
 

 

 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 
 

2018. január 31-én (szerdán) 11,00 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 RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2.) Előterjesztés a betelepítést szervező irodákkal szembeni összefogásra 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
 
3.) Javaslat az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása című projektben a Zagyva-híd teljeskörű fővizsgálatára 
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, 2018. január 30. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  

 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 

munkakör betöltésére 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek: 

- településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak 
karbantartása, települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása 

- az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása 
- közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, 

felügyelete, ellenőrzése 
- mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása 

Jogállás, bérezés, juttatások: 

A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 
törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- középiskolai végzettség 
- B kategóriás jogosítvány 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben szerzett vezetői tapasztalat 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánosi József polgármester nyújt, az 56/540-
021-es telefonszámon. 

 

 



A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 

- elektronikus úton Jánosi József polgármester részére a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen 
keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

www. zagyvarekas.hu; Jász-Nagykun Szolnok Megyei Napilap Új Néplap  

 

Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. Próbaidő: 6 hónap 
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ELŐTERJESZTÉS 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. január 31-ei soron kívüli ülésére 

összefogás a betelepítést szervező irodákkal szemben 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Európát nem véletlenül osztja meg a bevándorlás kérdésköre, ugyanis ez határozza 
meg kontinensünk jövőjét. Az ellenőrizetlen, illegális migráció tapasztalatai rendkívül 
rosszak, mindenütt a bűnözés erősödésével, s a terrorizmus megjelenésével jár ez a folyamat. 
Hazánk azon nemzetek sorába tartozik, mely ragaszkodik önrendelkezéséhez, s továbbra sem 
hagyja, hogy a magyar nép jóváhagyása nélkül bárkit beletelepítsenek országunkba. 

Az Európai Parlament (továbbiakban: EP) 2017. november 16-án elfogadott 
határozatában társadalmaink egy olyan szegmensét is be kívánja vonni a migráció 
szervezésébe, melynek léte éppen a társadalom építése. Ez pedig a civil szervezetek világa, 
melytől az EP azt várja, hogy aktívan vegyen részt a megosztó folyamatban. Ezzel 
párhuzamosan Soros György bejelentette: a magyar vidéki városokban civil irodákat kíván 
nyitni többszázezer forintos támogatással az EP migráció felgyorsításával kapcsolatos 
céljainak megsegítésére. 

A magyar önkormányzatiság a demokrácia legerősebb bástyája. településünk civil 
szervezeteivel hagyományosan kiváló kapcsolatot ápolunk, segítjük működésüket, míg ők 
aktívan dolgoznak a kulturális, tudományos, szociális területeken, az érdekérvényesítésben, 
szinte az élet valamennyi szegmensében. Egy átpolitizált, nemzetellenes célokat 
megfogalmazó hálózat kialakítása nem csupán hazánk és Szolnok biztonságát veszélyezteti, 
de aláássa a kiválóan működő hazai civil szervezeti rendszer hitelességét is. Zagyvarékas 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatában tiltakozik Soros György 
migrációpárti hálózatának zagyvarékasi megtelepedése ellen, a helyi civil szervezetek 
védelmében kijelenti: semmilyen módon nem segíti azok letelepedését, községi tulajdonú 
ingatlant nem biztosít ezen szervezetek számára. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2018. január 29.     

Jánosi József 
polgármester 
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Határozati javaslat 

……………./2018. (I.31.) képviselő-testületi határozat 

összefogás a betelepítést szervező irodákkal szemben 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatáról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 107.§ alapján az alábbi 
határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület elutasítja Soros György migrációpárti, a migráció szervezéséért 
létrejött civil szervezeteinek zagyvarékasi letelepedését. Kijelentjük, hogy 
önkormányzati tulajdonú bérleményt nem biztosítunk ezeknek a szervezeteknek. 

2. A Képviselő-testület felkéri Jánosi József polgármestert, hogy a képviselő-testület 
határozatáról Magyarország Kormányát tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jánosi József polgármester 

A feladat végrehajtásában közreműködik: Polgármesteri Hivatal Titkársága 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek 
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sorszám projekt Zagyva-híd teljes körű fővizsgálata

1

Adósságkonszolidációban nem 
részesült települési 

önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása 

2016.év

1.)MSc Mérnöki és Tanácsadó Kft: 3.619.500.-Ft
2.)Unitef '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt: 3.911.600.-Ft

3.)Propontis Kft: 4.445.000.-Ft

 A TEVÉKENYSÉGRE BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)
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