetésére.  Szeptember 16-án az irodalmi délutánt Dr. 
Pozsonyi Zoltán előadása nyitotta meg, melyet Dr. Kiss Sebestyén köszöntője követett. 
Mindketten iskolánk diákjai voltak. Az emlékülésen színházi élményben is volt részünk. Profi 
színészek előadásában négy Móricz egyfelvonásost láthattunk: cím szerint megemlítve a 
színpadra vitt műveket: A násztehén, Kvitt, Lélekvándorlás, A dinnyék.  
2007. szeptember 21-i találkozó mottója: „Fáklya volt kezemben”. Az író domborművénél H. 
Bagó Ilona, a Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályvezetője tartott előadást, melynek 
középpontjába a Móricz művek időszerűségét, aktualitását állította. A vendégek között 
köszönthettük: Dr. Móricz Imrét, Valkó Mihály tanár urat, László Márta újságírót, Serfőző 
Simon József Attila-díjas író-költőt, Réthey-Prikkel Lajos bácsit, Biczák Pétert, a Móricz 
Zsigmond Társaság ügyvezetőjét, a Pest Megyei Könyvtár igazgatóját.  
Ezen az emlékülésen mutatta be Hamar Péter irodalomtörténész: „Móricz utolsó szerelme” 
című tanulmánykötetét. 
A 2008. szeptember 19-i emlékülés előadója Nagy Marianna, rékasi származású, de a 
Dunántúlon élő és tanító pedagógus volt. Diplomamunkájának témájaként Móricz Zsigmond és 
községünk kapcsolatát dolgozta fel. Tudományos igényű és általam helytörténeti szempontból 
is nagyra értékelt munkája még megjelentetésre, kiadásra vár. 
Színpadi élményben is volt részünk ismét: Dóra Istvánné tanárnő felkészítésének köszönhetően 
akkori kis ötödikeseink Móricz Zsigmond: A török és tehenek című verses-meséjét adták elő. 
László Márta előző évi előadásában utalt arra, hogy Móricz Zsigmond slágerlistás szerző.  
Először magam is valamiféle irodalmi slágerlistára gondoltam. Az Echo Együttes 
megzenésítette a gyermekverset, és ezzel 1967-ben a zenei slágerlista előkelő negyedik helyére 
került. 
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2010.szeptember 17-én Albert Gábor, a Magyar Írószövetség alelnöke mondott ünnepi 
beszédet. Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, egyetemi docens 2008-ban,  a Kalligram Kiadó 
gondozásában, „ A továbbélő Móricz”  című kötetét mutatta be.  Kiemelten szólt arról, hogy 
Móricz korának kiemelt médiaszereplője, mai szóhasználattal „médiasztárja” volt. Az újságok 
gyakran és szívesen foglalkoztak közéleti és magánéleti eseményeivel.  
Ezen az emlékülésen köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából Dr. Móricz Imrét.  
2011. szeptember 17-i találkozó is emlékezetes marad településünk irodalomkedvelő közössége 
számára. „Életem regénye” címmel kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak 
közreműködésével. A Galériában a kiállítást a Múzeum főmunkatársa, Hegyi Katalin nyitotta 
meg. Szintén nagy élményt jelentett Serfőző Simon: A két árva című darabjának bemutatója. A 
történet 1941 augusztusában játszódik Zagyvarékason.  Játék három képben- melynek 
rendezője: Rigó József. 
Az előadásról, akárcsak a két másik bemutatásra kerülő műről (Kend a pap, Csibe,) vagy 
oldalakat lehet és kell írni, vagy bele se kezdjünk. Látni kell mind a hármat. Akik jelen voltak 
az előadásokon, felejthetetlen élményben volt részük. 
2012-es találkozónkat, szomorú, tragikus esemény árnyékolta be. Ez év május 5-én, életének 
82. évében hunyt el, Valkó Mihály tanár úr, Táncsics-díjas, Aranytollas újságíró. A 
Zagyvarékasi Tagozat, mint tiszteletbeli elnökére, az irodalmi ülések rendszeres előadójaként 
emlékezik Tanár úrra. 
Hegyi Katalin a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa és Bozók Péter pap-költő esszéíró 
előadását hallhattuk az öt évvel ezelőtti emléknapon. A piarista szerzetes tanár magyart és 
történelemet tanít. Hivatása mellett nemcsak verseket ír, hanem irodalomtörténeti kutatásokat 
is folytat. Szilveszteri gótika című kötetében jelent meg „Krisztus és Csöre”-keresztény 
megfontolások Móricz Zsigmond: Árvácska című kisregényének újraolvasásához tanulmánya.  
A Móricz-nap 17 órakor Koltai Róbert önálló estjével folytatódott. Az ismert és népszerű 
színművész az író1924-1925-ben írt naplóját alkalmazta színpadra. 
2013. szeptember 20-án Dr. Móricz Imre: Kirekesztetten című önéletrajzi könyvének 
bemutatására került sor. 
A község lakóinak, barátoknak, ismerősöknek Imre bácsi iránti tiszteletét, érdeklődését fejezi 
ki, hogy a több tucat példány rövid idő alatt elfogyott. 
2014. szeptember 19-én I. világháborús relikviákból nyílt kiállítás. Diavetítéssel emlékeztünk 
a nagy háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából a zagyvarékasi áldozatokra. Részletek 
hangzottak el a tragikus eseményeket sok vonatkozásban megörökítő Plébániai Historia 
Domusból. 
Az emlékülést megelőző napon irodalmi vetélkedőt szerveztünk a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház színháztermébe, iskolánk tanulóinak részvételével. 
 
2015.szeptember 10-én Kend a pap? című  egyfelvonásos komédiát láthattuk. A darab a nagy 
sikerre való tekintettel több alkalommal és helyszínen is bemutatásra került.  
2016. szeptember 16-án a Rékas Színpad előadásában a Csibe című mű bemutatásával 
emlékeztünk az íróra. 
Az előző két színpadi változathoz hasonlóan ezt is Rigó Sándor rendezte. 
 
Ezt az összeállítást csak alapnak, a javaslatomhoz vitaindítónak szántam.  
Igény vagy kérés esetén a 2005-ös kötetről is szívesen készíthetek összefoglalót. 
 
Cinka István 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata 
 
Rédei Róbert 
Jegyző részére 
 
 

Tárgy: árajánlat 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
 
Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladatok ellátására 2018. évre 
vonatkozóan: 
 
 

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ellenőrzése  
 

A jelzett feladatot 75.000 Ft + ÁFA, azaz hetvenötezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk 
vállalni. 
 
 

2. Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-
igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és a 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde vonatkozásában 

 
A jelzett feladatot 225.000 Ft + ÁFA, azaz kétszázhuszonötezer forint + ÁFA munkadíjért 
tudjuk vállalni. 
(intézményenként 75.000 Ft + ÁFA). 
 
 

3. Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-
igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése 
Zagyvarékas Község Önkormányzata, a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal, a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és a 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde vonatkozásában 

 
A jelzett feladatot 450.000 Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenezer forint + ÁFA munkadíjért 
tudjuk vállalni. 
(önkormányzat 150.000 Ft + ÁFA, intézmények 75.000 Ft + ÁFA/intézmény). 



 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

Ügyvezetőjétől 
Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3. 

Telefon: 06-70-575-9844 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu 
www.vincentauditor.hu 

 
 
 
Az árajánlatunkban feltüntetett összegek tartalmazzák a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-
ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását. 
 

Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata: 
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési 
szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek 
végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése; 
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; 
d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv 
vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a 
haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 
f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő 
megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően; 
g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti 
összeállítása. 

 
 
Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek 
megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással 
összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre 
kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünkkel egyeztetni 
szükséges. 
 
 
Dabas, 2017. november 8. 
 
 
 Tisztelettel: 
            Lisztes Károly 
       Ügyvezető igazgató 

Vincent Auditor Kft 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzési 
tervére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése – mely kiterjed az államháztartás valamennyi 
alrendszerére – külső pénzügyi ellenőrzés és államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés 
keretében történik. 

A belső ellenőrzés egységes gyakorlatának kialakítása céljából született meg a 
költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet. A rendelet részletesen szabályozza a belső ellenőrzési 
tevékenység szabályait. 

A rendelet előírja, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet meg kell tervezni. Az éves 
ellenőrzési tervben szükséges rögzíteni a tervet megalapozó elemzéseket, az 
ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit, ütemezését, az ellenőrzendő időszakot, 
az ellenőrzési kapacitást és az ellenőrzött szervet. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) 
bekezdése szerint, a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 
Képviselő-testület hagyja jóvá előző év december 31-ig.  

2016.évtől a belső ellenőrzési tevékenységet a Vincent Auditor Kft. látja el. 

Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 1.számú melléklet 
szerinti belső ellenőrzési tervet 2018.évre fogadja el. 

Zagyvarékas, 2017. november 21. 

Rédei Róbert 
jegyző 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

 
Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatal 
(Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások 
megállapításának, 
bizonylatolásának rendje 
megfelelően szabályozott-e, a 
gyakorlati alkalmazás megfelel-e az 
előírásoknak, a rendszer zártsága 
biztosított-e. 
 
Tárgya: szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátások 
 
Időszak: 2017. év 

 
- A jogszabályi előírások be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok, dokumentáltság 
esetleges hiányosságai 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 
 
 

 
2018. március 

 
Jelentés: 

2018. április 30. 

 
4 belső ellenőri 

nap 

2 

 
Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatal 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
kötelezettség-vállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, 
érvényesítés, valamint utalványozás 
helyi szabályai kialakításra 
kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a 
dokumentálás során a jogszabályi 
és a helyi szabályozás előírásai 
betartásra kerülnek-e 
 
Tárgya: pénzgazdálkodási 
jogkörök rendje, gyakorlása 
 
Időszak: 2017. IV. negyedév 

 
- A pénzgazdálkodási 
jogkörökre vonatkozó 
szabályok be nem tartásában 
és a nyilvántartás nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 
2018. május 

 
Jelentés: 

2018. június 30. 

 
4 belső ellenőri 

nap 
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* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2017. november 17. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda Rédei Róbert 
                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
 



sorszám projekt műszaki ellenőrzés közbeszerzési szakértő kötelező nyilvánosság biztosítása projektmenedzsment

1 Zagyva-Ökopark

1.)Pálinkás István: 1.799.590.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 2.095.500.-Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 2.030.730.-Ft

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

1.841.500.-Ft
2.)MELZS Kft.: 2.032.000.-Ft

3.)Bakos László E.V: 1.797.050.-Ft

1.) Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt: 444.500.-
Ft

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft: 409.954.-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 469.900.-Ft

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

2.) JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 4.495.800-Ft

3.) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft: 4.953.000.-Ft

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



sorszám projekt szemléletformáló kampány elkészítése

1

Fenntartható 
közlekedés 
fejlesztése 

Zagyvarékason

1. )Fodor Humán Bt : 1.700.000.-Ft 2.)Szolnoki 
Városfejlesztő Zrt : 1.358.901.-Ft 3.) ZoLe 

Multitrade Kft: 1.905.000.-Ft

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



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 
 

TERVEZET 
 
………/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
A dolgozók karácsonyi jutalmazásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és 
intézményei alkalmazásában álló dolgozók, az általános iskola nem önkormányzati 
alkalmazásban álló munkavállalói (pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítők), 
valamint a Zagyva-menti Integrált Központ alkalmazásában álló Zagyvarékason dolgozó 
munkavállalói részére év végi jutalmazás céljából a 2017. évi költségvetés 
bérmaradványának és általános tartalékának terhére összesen 4,1 eFt keretösszeg 
felhasználását engedélyezi.  

A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a keretösszeg intézmények 
közötti elosztására. 

A határozatról: 

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

értesülnek.          



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Javaslat Jánosi József polgármester jutalmazására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló dolgozók, az általános iskola nem 
önkormányzati alkalmazásban álló munkavállalói (pedagógusok és a pedagógusok munkáját 
segítők), valamint a Zagyva-menti Integrált Központ alkalmazásában álló Zagyvarékason 
dolgozó munkavállalói mellett, Jánosi József Polgármester Úr munkáját is elismerve 
javaslom, hogy 1 havi bruttó illetménye 40 %-ának megfelelő összegű jutalomban részesítse a 
Képviselő-testület. A jutalom kifizetésére a 2017.évi költségvetés nyújt fedezetet. 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete 30.§ 
(4) bekezdése szerint a polgármester illetményére, illetménye emelésére, jutalmazására a 
pénzügyi bizottság tesz javaslatot. 

Jánosi József polgármester megválasztása óta – a Képviselő-testülettel együtt – azért 
dolgozik, hogy a településünket szebbé, otthonosabbá és biztonságossá tegye. A település 
működőképességének fenntartása és folyamatos fejlődése érdekében kiemelkedő munkát 
végez.  

Említésre méltó az intézkedéseinek az eredményei:  

A benyújtott 8 db TOP projektből az alábbiak részesültek támogatásban: 

 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 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 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 

 

Ezen támogatások által a következő években a településen jelentős fejlesztések 
valósulhatnak meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el a következő határozati javaslatot. 
 
Zagyvarékas, 2017. november 24. 

Polónyi László 
Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
A Pénzügyi Bizottság 2017. november 27-én megtartott ülésén egyhangú szavazással Jánosi 
József polgármester részére 1 havi bruttó illetménye 50 %-ának megfelelő összegű jutalomra 
tett javaslatot. 
 

TERVEZET 
 
………/2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Jánosi József polgármester jutalmazásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.20.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 30.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében és 
az SZMSZ 30.§ (4) bekezdésének megfelelően a Pénzügyi Bizottság javaslatára, 
Jánosi József polgármester részére 1 havi bruttó illetménye 40 %-ának megfelelő 
összegű jutalmat állapít meg. 

 
2. A jutalom fedezete az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének általános tartaléka. 

 
A határozatról: 
1.) Jánosi József polgármester, 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

2.) Rédei Róbert jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
értesülnek. 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről 
 

Név: Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 
Székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
Képviselő: Kézér Zoltán kuratórium elnöke 
Adószáma: 19222569-1-16 
Számlavezető bank neve: Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 70300015-11033028 
 

mint támogató (továbbiakban Támogató) 
 

másrészről 
 

Név: Zagyvarékas Községi Polgárőrség 
Székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
Képviselő: Polónyi László elnök 
Adószáma: 18822575-1-16 
Számlavezető bank neve: Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 70300015-11023878 
 

mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) között az alábbi helyen időben és 
feltételek mellett: 
 

1. Támogatás összege: 130.000,- Ft, azaz Egyszázharmincezer forint. 
 

2. Támogatás átutalása: Támogató az 1. pontban meghatározott összeget jelen megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül egy összegen átutalja a Kedvezményezett 
bankszámlaszámára.  

 

3. Támogatás feltételei: Kedvezményezett Zagyvarékas településen a közbiztonság érdekeit 
szolgálva üzemeltet egy Peugeot Boxer mikrobuszt. A támogatás a 2015. évi, valamint 
2016. évi cégautó adójának megfizetésére szolgál. 

 

4. A támogatás megfelel a Támogató alapcél szerinti tevékenységének: Bűnmegelőzés, 
közbiztonság fokozása a Polgárőrség támogatásával. 

 

5. Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

6. Felek jelen megállapodást – képviselői által – mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag írták alá. 

 

7. Jelen megállapodás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Támogatót, 1 
példány a Kedvezményezettet illeti. 
 
 

Zagyvarékas, 2017. november 30. 
 
 
 
  Kézér Zoltán        Polónyi László 
      támogató képviselője       kedvezményezett képviselője 















 TERVEZET 

……………../2017. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú „Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
felújítása és bővítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-
00005 azonosító számú „Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése” elnevezésű 
projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatokról az alábbiak szerint döntött: 
 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
 

2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyerteséül az érvényes ajánlatot adó 
 

Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 
         (1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A I/5.) 

nyilvánítja. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 

4. A közbeszerzési eljárásról készült összegzés jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 

A határozatról:  
 
1.) Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft , 1117 Budapest, Irinyi 
József utca 40/A I/5. 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 

 



TERVEZET 
 
 
………/2017. (XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A Területi Operatív Program keretében megvalósuló nyertes pályázatok közbeszerzési 
eljárására 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: 
 

1. A Képviselő-testület a fenti konstrukciójú pályázatok 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 felsőfokú építőmérnök, Felelős 

Akkreditált Közbeszerzési 
Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

 
2. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a „Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 

felújítása és bővítése” című TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 számú projekt 
érdekében a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő 
képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság további feladatairól.  

 

1. Böjtös –Bau Kft.  
székhely: 1117. Budapest, Irinyi József  u.40. A lház. I.em 5. 
adószám:13713537-2-43 
cg:01-09-922585 
képviselő:Nagy Róbert 
email: info@bojtosbau.hu 
 
 

2. Go4Go Kft 
székhely: 5000. Szolnok, Nád utca 1/A 
adószám:14457883-2-16 
cg:16-09-010409 
képviselő:Forgó József 
email: j.forgo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



 
3. Hovodzák Build-Bau Kft 

székhely:1156 budapest, Sárfű u. 3. fsz.1. 
adószám:23359051-2-42 
cg:01-09-961847 
képviselő: Hovodzák Imre 
email: info@buildbau.hu 
 
 

4. Duna-Tisza Aszfalt Kft 
székhely:2740.  Abony , Munkácsi u. 4. 
adószám:25044832-2-13 
cg:13-09-172211 
képviselő:Tóth Andrea 
email: dunatiszaszfalt@gmail.com 

 
5. Gall-Tech Kft 

székhely:5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 
adószám:14247505-2-16 
cg:16-09-009934 
képviselő: Nagy István Zsolt 
email: galltech1@gmail.com 
 
 

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. 
értesülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 




