
 

 

 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. december 13-án (szerdán) 16,00 óra 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1.) Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2.)Előterjesztés közérdekű munkabüntetésre ítéltek foglalkoztatásával kapcsolatos 
törvényességi felhívás megtárgyalására  
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
 
3.) Javaslat a nyertes „Zagyva-Ökopark” című TOP projekt tervezési feladatok  
kapcsán beérkezett árajánlat jóváhagyására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. december 8. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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TERVEZET 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. ÉVI  
MUNKATERVE 

 
2018. február 15. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
  
3. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
4.  Beszámoló a pályázatfigyelő 2017. II. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
5. Javaslat Jánosi József polgármester 2018. évi szabadságolási tervének 
jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester  
 
6.  Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2017. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  
Előadó: Civil szervezetek vezetői, Kovács Boglárka előadó 
 
7. Javaslat a társadalmi szervezetek 2018.évi pályázati kiírásának közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
8. Előterjesztés a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
9. Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
10. Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2018. évi térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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11. Beszámoló a 2017.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Rédei Róbert jegyző, Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos, Nagy Leonóra 
vezető-tanácsos 
 
12. Előterjesztés a 2018. évi országgyűlési választás kiadásainak önkormányzati 
támogatására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
13. Beszámoló a 2017.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
14. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester  

 
15.Beszámoló a temetőüzemeltető 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
 
2018. március 29. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Beszámoló az Égszínkék Óvoda 2017.évi tevékenységéről 
Előadó:  Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
3.Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017.évi munkájáról 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározására  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
6. Javaslat a társadalmi és civil szervezetek 2018. évi támogatásának 
elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
7. Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2016.évi  tűzvédelmi 
tevékenységéről  
Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 
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8. Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2017.évi munkájáról 
Előadó: Cinka István bizottsági elnök 
 
 
2018. április 26. 16 óra 
 
1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2017. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési 
munkákról 
Előadó:  Péter Tamás őrsparancsnok 
 
3. Beszámoló a Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Polónyi László polgárőrség parancsnoka 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5. Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2017.évi tevékenységéről 
Előadó: Karkusné Balázs Éva bölcsődevezető 
 
6. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Csasztvanné Ballók Éva igazgató 
 
7. Beszámoló a képviselők és bizottsági kültagok vagyonnyilatkozatokkal 
kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 
Előadó: Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos 
 
8. Pályázati kiírás a II. számú védőnői körzet védőnői munkakör betöltésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2018. május 31. 16 óra 

 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról 
Előadó: Földi Melinda előadó 
 
3.Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált 
Központ 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Osztásné Szabó Hajnalka igazgatóhelyettes 
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4. Javaslat a 2018.évi közmeghallgatás témájának és időpontjának 
megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5. Javaslat a 2018.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem 
adományozásának előkészítésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6. Beszámoló az önkormányzat által létrehozott alapítványok 2017. évi 
működéséről 
Előadók: Kézér Zoltán „Zagyvarékas Község Közbiztonságáért” 
Alapítványi Tanács elnöke,  
Faragó Ernőné „Rékasi Egészségház” Közalapítvány 
Kuratóriumi elnöke 
 
7. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb 
vezetőbeosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017.évi nyári- és téli igazgatási szünet 
időpontjának meghatározására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 

 
2018. június 28. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Herczeg Andrea védőnő 
 
3. Javaslat a 2018.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem 
adományozására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
2018. július – augusztus SZÜNET!!! 
 
 
2018. szeptember 27. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásra 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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3. Beszámoló a pályázatfigyelő 2018. I. félévi munkájáról 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
4.Zagyvarékas Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata  
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2018. október 15., 2018. október 16. KÖZMEGHALLGATÁS 
 
2018. november 29. 16 óra 
 
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének megállapítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3.Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzata 2019.évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 

 
 
 
Zagyvarékas, 2017. december 8. 
 
           Jánosi József 
           polgármester 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Közérdekű munkabüntetés letöltése foglalkoztatás által  

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2017. december hó 13-ai  

soron kívüli testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2017. (III.30.) sz. határozatában 

arról döntött, hogy a közérdekű munkabüntetésre ítélt személyek számára biztosít lehetőséget 

a munkabüntetés letöltéséhez. A Képviselő-testület fenti határozatában azt is kinyilatkozta, 

hogy csak abban az esetben áll módjában az elítélt személyek számára közérdekű 

munkabüntetés letöltését biztosítani, ha annak személyi feltételeit a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya az 

önkormányzat részére biztosítja. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2017.június 02-án kelt levelében kérte az 

önkormányzatot, hogy szüntesse meg a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.évi 

CCXL.törvény (a továbbiakban: Bv.tv.) bekezdésébe ütköző törvénysértő gyakorlatot és a 

településen lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező közérdekű munkabüntetésre ítélteket 

foglalkoztassa. Rédei Róbert jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a jogsértő állapot 

fenntartása esetén lehetséges jogkövetkezményekről, a képviselő-testület azonban a 96/2017. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

(VI.29.) sz. képviselő-testületi határozatában arról döntött, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Főügyészség indítványára felülvizsgálta a közérdekű munkabüntetésre ítélt 

személyek foglalkoztatásának biztosítását, és változatlan tartalommal továbbra is 

fenntartja a 44/2017. (III.30.) képviselő-testületi határozatában foglaltakat. 

 

Ezt követően a kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2017. 

augusztus 23-án levélben információkéréssel fordult Jánosi József polgármsterhez, arra 

vonatkozóan, hogy a település milyen módon tesz eleget közérdekű munkabüntetés 

végrehajtásához kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettségének, amennyiben ezt a feladatát 

nem teljesíti, annak mi az oka. 

 

Polgármester Úr 2017. augusztus 30-án kelt levelében legfőbb problémaként azt emelete ki, 

hogy a közérdekű munkabüntetések végrehajtása (250-350 óra) heti 4-6 órára kivetítve, akár 

egy évet is igénybe vehet, mire egy fő végez a munkabüntetések teljesítésével. Az 

Önkormányzat nem rendelkezik elegendő létszámmal ahhoz, hogy a többi közmunkástól 

elkülönítve vezényelje és dolgoztassa az elítélteket és dolgoztassa az elítélteket. Továbbá az is 

gondot okoz, hogy a munkabüntetésüket töltő elítéltek a munkavezetővel nem 

közreműködőek, magatartásuk esetenként fenyegető, több esetben orvosi igazolással mentik 

ki magukat a munkavégzés alól. 

A Törvényességi Felügyeleti Osztály 2017. szeptember 29-én kelt levelében arról tájékoztatta 

a Főügyészséget, hogy a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezését megelőzően az 

Igazságügyi Osztály előzetesen megvizsgálja, hogy van-e az érintett településen 

önkormányzati költségvetési szerven, intézményen, helyi közszolgáltatást végző egyéb 

szervezeten, illetve önkormányzati gazdálkodó szervezeten kívül olyan munkahely, amely 

közérdekű munkabüntetés végrehajtását biztosíthatja. 

Az Igazságügyi Osztály a fentiek érdekében levélben megkereste a Rékasi Diáksport 

Egyesületet, Zagyvarékas Község Tűzoltó Egyesületét, Zagyvarékasi Községi 

Sportegyesületet, Zagyvarékasi Margaréta Egyesületet, a Zagyvaparti Egyesületet, a 
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zagyvarékasi Római Katolikus Templom Plébániáját, az Olivin Peridot Kft-t, hogy kívánnak-

e lehetőséget biztosítani a közérdekű munkabüntetésre ítéltek foglalkoztatására. A leveleket 

igazoltan valamennyien átvették, de a megkeresettek közül csak hárman jeleztek vissza 

írásban, hogy nem kívánnak közreműködni a végrehajtásban, többen telefonon jelezték, hogy 

megfontolják, és erről írásban tájékoztatják az Igazságügyi Osztályt, de erre nem került sor. 

 

A Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi felügyeleti Osztálya törvényességi 

felhívás küldött az önkormányzati felé, hogy tegyen eleget feladat-ellátási kötelezettségének. 

A fentiek alapján a Kormányhivatal leírta, hogy Zagyvarékas településen mivel nincs olyan a 

Bv.tv. 280.§ (2) bekezdése szerinti munkahely, amely a közérdekű munkavégzés helyét 

biztosítani tudná, így a helyi önkormányzati költségvetési szervek vagy ezek intézményei, 

a helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, az önkormányzat tulajdon kezelésével 

és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezetek kötelesek a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. 

A feladat-ellátási kötelezettséget sem személyi, sem egyéb feltételek hiányára hivatkozva 

nem utasíthatja el, a foglalkoztatást biztosítani kell. 

A Kormányhivatal levelében jelezte, hogy a leírtakra tekintettel a Képviselő-testület 44/2017. 

(III.30.) sz. és 96/2017. (VI.29.) sz. határozatai jogszabálysértőek, ezért azok hatályon 

kívül helyezése szükséges. 

Rédei Róbert jegyző telefonon felvette a kapcsolatot a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával, ahol Pintér Ildikó pártfogó 

felügyelő elmondta, hogy az általuk megkeresett szervezetek közül az Olivin Peridot Kft. 

vállalta a munkabüntetésre elítéltek foglalkoztatását. A Kft.-vel a foglalkoztatásra 

vonatkozó együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van. 
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Fentiek alapján elmondható, hogy Zagyvarékas Község településen van olyan helyi 

közszolgáltatást végző szervezet, aki a közérdekű munkavégzés helyét tudja biztosítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen és az 

alábbi határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Zagyvarékas, 2017. december 8. 

 

 

 

Jánosi József  
polgármester 
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HATÁROZAT TERVEZET 

 

……/2017. (XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

közérdekű munkabüntetés letöltése foglalkoztatás által  

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívását megtárgyalta és 

felülvizsgálta a közérdekű munkabüntetésre ítélt személyek foglalkoztatásának 

biztosítását. 

2. A képviselő-testület akként döntött, hogy változatlan tartalommal továbbra is 

fenntartja a 44/2017. (III.30.) számú képviselő-testületi határozatában foglaltakat . 

3. A képviselő-testület megállapította, hogy Zagyvarékas településen van olyan helyi 

közszolgáltatást végző szervezet – Olivin Peridot Kft.-, aki írásban vállalta a 

munkabüntetésre elítéltek foglalkoztatását. A Kft-vel a foglalkoztatásra vonatkozó 

együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van. 

 

A határozatról: 

1. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztály – NJT útján- 

2. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi 

Osztály 

5000 Szolnok, Ady Endre u.35-37. 

3. Jánosi József polgármester 

4. Rédei Róbert jegyző 

5. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek 



sorszám projekt
műszaki és kiviteli tervek 

tervdokumentációjának elkészítése

1 Zagyva-Ökopark

1.)Fókusz Kft: 1.905.000.-Ft
2.)EXEN kereskedelmei és Szolgáltató 

Kft: 2.286.00.-Ft
3.)PROCAD-PLAN Kft: 2.476.500.-Ft

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

Létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény Harmadik Könyv Harmadik Rész XIII. cím XXX. fejezetében meghatározottak szerint, nem 
jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatása érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
alapítása céljából az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 
 
 
I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPEI, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 
 
1.) A társaság cégneve: RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2.) A társaság rövidített cégneve: RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  
3.) A társaság székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  
4.) A társaság működésének időtartama: határozatlan 
5.) A társaság e-mail címe: rekasszolgkft@zagyvarekas.hu 
6.) A társaság közhasznú tevékenysége: 
 

 közfeladat megnevezése  állami/önkormányzati feladat jogszabályi háttér 
településüzemeltetés 

 

közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és 
fenntartása 
 

a helyi önkormányzat feladata 2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 
2. 

 
A kft. nem zárja ki, hogy a tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból 
 
 
II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
 
A társaság alapítója ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (adószám: 15733067-2-16, 
törzskönyvi szám: 733 063, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., képviseli: Jánosi József polgármester).  
 
 
III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 
8130 '08 Zöldterület-kezelés (főtevékenység)  
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
0113 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
0125 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
0126 '08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 
0128 '08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
0129 '08 Egyéb évelő növény termesztése 
0130 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése 
0145 '08 Juh, kecske tenyésztése 
0147 '08 Baromfitenyésztés 
0149 '08 Egyéb állat tenyésztése 
0150 '08 Vegyes gazdálkodás 
0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 
0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 
0163 '08 Betakarítást követő szolgáltatás 
0164 '08 Vetési célú magfeldolgozás 
0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
0220 '08 Fakitermelés 
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0230 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
1011 '08 Húsfeldolgozás, -tartósítás 
1012 '08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 
1013 '08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 
1031 '08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 
1032 '08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
1039 '08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
1073 '08 Tésztafélék gyártása 
1084 '08 Fűszer, ételízesítő gyártása 
1085 '08 Készétel gyártása 
1610 '08 Fűrészárugyártás 
1624 '08 Tároló fatermék gyártása 
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
2361 '08 Építési betontermék gyártása 
3101 '08 Irodabútor gyártása 
3102 '08 Konyhabútorgyártás 
3109 '08 Egyéb bútor gyártása 
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211 '08 Út, autópálya építése 
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
4311 '08 Bontás 
4312 '08 Építési terület előkészítése 
4321 '08 Villanyszerelés 
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 '08 Vakolás 
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 '08 Padló-, falburkolás 
4334 '08 Festés, üvegezés 
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
4722 '08 Hús-, húsáru kiskereskedelme 
4723 '08 Hal kiskereskedelme 
4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem  
4725 '08 Ital-kiskereskedelem 
4726 '08 Dohányáru-kiskereskedelem 
4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
4781 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
4941 '08 Közúti áruszállítás 
5210 '08 Raktározás, tárolás 
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 
5629 '08 Egyéb vendéglátás 
5630 '08 Italszolgáltatás 
6832 '08 Ingatlankezelés 
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése 
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 
7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése 
7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
8110 '08 Építményüzemeltetés 
8121 '08 Általános épülettakarítás 
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8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése  
 
A társaság tagja kijelenti, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, amelyhez jogszabály szakképesítés 
meglétét írja elő – és ő maga ezzel nem rendelkezik -, úgy a kft. a szükséges szakképzettséggel rendelkező 
alkalmazott foglalkoztatásáról gondoskodik. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság 
cégnyilvántartásba történt bejegyzését követően, az engedély megléte esetén végezhetők. 

 
 

IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTE, PÓTBEFIZETÉS, 
MELLÉKSZOLGÁLTATÁS 
 
A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll, amely a létesítő okirat aláírásával 
egyidejűleg  teljes egészében befizetésre került a társaság pénztárába az alapító részéről. A tag a társaság 
tevékenységében mellékszolgáltatásra nem kötelezett. A tagot a társaság esetleges veszteséges működése esetén 
évente legfeljebb 12, azaz tizenkettő alkalommal, egyenként maximum az üzletrészének névértékével megegyező 
összegű pótbefizetési kötelezettség terheli az alapító határozata alapján. A társaság a saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. 
 
V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 
1.) Az alapító 
 
A Ptk. szerint a kft. taggyűlésének hatáskörébe tartozó kérdésekben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 8. § (14) szerinti kérdésekben az egyszemélyi tulajdonos dönt, határozatát köteles írásba 
foglalni, és arról a társaság vezető tisztségviselőit írásban értesíteni. Az alapítói jogokat Zagyvarékas Község 
Önkormányzata, mint alapító képviselő-testülete gyakorolja. 
 
Az alapító az ügyvezető által elé tárt adatok alapján évente egy alkalommal, legkésőbb május 31. napjáig határoz a 
közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának tárgyában. 
 
Az alapító  köteles a döntéshozatalt megelőzően - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a 
felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. A véleményezési jogot gyakorló személyek ezen véleményüket előzetesen írásban 
kötelesek előterjeszteni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
 

 
2. ) Az ügyvezető 
 
A társaság ügyvezetője 2018. 01. 01. napjától határozatlan időtartamra, önálló képviseleti joggal NAGY GÁBOR 
(1959.04.08, an.: Miklós Erzsébet 5051 Zagyvarékas, Horgony u.4.). Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony 
keretében látja el. 
 
Az ügyvezető kijelenti, hogy személyével kapcsolatban a tisztség betöltését akadályozó, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott kizáró 
körülmények nem állnak fenn. 
 
Az ügyvezető jogállása: 
 a.) képviseli a társaságot a bíróságok és a hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel szemben; 
 b.) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az alapító döntési körébe; 
 c.) ellenőrzi és felügyeli az üzleti könyvek vezetését; 
 d.) előterjeszti, illetve előkészíti a mérlegre és az eredményfelosztásra, az éves terv előirányzataira 
vonatkozó javaslatokat; 
 e.) vezeti a határozatok könyvét és a tagjegyzéket; 
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 f.) az alapító okirat módosításait (a cégadatok változásának bejegyzése, illetve tudomásul vétel végett) 
benyújtja - jogi képviselő útján - a cégbírósághoz; 
 g.) biztosítja a gazdálkodás feltételeit; 

h.) biztosítja a társasági vagyon gazdaságos gyarapítását és felhasználását; 
 i.) tájékoztatja az alapítót a társaság ügyeiről; 
 j.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai fölött; 

 k.) ellátja az alapító által reá rótt feladatokat. 
 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
 
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 
 
Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
 
3.) A felügyelőbizottság 
 
A kft. ügyvezetésének ellenőrzése céljából az alapító három tagú felügyelőbizottságot hoz létre. 
 
A felügyelőbizottság testületként jár el, akkor határozatképes, ha az ülésén mindhárom tag jelen van; határozatait 
a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, szóbeli szavazás útján hozza. A felügyelőbizottság tagjai személyesen 
kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e 
minőségében az alapító nem utasíthatja. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely 
tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
 
A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állítja meg. Mint több tagból álló döntéshozó szerv, az ülései 
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A felügyelőbizottság 
évente legalább egy, nyilvános ülést tart, amelyet legalább 15 nappal annak tervezett időpontja előtt a 
felügyelőbizottság elnöke hív össze írásban, ajánlott levél formájában, a napirend egyidejű közlésével. 
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A felügyelőbizottság tagjai: 
 
- Nagy Leonóra Ildikó (2767 Tápiógyörgye, Béke utca 18.), a felügyelőbizottság elnöke; 
- Jánosi Lászlóné (5051 Zagyvarékas, Liszt Ferenc u.4), a felügyelőbizottság tagja és 
- Rédei Róbert (5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 34).a felügyelőbizottság tagja 
 
Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a.) az alapító képviselője, valamint az ügyvezető; 
b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c.) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja a közhasznú 
szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az alapítót vagy az ügyvezetőt 
tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
alapító vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé; 
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
Az alapító vagy az ügyvezető a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül – 
intézkedni köteles. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 
 
A felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján 
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
 
VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 
 
A társaság cégjegyzésre jogosult képviselője a társaság ügyvezetője, NAGY GÁBOR (1959.04.08, an.: Miklós 
Erzsébet 5051 Zagyvarékas, Horgony u.4.), akinek cégjegyzési joga önálló, és aki cégjegyzése során a RékasSzolg 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előnyomott, előírt vagy nyomtatott cégneve alá saját névaláírását 
csatolja a hiteles aláírási címpéldány szerinti formában.      

 
 

VII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA: NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA, A VESZTESÉG 
VISELÉSE, A FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 
 
 
A nonprofit gazdasági társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
A nonprofit társaságnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 
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és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.  
 
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban 
nem részesítheti. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, 
amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A közhasznú 
szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 
 
A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, 
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet 
beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 
 
A tag felelőssége a társasággal szemben törzsbetétjének szolgáltatására, és a társasági szerződésben meghatározott 
egyéb vagyoni jellegű szolgáltatásra terjed ki, egyebekben a társaság tartozásaiért nem terheli felelősség. 
 
 
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
 
A társaság a tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az alapító felelőssége csak törzsbetétjének szolgáltatásra terjed 
ki, egyebekben nem vállal felelősséget a társaság tartozásaiért. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti 
szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. Ha a társaság az üzletrészek felosztása vagy a 
törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek jelen 
alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.    
Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 
 
A kft., mint közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A kft. székhelyén megtekinthető azon nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható. Ugyanitt, naponta 8.00 és 16.00 között tekinthetők meg  közhasznú szervezet működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratok is, valamint azon közlemények is, amelyek a kft. működéséről, a támogatási 
lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről, valamint a szolgáltatásai igénybe vételének lehetőségéről és 
módjáról tájékoztatnak, is a működésről készült valamennyi beszámoló is megtalálható itt. 
 
Az alapító a döntéseit az érintettekkel írásban – közvetlen írásos átadás/átvétel útján, vagy könyvelt 
küldeményként történő postára adással - közli, illetve nyilvánosságra hozza azt a www.zagyvarekas.hu honlapon. 
 
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) 
támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az 
állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások 
felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 
 
A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá 
minősítés feltételeinek nem felel meg. 
 
Az ügyész a cégbíróságnál indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet 
működése és vagyonfelhasználása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a létesítő okiratban vagy az ennek 
alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi 
felhívás ellenére sem változtat.  
 
Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet 
letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete nem felel meg a Civil tv. 32. § szerinti feltételeknek. 
 
A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a közhasznúvá minősítés 
követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban - az adatokból 
megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó 
adatot a nyilvántartásból törli. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 
 
A jelen létesítő okiratban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
Az ügyvezető jelen, a 2017. 12. 13. napján kelt alapító okirat-módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írta alá. 
 
Kelt Zagyvarékason, 2018. 01. ….................................. napján 
 
 
 

________________________________ 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  

Nagy Gábor ügyvezető 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK  ELNÖKÉTŐL! 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

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

e-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 

Mága Brigitta zagyvarékasi lakos szociális tűzifa támogatás elutasítása ügyében 

benyújtott fellebbezésének elbírálására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mága Brigitta Zagyvarékas, Sziget utca 5. sz. alatti lakos szociális tűzifa támogatás 

ügyében a 1969/2017. (XI.29.) számú határozattal elutasító döntés született, mivel a 

kérelmező körülményei nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek.  

 

Mága Brigitta 2017. december 13. napján fellebbezését a jogorvoslatra nyitva álló határidőn 

belül terjesztette elő az elutasító döntés ellen, fellebbezésében kéri megindokolni miért nem 

részesülhetett tűzifa támogatásban. Az ügyet megvizsgálva megállapítást nyert, hogy az 

ügyfél fellebbezésében olyan új tényt, körülményt nem tudott előadni, mely a jogosultsági 

feltételeket érintené, így mindezekre figyelemmel kezdeményezem a fellebbezés elutasítását, 

illetve az alábbi határozat meghozatalát. 

 

Zagyvarékas, 2017. december 13. 

 

                            Jánosi István 
                         bizottsági elnök 
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………./2017. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Mága Brigitta fellebbezésének elbírálásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mága Brigitta Zagyvarékas, 

Sziget utca 5. sz. alatti lakosnak a szociális tűzifa támogatás ügyében hozott 1969/2017. 

(XI.29.) számú határozat ellen benyújtott fellebbezését  

elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre hivatkozással 

annak felülvizsgálatát a Szolnoki Törvényszékhez címzett (Szolnok, Kossuth út 1.sz.) 

keresettel lehet kérni. 

A pert Zagyvarékas Község Önkormányzata ellen kell indítani. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Mága Brigitta Zagyvarékas, Sziget utca 5. szám alatti lakos 2017. december 13. napján a 

jogorvoslatra rendelkezésre álló törvényi határidőn belül nyújtott be fellebbezést a szociális 

tűzifa támogatás ügyében 1969/2017. számú, a Szociális Bizottság által - átruházott 

hatáskörben - hozott I. fokú határozat ellen.  

A fellebbezés elbírálása során az alábbiak nyertek megállapítást: 

Mága Brigitta szociális tűzifa megállapítása iránti kérelmet nyújtott be 2017. október 31. 

napján nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz. Mága Brigitta a kérelem elbírálásához 

szükséges iratokat csatolta. 

A szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 11/2017. (X.30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban:R.)  3. §-a következőképp rendelkezik: 

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló 

személynek, aki Zagyvarékas községben bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási 

helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 

állapítható meg a támogatás. 

(3) Zagyvarékasi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy 

kérelemben -ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

4. § (1) c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 

 

A Szociális Bizottság a 2017. november 29. napján megtartott ülésén megvizsgálta 

nevezett kérelmét, és megállapította, hogy Mága Brigitta – 5051 Zagyvarékas, Sziget 

utca 5. szám alatti lakos az állandó lakóhelyén életvitelszerűen nem lakik, illetve az 
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ingatlan lakhatatlan. Az ingatlan állapotáról helyszíni szemle, illetve fényképfelvétel is 

készült. 

 

Mivel Mága Brigitta esetében a fő jogosultsági feltétel nem teljesült, ezért a kérelmét a 

Szociális Bizottság elutasította. 

 

A fellebbezésben foglaltakat megvizsgálva a Képviselő-Testület megállapította, hogy Mága 

Brigitta a fellebbezésében semmilyen új tényt, körülményt nem adott elő, amely a 

jogosultsági feltételeket érintené, továbbá a Szociális Bizottság jogszerűen döntött a kérelem 

elbírálásáról, mivel Mága Brigitta esetében a tulajdonában lévő Zagyvarékas, Sziget utca 5. 

szám alatt található ingatlanban nem lakik, illetve lakhatásra alkalmatlan. 

 

A fentiekre való tekintettel a fellebbezést a Képviselő- testület elutasította, és az I. fokú 

határozatot helyben hagyta. 

 

A határozat a R. 3.§-ában foglaltakon alapul. 

 

A hatáskört a R. 1. §-a  és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107.§ (1) bekezdése 

szabályozza, az illetékességet a Ket. 21. § (1) bekezdésének a) pontja állapítja meg.  

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 100.§ (1) bekezdésének f) pontja és (2) bekezdése biztosítja. 

 

A határozatról: 

 

1.) Mága Brigitta – 5051 Zagyvarékas, Sziget utca 5. 

2.) Irattár 

értesül 





……../2017.(XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Magyar Agrár-és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara JNSZ01-00190-
8/2016. sz. állásfoglalásának megváltoztatásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-és 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara JNSZ01-00190-8/2016. számú 
állásfoglalását  
 

megváltoztatja, 
 

és a Szunyog Attila (5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 86.) eladó, valamint Tolnai 
Tamás (5051 Zagyvarékas, Csárda út 39.) vevő között a zagyvarékasi 023/6 hrsz. alatt 
felvett ingatlan adásvétele vonatkozásában Zagyvarékason, 2015. 10. 21. napján létrejött 
adásvételi szerződéshez a jóváhagyását megadja. 
 
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. 
 
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát – 
jogszabálysértésre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított harminc napon belül a 
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A Szolnoki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevél Zagyvarékas Község Önkormányzatának 
Jegyzőjénél nyújtandó be. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 
30.000 Ft, azonban a keresetlevélen az illetéket nem kell leróni (a felperest tárgyi 
illetékfeljegyzési jog illeti meg), az illeték megfizetésének módjáról a bíróság az ítéletében  
fog rendelkezni. 
 

INDOKOLÁS 
 
Szunyog Attila Zagyvarékas, Fekete Lajos út 86. szám alatti lakos, mint eladó másrészről 
Tolnai Tamás Zagyvarékas, Csárda út 39. szám alatti lakos, mint vevő között a zagyvarékasi 
023/6 hrsz. alatt felvett szántó művelési ágú, 1 ha 5439 m2 területű, 32,41 AK termőértékű 
ingatlan vonatkozásában Zagyvarékason, 2015. október 21-én létrejött adásvételi szerződést 
illetően, a Magyar Agrár-és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Elnöksége (a továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró szerv) a mező- és 
erődgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (továbbiakban: 
Fétv.) 103.§-ában foglalt rendelkezések alapján a 023/6. hrsz-ú szántó művelési ágú 
termőföldre vonatkozóan a fenti adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyában Hivatalomnak 
megküldte állásfoglalását. 
 
A helyi földbizottságként eljáró szerv Tolnai Tamás adás-vételi szerződés szerinti vevővel az 
adás-vételi szerződés jóváhagyását nem támogatta. A helyi földbizottságként eljáró szerv  
legjobb ismeretei és a köztudomású tények szerint az adásvételi szerződés tárgyát képező 
ingatlant befektetési célból kívánja megszerezni. A vevő nem foglalkozik élethivatásszerűen 
mezőgazdasági tevékenységgel, az ehhez szükséges termelőeszközökkel nem rendelkezik.  
 
A Fétv. 103/A § (1) bekezdése értelmében az állásfoglalást a települési önkormányzat 
jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri 
hivatala hirdetőtábláján 5 napra kifüggesztette. 



Az állásfoglalás ellen az eladó, vevő, illetve a határidőben elfogadó nyilatkozatot tevő 
elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat képviselő-
testületénél.  
 
Tolnai Tamás a törvényes határidőn belül kifogással élt az állásfoglalással szemben, melyben 
hivatkozott arra, hogy rendelkezik mezőgazdasági eszközzel, így az állásfoglalás igazolatlan 
állításokon alapul.  
Zagyvarékas Község Önkormányzata a 109/2016. (VI.30.) képviselő-testületi határozatában a 
kifogást elutasította. Álláspontja szerint a kamara indoklásában meghatározott Fétv. 24.§ (2) 
bekezdés c) pontjának cb) alpontjára történő hivatkozás, mellyel értékelésük szerint a vevő 
olyan jogi helyzetet nyer el, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen 
gyakorolhatja, szubjektív véleményezési szempont, mely nem alapozza meg a 
jogszabálysértés tényét. Az Fétv.18.§ (3) bekezdésében foglalt közös tulajdonban áll föld 
esetében a földműves tulajdonostárs elővásárlási joga, mely szerint a Magyar Állam 
kivételével minden elővásárlásra jogosultat megelőz, objektív alapja az állásfoglalás 
kialakításának 
 
Tolnai Tamás a törvényes határidőn belül keresetet terjesztett elő a jogerős közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata iránt. Keresetlevelében előadta, hogy a helyi földbizottság 
nem a Fétv. 24.§ (2) bekezdés c) ponjának cb) alpontjára alapozta állásfoglalását, hanem az 
Fétv. 24. § (2) bekezdés c) pontjának cc) alpontjára. A bíróság megállapította, hogy az 
alperesi önkormányzat olyan lényeges eljárási szabálysértést követett el, amely a bírósági 
eljárás során nem orvosolható: a hatáskörén túlterjeszkedve, olyan indokra alapította a 
határozatát, amelyet sem a földbizottsági állásfoglalás, sem a felperesi kifogás nem 
tartalmazott, ugyanakkor nem vizsgálta és bírálta el az állásfoglalásban szereplő és a felperes 
által kifogásolt indokolást.   
 
A bíróság mindezek alapján a 109/2016. (VI 30.) önkormányzati határozatot hatályon 
kívül helyezte, és az önkormányzatot új eljárás lefolytatására kötelezte. A bíróság 
ítéletében leírta, hogy a megismételt eljárás során az önkormányzat köteles a helyi 
földbizottság állásfoglalását górcső alá vonni és a Fétv. 103/A. § (2) bekezdésébe foglalt 
törvényi feltételek vizsgálatának eredményeképpen a benyújtott kifogást elbírálni. 
 
Az Önkormányzat levélben megkereste a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a 
JNSZ01-00190-8/2016. számon kiadott állásfoglalás kiadásának alapjául szolgáló tényeket, 
bizonyítékokat bekérje. Válaszlevelükben arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a 
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei szervezeteinek, 
települési és járási agrárgazdasági bizottságainak helyi földbizottsági jogkörben ellátandó 
feladatairól szóló eljárásrendje értelmében döntés előkészítő iratokat sajnos nem áll 
módjukban megküldeni eljárásukhoz kapcsolódóan. 
 
Az Fétv. 103/A.§ (2) bekezdés értelmében: A Képviselő-testület megváltoztathatja a 
kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25.§-a 
megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja. A megismételt eljárás során 
megállapítást nyert, hogy Tolnai Tamás vevő saját tulajdonú mezőgazdasági eszközzel 
rendelkezik, a mezőgazdasági tevékenység ellátásához szükséges gazda tanfolyamot 
elvégezte, kezdő, fiatal gazdának számít, őstermelő. Nem hogy nem nyert tehát igazolást a 
helyi földbizottság azon megállapítása, miszerint a vevő nem foglalkozik élethivatás-szerűen 
mezőgazdasági tevékenységgel, és nem is rendelkezik az ehhez szükséges 
termelőeszközökkel, hanem mindennek épp az ellenkezője derült ki a lefolytatott bizonyítás 



eredményeként. Ebből következően a helyi földbizottság azon, a Földforgalmi törvény 24. § 
(2) cc) pontján nyugvó álláspontja sem nyert bizonyítást, miszerint a vevő indokolható 
gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát az 
adásvétel jóváhagyása esetén. 
 
A fentiek alapján a Képviselő-testület a határozat rendelkező részében foglaltak alapján 
határozott. 
 
Határozatom a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 
103/A §-ban foglaltakon alapszik.  
 
Eljárásra hatáskörömet a 2013.évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről  és 
átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 103/A §-ának (2) bekezdése alapján, a 
jogorvoslati lehetőség tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (2) bekezdése, a 109.§ (1)-(2) bekezdése 
alapján biztosítottam. A keresetlevél benyújtásának szabályai a polgári perrendtartásról szóló 
1952.évi III. törvény 327.§ (1)-(2) bekezdésein, valamint a 330.§ (2) bekezdésén, a bírósági 
felülvizsgálat illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (3) 
bekezdésén, illetve a 62. § (1) h.) pontján alapul. 
 
A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Tolnai Tamás 5051 Zagyvarékas, Csárda út 39. vevő 
4. Szunyog Attila 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 86. eladó 
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Szolnok 
6. Képviselő-testület tagjai 
7. Irattár 

értesül 
 




