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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2018. február 15-én (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.)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 temetőüzemeltető 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Serfőzőné Kiss Mária temetőüzemeltető 
 
 
5.) Beszámoló a 2017.évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Rédei Róbert jegyző, Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos, Nagy Leonóra 
vezető-tanácsos 
 
6.)Javaslat Jánosi József polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester  
 
 
7.)Előterjesztés a közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
8.)Előterjesztés az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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9.)Előterjesztés a gyermek étkeztetés 2018. évi térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
10.) Előterjesztés a 2018. évi országgyűlési választás kiadásainak önkormányzati 
támogatására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
11.) Előterjesztés a RékasSzolg Nonprofit Kft-be apportként történő eszközök átvitelére  
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
12.) Beszámoló a 2017. II. félévben végzett pályázati tevékenységéről. 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
 
13.) Beszámoló a társadalmi szervek által igénybe vett 2017. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
 
14.)Beszámoló a 2017.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
 
15.)Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
16.)Lakossági kérelem bentlakásos szociális otthon létesítésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2018. február 13. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Óvoda felújítása és bővítése: 

 

A projekt szépen halad, van engedélyes terv és kiviteli is, a közbeszerzés eljárás sikeresen 

lezárult. A nyertes ajánlattevővel (Böjtös-Bau Kft) a vállalkozási szerződés aláírásra került. A 

múlt héten pedig megtörtént a munkaterület átadása. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 

 

2.) Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projekt halad, engedélyes és kiviteli tervek vannak. Jelenleg az eszközből a kivitelezésbe 

való költségátcsoportosítás van folyamatban a Magyar Államkincstárnál. Közbeszerzés az 

eszközátcsoportosítás jóváhagyását követően indulhat el. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 

 

3.) Szociális konyha építése: 

A létesítmény építési engedélyére vonatkozó tervdokumentáció 2017.decemberében 

benyújtásra került az építéshatóságnak, 2018. február 9-én kézhez kaptuk a jogerős építési 

engedélyt. Ezt követően a projektben a következő mérföldkő elérési időpontja 2018.03.31. 

amikor is a kiviteli tervek elszámolását kell benyújtania az önkormányzatnak az 

Államkincstár felé. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz időarányosan 

áll az önkormányzat. 
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4.) Kerékpár út létesítése: 
 

 A projektben a tervezési szakasz a végéhez ért 2017.december 31-el a tervezéskor felmerült 

költségeket az önkormányzat kifizetette és elszámolásra benyújtotta az Államkincstárnak.  

Jelen pillanatban az építési engedélyeztetési eljárás van folyamatban illetve a nyomvonalat 

érintő tulajdoni jogviszonyok rendezését készíti elő jogilag az önkormányzat ügyvédje. Erre a  

mérföldkő határidő: 2018. március 01. A nyilvánosság és menedzsment tevékenység 

folyamatos, igény és indokoltság szerint projekt előrehaladási értekezlet keretében egyezteti a 

team az aktuális állapotot. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz 

időarányosan áll az önkormányzat. 

 

5.) Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése: 

 

A beruházás kiviteli szintű tervei a tervezett határidőben (2018. január 31. napig) elkészültek 

a betervezett épületre, azonban a tervezés során került feltárásra olyan munkaelem (a 

tetőszerkezetet érintő munkálatok), mely nem valósítható meg, így nem szolgálja az épület 

energetikai jellemzőinek javítását, ennek költsége így ezen épületről kiemelésre kerül, és a 

költséget átcsoportosítani kívánjuk majd a lentieknek megfelelően. 

Megoldásként a projekt műszaki-szakmai tartalmának átdolgozását látjuk, melynek 

keretében figyelembe véve a Pályázati Felhívás által támasztott követelményeket, új épületek 

bevonását tervezzük. Ezen épületek a jelenleg is tervezett Polgármesteri Hivatal épületével 

egy helyrajzi számon szereplő, kizárólag 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek, 

melyek funkció szempontjából is megfelelnek a felhívás feltételeinek. 

Amint rendelkezésre állnak az átdolgozott tervek, épületenergetikai számítások, felmérések, a 

módosított dokumentumok haladéktalanul benyújtásra kerülnek, hogy azok maradéktalanul 

elfogadásra kerülhessenek.  
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A felülvizsgálat miatt a projekt 1. mérföldkövét 2018. január 31. napról 2018. március 31. 

átütemeztünk az Államkincstár hozzájárulásával, míg a soron következő, közbeszerzéshez 

kapcsolódó mérföldkő és a 3. mérföldkő dátuma is felülvizsgálatra kerül a racionális tervezés 

érdekében. 

 A csúszás időben tekintve alapvetően nem érinti negatívan a projekt megvalósítását, a sikeres 

megvalósítás ellenben erősen függ a műszaki tartalom oly módon történő átdolgozásától, 

mely mellett a pályázati felhívás előírásainak megfelelően, valamint a támogatási kérelemben 

vállalt eredmények elérésével tudunk operálni. 

A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az 

önkormányzat. 

 

6.) Zagyva-Ökopark: 

 
A projekt megvalósítása a tervezett ütemben halad. Projekt előkészítés keretében elkészültek 

a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges alaprajzok, helyszínrajzok, pénzügyi elemzés, 

összeállításra került az Üzleti terv. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására, valamint a 

kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására, marketingstratégiára, kiviteli 

tervek készítésére, közbeszerzési szakértésre, műszaki ellenőrzésre önkormányzatunk 

beszerzési eljárásokat folytatott le az ősz-tél folyamán. A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevőkkel a feladatellátásra megkötöttük a megbízási szerződéseket, a feladatok 

végrehajtása megkezdődött és folyamatos. 

A projekt első mérföldkövének elérési ideje: 2018. április 30, amely leginkább a kiviteli 

tervek elkészítését foglalja magában. Ezt követően a 2. mérföldkőben kerül sor a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő 

határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 
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2.) Zagyvarékas „régi” temetőjében található 7 db hadisíremlék teljes körű felújítására 

699.770.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, önerőt nem kell hozzá 

biztosítanunk. A munkálatokra a kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2017. őszén aláírtuk, 

a műszaki átadás-átvétel 2017. november 28-án megtörtént. A pályázat pénzügyi és 

szakmai beszámolója a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz 

benyújtásra került.  

 

3.) Önkormányzatunk 2017. I. félévében több projektekhez csatlakozott konzorciumi 

partnerként vagy pályázati együttműködőként. Az elmúlt időszakban eddig az alábbiakról 

kaptunk információt, hogy támogatásban részesültek: 

 

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

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

 
 

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

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

 
 
Fenti projekteknél, ahol az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt, ott 

folyamatos konzultáció történik a gesztor településsel a szükséges projekt előrehaladási 

lépések érdekében. (pl. pályázati előleg lehívása, megbízási szerződések megkötése stb.)  

 
Z a g y v a r é k a s, 2018. február 13. 

Tisztelettel: 

        Jánosi József s.k. 
                                                                                                      polgármester 



1. sz. melléklet

Forintban

2019. 2020. 2021.

A B C D E F

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 01 44 100 000 44 100 000 44 100 000 132 300 000

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó
bevétel

02 0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 03 9 200 000 9 200 000 9 200 000 27 600 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 0

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 2 840 000 2 700 000 2 550 000 8 090 000

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 0

Saját bevételek (01+… .+06) 07 56 140 000 56 000 000 55 850 000 167 990 000

Saját bevételek  (07 sor)  50%-a 08 28 070 000 28 000 000 27 925 000 83 995 000

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 
aktuális tőketartozása

09 0

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba 
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír 
esetén annak vételára

10 0

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11 0

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12 0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve 
az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

13 0

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték

14 0

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a 
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege

15 0

Fizetési kötelezettség (09+…+15) 16 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 
(08-16) 17 28 070 000 28 000 000 27 925 000 83 995 000

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS Sor-
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN

F=(C+D+E)
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E L Ő T E R J ES Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül 
előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az 
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell 
megállapítani.  

Az 1. melléklet szerint az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 
kötelezettsége nincs.  

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

……/2018. (II. ..…) képviselő-testületi határozat az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 
évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) 
változatlan formában jóváhagyja.  

A határozatról értesülnek: 

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

Zagyvarékas, 2018. február 8. 

Jánosi József 
polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. 
 
A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
5. Tudatos település-üzemeltetés és fejlesztés. 
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
 
 

Indoklás a rendelet-tervezethez 
 
 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzat alatt működő védőnői szolgálatra, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint a költségvetési szervekre: Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtárra, Zagyvarékas Községi Bölcsődére, valamint a Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvodára terjed ki.  
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Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzatai: 
 
 

  
Forintban 

2018. évi Költségvetési Finanszírozási Összesen 

Bevétel 473 364 968 765 435 364 1 238 800 332 
Kiadás 1 264 270 624 9 099 832 1 273 370 456 
Hiány (-) / Többlet (+) -790 905 656 756 335 532 -34 570 124 
Ebből: 

    - működési -42 196 463 6 835 532 -35 360 931 
 - felhalmozási -748 709 193 749 500 000 790 807 
  -790 905 656 756 335 532 -34 570 124 
 
1.) BEVÉTELEK 
 
A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 473.364.968 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletekből származó bevétel 765.435.364 Ft-tal egészít ki (55.935.364 Ft 
költségvetési maradvány és 709.500.000 Ft kincstárjegyek beváltása).  
A költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőségének biztosítása érdekében tervezésre 
került 34.570.124 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás a hiány finanszírozására, így ebben 
az évben összesen 1.273.370.456 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 73,84 %-kal 
(540.883.656 Ft-tal) magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.  
Ehhez a növekedéshez nagy mértékben hozzájárul a két „adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok támogatása” címén kapott támogatási előleg előző két évi 
maradványának tervezett felhasználása, valamint a TOP-os projektek támogatási előlegei, 
mely összegeket már tavalyi évben megkaptunk, de csak idén kerülnek felhasználásra. 
 
A 2018-ban – feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható.  
 
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.  
 
Az önkormányzat a kötelező feladatai körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván 
nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. 
 
A tervezett bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
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A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat működési támogatásai bevételi 
jogcím képviseli, ami az előző évekhez képest növekedést mutat (23.146.509 Ft) (lásd. 1. 
számú tájékoztató tábla.) 
 
Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk: 
 

Forintban

Jogcím
2018. évi támogatás 

összesen

A B
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 94 552 652
     I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 45 800 000
     I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 22 177 027
         I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4 714 220
         I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 9 664 000
         I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 985 337
         I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 5 813 470
     I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9 900 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 48 450
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 15 585 275
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása 1 041 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 65 422 867
     II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 56 388 900
     II.2. Óvodaműködtetési támogatás 8 632 967
     II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 401 000

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 85 041 814
     III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 30 712 000
     III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
             III.7. a) Bértámogatás 13 468 500
             III.7. b) Üzemeltetési támogatás 4 673 000
     III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
             III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 14 117 000
             III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 156 554
             III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 914 760

IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 4 437 070

Összesen: 249 454 403  
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ez a jogcím tartalmazza a védőnői 
szolgálat és iskolaegészségügy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 
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finanszírozását, a közfoglalkoztatásra a Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatást, a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyújtandó Erzsébet utalványok forrását, a 
2017. december 31-én megszűnk ZAKESZ költségvetési szerv záró pénzkészletének átvételét, 
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyvamenti Integrált Központja részére 
végzett gazdasági feladatok ellátásáért kapott működési célú támogatást. Itt szerepel a 
költségvetési hiány finanszírozására tervezett 34.570.124 Ft, melyet ha más forrásból nem 
sikerül kigazdálkodni, az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében 
pályázatot kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős 
miniszterhez rendkívüli önkormányzati támogatásra. 
 
Közhatalmi bevételek: helyi adók, bírságok, pótlékok, gépjárműadó, talajterhelési díj, 
helyszíni- és szabálysértési bírságok. 
 
Működési bevételek: áru- és készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi 
ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevétel, kamatbevételek. 
 
Finanszírozási bevételek: A költségvetési hiányt finanszírozó előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele, valamint a pályázati forrásokat tartalmazó kincstárjegyek 
beváltása. 
 
 
2.) KIADÁSOK 
 
A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.264.270.624 Ft, melyet a 
finanszírozási műveletek kiadásai 9.099.832 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1.273.370.456 
Ft kiadással számoltunk. 
 
A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A kiadások között a legnagyobb arányt a működési költségvetés kiadásai jelentik. 
 
Működési költségvetés kiadásai: 
 
Személyi juttatások: Alapilletményeket, illetménypótlékokat, foglalkoztatottak sajátos 
juttatásait, személyhez kapcsolódó juttatásokat, soros illetménynövekedéseket, jubileumi 
jutalmat foglalja magában. 
 
Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 43 fő. 
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetében 98 fővel számoltunk. Az előző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

évhez képest az álláshelyek száma 6 fővel csökkent, a 6 álláshely a volt ZAKESZ 
költségvetési szerv műhely dolgozói RékasSzolg Kft-be történő átkerülése miatt szűnt meg. 
A köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 
(20.000,- Ft) mértéke nem változott.  
A minimálbér 127.500,- Ft-ról 138.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000,- Ft-ról 
180.500,- Ft-ra növekedett. A bruttó bér kötelező emelésének hatása 3,9 millió Ft 
többletkiadás. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások vonzataként jelentkező kiadás, 
melynek mértéke a tavalyi 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent. 
 
Dologi kiadások: A dologi kiadások között az intézmények működéséhez szükséges 
közüzemi díjak dominálnak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított 
szociális kiadások. 
 
Egyéb működési kiadások: ez a jogcím tartalmazza a működési célú pénzeszközátadásokat 
(civil szervezetek részére nyújtott sport és kulturális támogatása, Busra Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj). Az Önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban 
továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 3.882.661 Ft összegben tervez hozzájárulni, 
valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz is 425.000,- Ft önkormányzati 
hozzájárulás szükséges. Itt került megtervezésre a RékasSzolg Kft részére a közszolgáltatási 
szerződés alapján a településüzemeltetési feladatokhoz átadandó működési célú támogatás 
(28.146.752,- Ft). 
 
Felhalmozási költségvetés kiadásai: Ezen a jogcímen a beruházások és felújítások kerültek 
tervezésre, mely tartalmazza a koncessziós díjból megvalósítandó vízhálózat rekonstrukciós 
és egyéb munkálatokat, valamint az informatikai és egyéb tárgyi eszközök vásárlását az 
intézményekbe. 
 
Tartalékok: Itt került tervezésre az általános tartalék, a polgármester céltartalék-kerete, a 
pályázatokhoz, fejlesztésekhez szükséges önerők, a korábbi években a konszolidációban nem 
részesült települések támogatása címén kapott támogatás összege, valamint az önkormányzat 
TOP-os projektjeinek támogatási előlege, melyeknek felhasználási területe a pályázatok 
szerint kötött. 
 
Finanszírozási kiadások: Ezen a jogcímen a 2017. év decemberében kiutalt 2018. évi állami 
támogatás előlegének visszavonása szerepel. 
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3. Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, 
ami tartalmazza 

 az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, 
kiadást), 

 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve,  

 a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 
kimutatást.  

 előirányzat felhasználási tervét,  
 az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három 

év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 
tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 
 

4. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására 55.935.364 Ft előző év költségvetési 
maradványának igénybevételével számoltunk, valamint 709.500.000 Ft kincstárjegy 
beváltással. A kiadási és bevételi főösszeg egyezőségének biztosítása érdekében, a maradék 
hiány finanszírozására 34.570.124 Ft összegű a helyi önkormányzat működőképessége 
megőrzéséhez adható rendkívüli önkormányzati támogatás került tervezésre, de a hiány az 
év közben keletkező többletbevételekkel is finanszírozható. 
 
 
5. Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:  
 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 
Programjában foglaltakat, a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, 
a foglalkoztatás növelését. 
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Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 
költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet 
tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés tárgyában. 
  
 
 
Zagyvarékas, 2018. február 8. 
 
 
 
 
  Jánosi József 
  polgármester 
 



 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......./2018. (II. ......) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

a) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 
b) Zagyvarékas Községi Bölcsőde, 
c) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

 terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

473.364.968 Ft Költségvetési bevétellel 
1.264.270.624 Ft Költségvetési kiadással 
790.905.656 Ft 
  42.196.463 Ft 

     748.709.193 Ft 

Költségvetési hiánnyal 
-ebből  működési 
           felhalmozási 

  
állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 
évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 55.935.364 Ft 
összegben, valamint kincstárjegy beváltását 709.500.000 Ft összegben, a további 
hiány finanszírozásáról a képviselő-testület a későbbiekben dönt. 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 
hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 



adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből történik. 

  

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves 
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.5., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 765.669.121 Ft tartalékot állapít meg, melyből 
a) Általános tartalék: 10.000.000 Ft, 
b) Céltartalék:       755.669.121 Ft, ebből 
 ba) Működési célú céltartalék:  12.436.448 Ft 
        baa) Polgármesteri céltartalék:    1 000 000 Ft 
  bab) Faluház céltartaléka    265 000 Ft 
  bac) Pályázatok támogatási előlegeinek kamata  6 171 448 Ft 
  bad) Egyéb működési célú céltartalék   5 000 000 Ft 
 bb) Fejlesztési célú céltartalék:                 743 232 673 Ft 
  bba) Konszolidációban nem részesült települések  
   támogatásának felhasználása   223 875 976 Ft 
  bbb) TOP-os projektek támogatási előlege 519 356 697 Ft 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a baa) pont kivételével 
fenntartja magának. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 



 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1. – 10.4. mellékletében foglalt 
adatlapon kötelesek a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 
adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 



6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Amennyiben a képviselő-testület a 2019. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról 
rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető 
bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének megállapításáig. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. február ……–i 
ülésén. 
 

  Jánosi József     Rédei Róbert 
  polgármester           jegyző 
 

Záradék: 
Ezen rendelet 2018. február …….-án kihirdetésre került. 
 

Rédei Róbert 
                                                                                               jegyző 



Költségvetési 
szerv 

megnevezése
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 06

Feladat 
megnevezése Összes bevétel, kiadás 2018. év Kötelező 

feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állam-
igazgatási 
feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
A B C D E F

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 18 670 000 18 670 000
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 000 000 13 000 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 1 700 000 1 700 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 969 000 3 969 000
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 1 000 1 000
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.   2.3.-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 18 670 000 18 670 000
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 118 753 761 118 753 761

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 107 274 107 274
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 118 646 487 118 646 487

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 137 423 761 137 423 761

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 136 052 161 136 052 161
1.1. Személyi  juttatások 64 696 607 64 696 607
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 388 250 12 388 250
1.3. Dologi  kiadások 58 967 304 58 967 304
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1 371 600 1 371 600

2.1. Beruházások 1 371 600 1 371 600
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 137 423 761 137 423 761

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

9.5. melléklet az ….../2018. (II…...) önkormányzati rendelethez

Ebből:

Forintban
Előirányzat

Bevételek

Kiadások











 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

Beszámoló a 2017. évi helyi adókról és az adóellenőrzés 

tapasztalatairól 
 

A beszámoló elkészítésében részt vett:  

 Szilvásiné Nagy Katalin vezető-tanácsos és Nagy Leonóra vezető-tanácsos 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A települési önkormányzatok alapvető feladata - a közhatalom helyi közügyekben való 

gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi 

sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok 

önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a 

helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi 

szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. Az 

Országgyűlés a helyi adóztatás kiemelkedő jelentőségét mérlegelve a települési önkormányzat 

önálló gazdálkodásában A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 

alkotta. 

Zagyvarékas Község Önkormányzata feladatellátását az állami támogatáson kívül az alábbi 

bevételek biztosítják: 

 

 saját bevételek ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek:  

-vagyoni típusú adók: építményadó, 

- állandó jellegű helyi iparűzési adó, 

- ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, 

-díjak: talajterhelési díj, bírság, végrehajtási költség 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 átengedett központi adók  

-belföldi rendszámú gépjárművek adója,  

-ideiglenes rendszámú gépjárművek adója,  

-termőföld bérbeadásából származó jövedelem.  

 

VAGYONI TIPUSÚ ADÓK: ÉPÍTMÉNYADÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól az építményadóról (a továbbiakban: rendelet). 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, melynek mértéke 2017. 

évben 450 Ft/m2. Az önkormányzati adóhatóság az építményadót kivetéssel állapítja meg 

fizetésre kötelezett adóbevallása alapján. Amennyiben az adózást érintő változás történik, úgy 

az adózó köteles 15 napon belül bejelenteni azt a helyi adóhatóságnál. 

 

Építményadó összesített adatai    

 2016. évben 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 61 60 

jogi személyek (fő) 14 17 

magánszemélyek (fő) 47 43 

Előírt adó (eFt) 11.514 12.024 

jogi személyek (eFt) 10.171 11.024 

magánszemélyek (eFt) 1.342 1.016 

Bevétel (eFt)    4.167,-    3.274,- 

Hátralék (eFt)    8.840,-    8.753,- 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

Az adóbevételt nagymértékben befolyásolja az adózók száma, valamint az adózók összetétele. 
Az adózók száma ugyan alig változott de az összetétel átrendeződött, jogi személyek 
(gazdasági vállalkozások) 14-ről 17-re emelkedett, az egyéni vállalkozók, valamint az 
őstermelők száma 47- ről 43-ra csökkent. Egy Kft. Bt. tevékenységét nagyobb alapterületű 
épületben végzi, ami után evidens a magasabb adókötelezettség, ezzel szemben a teljesített 
adó csökkent. Mivel az adókötelezettségnek nem tettek eleget ezért végrehajtási eljárást 
kezdeményeztünk, inkasszót foganatosítottunk 25 vállalkozó esetében, sajnos nem sok sikerrel. 
Ezért a 2018-as évben a NAV bevonásával próbáljuk a végrehajtási eljárást lefolytatni. 

 

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

Helyi iparűzési adófizetési kötelezettség az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző jogi- illetve magánszemélyeket 

terheli.  

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik független attól, hogy tevékenységét 

részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az állandó jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,7%. 

 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 

ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, 

illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 

megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de 

nem éri el a 181 napot. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

mértéke naptári naponként 3.000,-Ft. 

Az adó alanya a vállalkozó. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 

napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg, amit az adózó 

záró adóbevallással jelez hivatalunk felé. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

A helyi iparűzési adó esetében az adózó maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az 

adót. 

 

Helyi iparűzési adó összesített adatai    

 2016. évben 2017. évben 

Adófizetők száma (fő) 303 274 

jogi személyek adótárgya (db) 139 122 

magánszemélyek adótárgya (db) 164 152 

Előírt adó (eFt) 47.812,- 47.374,- 

jogi személyek (eFt) 35.694 28.671 

magánszemélyek (eFt) 12.117 18.703 

Bevétel (eFt) 42.582,- 40.949 

Hátralék 17.335,-       12.247,- 

 

Az adófizetők száma sajnos 303-ról 274-re csökkent 10%-al, jogi személyek 14%-a zárta a 
tevékenységét, ez nem jelenti azt hogy mindegyik ebben az évben, számos vállalkozás a 
korábbi években zárta tevékenységét de a záró adóbevallást elmulasztotta benyújtani. Ezeket 
a vállalkozásokat megkerestük a hiány pótlására, aminek eleget is tettek, ezért a 2017-es év 
végén jelenik meg a zárásban. Több vállalkozás zárta be telephelyét Zagyvarékason, vagy a 
vállalkozásának székhelyét áttette Szolnokra, ennek oka lehet, a kereslet, a gazdasági helyzet, 
a munkaerő összetétele. Annak ellenére, hogy az iparűzési adó mértéke 1,7 mégsem volt elég 
vonzó a településen való maradás. Az egyéni vállalkozók száma is csökkent 7,8%-al, ezek az 
előírt adó csökkenését okozták valamint a bevétel is csökkent. Úgy mint az építmény adó 
esetében, ebben az esetben is azok akik az adókötelezettségnek nem tettek eleget, eljárást 
kezdeményeztünk, inkasszót foganatosítottunk 25 vállalkozó esetében, sajnos nem sok sikerrel. 
Ezért a 2018-as évben a NAV bevonásával próbáljuk a végrehajtási eljárást lefolytatni. 
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GÉPJÁRMŰADÓ 

A gépjármű megállapítása év elején a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért 

Felelős Helyettes Államtitkárság által szolgáltatott adatai alapján történik Év közben a 

változásokat havi rendszerességgel, kapjuk meg a küldő hatóságtól elektronikusan, ami 

alapján módosítjuk az adózók gépjárműadófizetési kötelezettségét. A változásokról minden 

esetben határozatban értesítjük az adózókat. A gépjárműadóban érintett járművek a 

gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban Gjt.) alapján kerülnek 

adóztatásra. A Gjt. szerinti belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 

beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést, míg a fennmaradó 40% az 

önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó bevétel 60%-át havonta, a tárgyhónapot követő 

hónap 10. napjáig kell átutalni a Magyar Államkincstár által megjelölt fizetési számlára. 

Az állam általi 60%-os bevétel elvonása nem járt a feladatok elvonásával is. Továbbra is 

a helyi adóügyintéző bonyolítja le az adókivetéseket, havonta a változások feldolgozását, 

határozatok kiadását és a hátralékok behajtását. 

 

Gépjárműadó összesített adatai    

 2016. évben 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő.) 885 945 

jogi személyek (fő) 32 32 

magánszemélyek (fő) 853 913 

Előírt adó (eFt) 15.148,- 16.124 

jogi személyek (eFt) 1.797 1.809 

magánszemélyek (eFt) 13.351 14.315 

Bevétel összesen (eFt) 16.437,- 16.696,- 

-Ebből saját költségvetésnek utalás (eFt) 40%   6.575,-    6.736,- 

Hátralék (eFt) 2017-évre - 0,- 

Hátralék a 2013-2014-2015-2016 évre 3.737,- 2.505,- 
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A gépjárműadó esetében az adófizetők száma 6,75 %-kal nőtt, így a rendszerünkben a 2017-es 
év végén 1.240 db gépjárművet tartunk nyilván. Ez a növekedés az előírt adó mértékét is 
emelte 6,4%-kal, de ebből a bevételből a befizetett adó 40%-a marad az önkormányzatnál, 
ami szintén emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva, ez köszönhető a kivonásoknak, a 
jövedelem letiltásoknak, ami következtében az adózási morál javuló tendenciát mutat. Így az 
előző évek hátraléka is csökkenőben van. 
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelete szól a talajterhelési díj helyi szabályairól. 

A környezetterhelési díjról szóló a 2003. évi LXXXIX törvény szabályozza a levegő, a víz és 

a talaj terhelését. Talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a kiépített és 

műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj alapja 

a szolgáltatott víz mennyisége. Alapesetben a kibocsátó az önadózás szabályai szerint, a 

tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, és fizeti meg a vízfogyasztás alapján 

kiszámolt díj összegét. A díjfizetők a bevallás évében mindig az előző évi vízfogyasztás 

alapján vallják be és fizetik meg a talajterhelési díjat. A 2016. évi vízfogyasztás alapján 2017. 

évben fizetendő talajterhelési díj mértéke a területi érzékenységi szorzó és a rendeletben 

meghatározott díjmérték alapján 1.200,-Ft/m3. 

Talajterhelés összesített adatai 

 

    

 2016. évben 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 149 116 

jogi személyek (fő) 2 1 

magánszemélyek (fő) 147 115 

Előírt adó (eFt) 118 770 

Bevétel (eFt) 1.159,- 1.674,- 

Hátralék (eFt) 2017-évre 1.096 0,- 

Hátralék a 2013-2014-2015-2016 évre 5.807 4.618 
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A talajterhelési díj teljes mértékben saját bevétele az önkormányzatnak, ezért erre is 
kiemelkedő figyelmet fordítunk a díj beszedése során. Az adófizetők száma csökken mivel 
egyre többen kötöttek rá a csatornahálózatra, így a talajterhelési díj fizetési kötelezettségük is 
megszűnik. A talajterhelési díjról a bevallást a fizetési kötelezettnek kell benyújtania. Sajnos 
ennek a kötelezettségnek kismértékben tesznek eleget a lakosok, mivel elég magas a 
meghatározott díj mértéke és azokat sújtja, akiknek amúgy sincsen pénzük a 
csatornahálózatra való rákötésre. A végrehajtásnak köszönhetően a bevétel 44%-kal nőtt, 
így a korábbi évek hátraléka is csökkent. 

 
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

 

Adó fizetésre kötelezett az az adózó, aki Zagyvarékas Község Önkormányzata illetékességi 

területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, 

vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki. A termőföld bérbeadásból 

származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg. A termőföld bérbeadásból 

származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött 

megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Nem kell adóbevallást tenni annak a 

magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől 

származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme 

mentes az adó alól. Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, 

az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati 

adóhatóság felé.  

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem összesített adatai: 

 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 3 

jogi személyek (fő) 1 

magánszemélyek (fő) 2 

Előírt adó (eFt) 327,- 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

Bevétel (eFt) 467,- 

Hátralék (eFt) 2017-évre 0 

 Jelenleg 3 adózót tartunk nyilván, akik kötelezettek termőföld bérbeadásából származó adót 
fizetni. Az előírt adót megfizették ezért, a számlán túlfizetés mutatkozik. 

 

PÓTLÉK 

Az adózók többsége az adózással kapcsolatos kötelezettségeinek önként, határidőben eleget 

tesz. A nem, vagy késedelmesen teljesítő adózók esetében a mulasztást, illetve a késedelmet 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) bizonyos 

szankciókkal sújtja, elősegítve ezzel a jogszabályi előírások érvényesülését, érvényesíthető-

ségét. 

Az adóhatóság által alkalmazott ilyen szankció például a bevallási kötelezettség elmulasztása 

miatt kiszabható mulasztási bírság, illetve a fizetési kötelezettség nem határidőben történő 

teljesítése esetén felszámított késedelmi pótlék is. Az adózóknak a törvényben 

meghatározottak alapján az előírt időpontban (esedékesség) kell megfizetniük. Amennyiben 

az adót az adóhatóság állapítja meg, úgy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 

napon belül kell rendezni a fizetési kötelezettséget. 

Ha az adózó az esedékességig nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor a törvény a ké-

sedelmi pótlék szankció alkalmazását írja elő.  

Pótlék összesített adatai: 

 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 737 

jogi személyek (fő) 88 

magánszemélyek (fő) 649 

Előírt adó (eFt) 737,- 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

Bevétel (eFt) 432,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 1.954 

Hátralék (eFt) 2017-évre 305 

 

A pótlék összesítő adatai alapján a bevétel elmarad az előíráshoz képest, a 2017-es hátralék 
nem jelentős, de a befizetés folyamatos. 

BÍRSÁG, VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉG 

A végrehajtási eljárás során felmerült költségek mind az adóvégrehajtásban, mind pedig a 

bírósági végrehajtásban az adóst terhelik. Az adó-végrehajtási eljárás során végrehajtási 

költségként költségátalány állapítható meg. A végrehajtási költséget az adóhatóság írja elő az 

adózó, az adó megfizetésére, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére 

kötelezett terhére, mely ellen végrehajtási kifogásnak van helye. A 49/2012. (XII.28) NGM 

rendelet szerint az adó-végrehajtási eljárásban a költségminimum összege 5.000 Ft. 

Költségátalány az adóhatóságot a végrehajtási eljárás megindítására tekintettel végrehajtási 

ügyenként egy alkalommal a fent említett NGM rendelet szerint 5.000 Ft költségátalány is 

megilleti. 

Bírság, végrehajtási költség összesített adatai: 

 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 80 

jogi személyek (fő) 10 

magánszemélyek (fő) 70 

Előírt adó (eFt) 507,- 

Bevétel (eFt) 507,- 
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Múlt évi hátralék (eFt) 0 

Tárgy évi hátralék (eFt) 0 

 

A végrehajtási eljárás során előírt költség, valamint a mulasztási bírságok tartalmazzák a 
bevételt. Ez az Önkormányzat saját bevétele, az előírt bírság teljes mértékben beszedésre 
került. 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK 

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját 

ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési 

kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás 

keretében (pl. közigazgatási bírság). Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes 

önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében. A 

kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati 

adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. 

2017. évtől a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal 

kimutatott tartozásai esetében (pl. gyermektartásdíj, igazgatás szolgáltatási díj) az adók 

módjára behajtandó köztartozás tekintetében teljes körűen az illetékes állami adóhatóság jár 

el. Ez alapján a korábban kimutatásra került és még fennálló tartozások átadásra 

kerültek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére. 

A továbbra is önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 

köztartozások esetében (pl. érdekeltségi hozzájárulás, szabálysértési, helyszíni bírságok, 

közigazgatási bírságok) fizetési felhívásban tájékoztattuk a kötelezettet a kimutatás 

megérkezéséről és egyben felhívtuk az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének 

elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági 

átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés 

foglalásra van lehetőség. 
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Egyéb bevételek és Idegen bevétel 

Egyéb bevételek, valamint az idegenbevételi beszedési számlán tartjuk nyilván más 

szabálysértési hatóság, különösen a rendőrség által kiszabott és adók módjára átadott 

szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok összegét. A kiszabott és végrehajtott 

szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési 

számlájára beérkezett bevétel 100%-a. Ezen a számlán kell kimutatni a különböző hatósági 

megkeresések alapján adók módjára behajtandó bírságokat, díjakat. A települési 

önkormányzatot illeti a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül közlekedési szabályszegésre 

tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó 

bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője 

önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosítja. 

Egyéb bevételek és Idegen bevétel összesített adatai: 

 2017. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 259 

jogi személyek (fő) 0 

magánszemélyek (fő) 259 

Előírt adó (eFt) 414,- 

Bevétel (eFt) 1.398,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 316 

Tárgy évi hátralék (eFt) 0 
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Az idegen bevétel lényegesen magasabb, mint az előírás, de ennek a bevételnek közel 80%-a 
nem marad az Önkormányzatnál, tovább utalásra kerül a behajtást kérőhöz. 2018-as évtől 
már nem az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 
köztartozások esetében (pl. szabálysértési, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok) a 
korábban kimutatásra került és még fennálló tartozások átadásra kerülnek a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal részére. 

 

Méltányossági kérelmek: 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adómérséklésre, fizetési könnyítésekre irányuló 

kérelmek elbírálása. Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési 

kérelemmel élnek. Az adó részletekben történő megfizetése mellett tudják csak adófizetési 

kötelezettségeiket teljesíteni. A fizetési könnyítések nem érintik az adókötelezettség mértékét. 

A részletfizetés kérelemre induló eljárás esetében az adóalanynak beadvánnyal kell fordulnia 

az adóhatósághoz. A kérelmet számszaki adatokkal kell alátámasztani, valamint igazolni, 

hogy a fizetési nehézség kialakulása nem róható fel, valamint átmeneti jellegű és a 

későbbiekben az adót meg tudja fizetni. 2017 évben 16 adózó nyújtott be fizetési 

könnyítésre irányuló kérelmet. Az adóhatóság minden esetben engedélyezte mind a 

részletfizetést, elősegítve ez által a kérelmezők megélhetési, likviditási gondjainak enyhítését. 

A részletfizetés engedélyezése során az adózók terhei mellett azt is figyelembe vettük, hogy a 

költségvetésbe betervezett bevételek biztosítva legyenek, így minden esetben a kért könnyítés 

úgy került engedélyezésre, hogy a kötelezettség még adóévben kiegyenlítésre kerüljön. 

Amennyiben az adózói kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem 

teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt, egy összegben 

válik esedékessé. 

 

2017. ÉVI EGYÉB ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

2017-ben a Magyar Államkincstár kötelezően adózási számítógépes programváltást írt elő, 

ezért az eddig használt ONKADO számítógépes programot le kellett cserélni az ASP ADO 

programra. A teljes állomány migrálása 2017 februárjában zajlott, majd élesben 2017. március 

1-től indult. Ez egy lényegesen modernebb program, ami bonyolultabb, de ugyan akkor 
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átláthatóbb. Ennek segítségével az adócsoport látja el a településen bevezetett adónemekkel 

kapcsolatos bevallási, nyilvántartási, ellenőrzési, adóbeszedési feladatokat.  

Év elején nagy feladatot jelent a zárási munkák és a Magyar Államkincstár felé való 

adatszolgáltatások elvégzése. Az évváltás után megkezdődött a terhelések, az évközi 

változások felvitele. Az adóigazgatási feladatok jelentős részét a változások bejelentése során 

hozott egyedi határozatok meghozatala teszi ki. Az adóhatóság pénzforgalmának 

számítógépes könyvelése, előírások, törlések vezetése, negyedévenkénti zárási eredményekről 

készült összesítő megküldésével adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár részére. 

Gépjárműadó adóztatás keretében gondoskodunk az adókivetések határidőre történő 

elkészítésről és az adózó részére az adókötelezettség határozattal történő megállapításáról. A 

gépjárműadó bevétel megosztásának pontos, határidőre történő utalás mellett, 

negyedévenkénti, részletes és szigorú elszámolási rendszerben adatot szolgáltatunk a Magyar 

Államkincstárnak. Adóhátralékok tekintetében végrehajtási eljárás megindításának keretében 

törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lépünk fel az önkéntesen nem teljesítőkkel 

szemben. A terhelést követő február végén Hatóságunk valamennyi adózó részére megküldte 

a 2017. I. félévi kötelezettségről és az esetleges tartozásról a számlaegyenleget, valamint a 

befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő március 15. Aki nem teljesítette az 

adófizetési kötelezettségét annak 2017 április hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 46 hátralékos végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük. A fizetési felszólítást minden esetben tértivevénnyel postáztuk a 

hátralékosak részére, hogy a későbbiekben bizonyítani tudjuk, hogy az adóst értesítettük a 

hátralék összegéről.  

2017. II. félévi kötelezettségéről és az esetleges tartozásokról a számlaegyenleget, valamint a 

befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő március 15. Aki nem teljesítette az 

adófizetési kötelezettségét annak 2017 október hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 91 hátralékos végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük.  



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adótartozások behajtása. Adótartozásnak 

minősül a határidőben meg nem fizetett adó. Az Art. 150.§ (1) bekezdése alapján az 

adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt 

felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. 

 

Inkasszó 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerint az adóhatóság 

az adóst megillető járandóságot (kifizetést), a hitelintézetnél kezelt összeget, illetőleg 

követelést vonja végrehajtás alá, és a munkáltató, kifizető, hitelintézet, valamint más személy 

az adóhatóság felhívása ellenére a levonást, átutalást, megfizetést elmulasztja, vagy nem a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az adóhatóság határozattal kötelezi a levonni, 

átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére. Vállalkozók, 

illetve magán személyek bankszámláját is végrehajtás alá vettük, magán személy 

esetében 14 illetve vállalkozók esetében 25 alkalommal. A bankszámlák felkutatása jelentős 

terhet ró az ügyintézőkre, ezért a 2018.01.01. hatályba lépő adótörvény alapján a NAV 

nyilvántartásából kérhetünk adatokat, mivel ha egy gazdasági társaság bankszámlát nyit azt a 

bank köteles megküldeni a NAV részére. 

Gépjármű kivonás 

 A gépjárműadó hátralék csökkentése érdekében az egy éven túli, az egy évet meghaladó 

mértékű gépjárműadó tartozás esetén az okmányirodánál kezdeményeztük a gépjármű 

forgalomból történő kivonását. 2017. december 31. napjáig 20 adózót értesítettünk az 

eljárás megindításáról, 11 hátralékos még a kivonás előtt rendezte tartozását, 6 

hátralékost küldtünk meg az illetékes okmányirodának. 3 adózó pedig időközben 

értékesítette a gépjárművét. Nekik a tartozás rendezése esetén tudunk intézkedni a gépjármű 

forgalomba történő visszahelyezése felől. 
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Végrehajtási eljárás munkabérre, illetve nyugdíjra 

Magánszemélyek esetében elsősorban munkabérből, illetve nyugdíjból történő letiltást 

kezdeményeztünk. Az adózók munkáltatójára vonatkozó szükséges adatokat folyamatosan 

megkérjük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztálytól. A munkahely nevének és címének ismeretében 137 

esetben küldtük el a munkabérből, illetve nyugdíj ellátásból történő letiltásra vonatkozó 

letiltási rendelvényünket. Az esetek 83%-ban sikerült akaratunkat érvényesíteni, de a 

maradék 17%-ban nem lehetett a letiltást végrehajtani, mivel az adósok jövedelmét már 

letiltás terhelte, vagy az adós megszűnt vagy megszüntette jogviszonyát. A letiltás 

hosszabb időre elhúzódó végrehajtási cselekmény, hiszen az adós munkabérének, nyugdíjának 

maximum 33%-a vonható le, ezért a 2017-ben foganatosított letiltások átnyúlnak a 2018-

as évre is. 

Egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, melyről hivatalunkat az esetek 

nagy részében nem értesítik időben.  A felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok 

tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy az eljárás hosszú éveken keresztül is 

elhúzódhat, hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészben meg nem térülő 

hátralékok, a felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem nyer kielégítést. Az 

adóhatóság köteles nyilvántartani a tartozásokat, növelve ezzel a hátralékállományt.  
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

ÖSSZEGZÉS 

A fenti táblázat is egyértelműen alátámasztja, 2017. évben szép eredményeket értek el az 

adócsoport munkatársai a kintlévőségek kezelésében, a végrehajtási tevékenység során, úgy, 

hogy a napi, egyéb adóhatósági feladatok nagyságrendje sem elhanyagolható. Sikerült 

csökkenteni a hátralékok összegét. A kintlévőségek alakulásánál, az egyes konkrét behajtási 

munkafolyamat mellett figyelembe kell venni azonban azt is, hogy a végrehajtási munka 

hosszú távon az adófizetési morál javulását eredményezheti. Észrevehető, hogy vannak 

olyan adózók, akiknél az adóhatóság általi végrehajtás eredményre vezetett, a korábbi 

az adófizetésnél tapasztalt negatív hozzáállás a behajtási intézkedések miatt 

megváltozott, azaz a további kellemetlen adóbehajtási kényszerintézkedések elkerülése 

érdekében rendezik kötelezettségeiket.  

Összességében megállapítható, hogy a kitartó, folyamatos, rendszeres odafigyelést, 

rengeteg munkát igénylő és egyre több eszközt igénybe vevő végrehajtási tevékenység igen 

pozitív eredményt jelent.  

A munka értékelése során azonban meg kell állapítani, hogy a még fennálló korábbi évek 

hátralékának behajtása egyre nehezebb, mivel ez az adózói kör az, akivel szemben már 

évek óta többször megkíséreltük beszedni a tartozást, sajnos eddig eredménytelenül.  

Az adózók által a határidőben történő adóbefizetés még elmarad attól, hogy csak minimálisan 

növekedjen a kintlévőség. Minden befizetési határidőt követően képződik újabb és 

komoly nagyságrendű lejárt esedékességű tartozás, melynek csökkentése 

naprakészséget, gyors reagálást, tapasztalatot és nagy munka-ráfordítást igényel.  

A behajtási munkafolyamat egyes időszakokban az apparátus leterheltsége miatt háttérbe 

szorul, mert munkatorlódás miatt egyéb feladatokat kell végrehajtani: pl. az év első két 

hónapjában az évzárás, évindítás, az éves adókötelezettségek megállapítása és adózókkal való 

közlése, illetve május 31. bevallási határidő után az egyszerre beérkező helyi iparűzési 

adóbevallás határidőben történő feldolgozása az elsődleges feladat.  

 

2017. január 1. napjától már kettő fő állású adóügyes kolléga dolgozik ezen a 

területen. Reményeink szerint a munkájukat sokkal hatékonyabban tudják ellátni ez 

által. 
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Az adóhatósági apparátusra háruló feladatot napról-napra határidőben, naprakészen 

megoldani igen nehéz, a szerteágazó és a változó jogszabályi háttérrel, a gazdasági válság 

hatására kialakult gazdasági környezetben. Mindezeket a jogszabályok által körbezárt 

előírások és lehetőségek figyelembe vételével, az Önkormányzat Képviselő-testületének, a 

hivatalvezetésnek, valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett. 

 

A beszámoló a 2017.december 31-ai zárási adatok felhasználásával készült.  

 

Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóellenőrzéseket az 

adó elkerülés megelőzése érdekében, az adóhátralékok behajtását, a kintlévőségek minél 

alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, az átmeneti fizetési nehézségbe 

került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok feltárását. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2018. január 26. 

Rédei Róbert 

      jegyző 
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Határozat-tervezet 

………./2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2017.évi helyi adókról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi helyi adókról 

szóló beszámolót elfogadja. 

2. Az önkéntes jogkövetés elősegítése érdekében rendszeres és folyamatos tájékoztatást 

kell adni a helyi újságban az adókról és az adózásról, folytatni kell az informatika 

nyújtotta lehetőségek kihasználását az adózási feladatok megkönnyítése érdekében. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

3. Az adóellenőrzési tevékenységet tervszerűen és folyamatosan kell végezni, 

hasonlóképpen a behajtási tevékenységet is. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

4. A helyi adókkal kapcsolatos 2018.évi adóztatási feladatokról és az adóellenőrzés 

tapasztalatairól tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. 

Határidő: 2019. február hó 

Felelős: Rédei Róbert jegyző 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. Polgármesteri Hivatal Adóhatósága, helyben 

4. Képviselő-testület tagjai 

5. Irattár 

értesül 
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 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 
a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) 
bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és 
a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester 
tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, amely jogkör részeként 
jogosult a polgármester szabadság megállapításáról, kiadásáról és a szabadságolási tervének 
jóváhagyásáról dönteni. 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése egyértelműen meghatározza a főállású polgármesterek 
alapszabadságának és pótszabadságának mértékét, ami alapján a főállású polgármestert évi 25 
munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Jánosi József 
polgármestert a 2018. évben tehát összesen 39 munkanap szabadság illeti meg. 
 
A Kttv. 225/C. §-a a alapján január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 
szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármester előterjesztésére a 
képviselő-testület február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező szabadságolási ütemtervben szerepel Jánosi József 
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjenek. 
 
  
 
Zagyvarékas, 2018. február 6.      
 
       Jánosi József 
       polgármester 
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 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 
           HATÁROZATI JAVASLAT 
 
…./2018. (II.15.) képviselő-testületi határozata 
 
A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX . törvény 225/C. §-ban 
foglalt hatáskörében eljárva, Jánosi József polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét – 
a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Jánosi József polgármester 

    Rédei Róbert jegyző 
 
 
Erről:   
 
1/ Jánosi József polgármester 
2/ Rédei Róbert jegyző 
3/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
4/ Képviselő-testület tagjai 
5/ Irattár  
 
értesülnek. 
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1. melléklet 

 
 

 
 

Jánosi József Polgármester 
 
 

Szabadságnapok száma 
2018. évi       39  nap 
Előző évi      26 nap 
Összesen:     65 

 
 
 

Szabadságolási ütemterv 
 

2018. év 
 

Hónap nap 
Január 5 
Február 5 
Március 5 
Április 5 
Május 5 
Június 5 
Július 10 
Augusztus 5 
Szeptember 5 
Október 5 
November 5 
December 5 

 

 



Dátum Név, cím Rendezvény Összeg Befizetés
2017.06.15 Menkó Zoltán, 5051 Zagyvarékas, Erdő út 10 ballagás 8 000 Ft kp
2017.06.16 Kiss Lászlóné, 5051 Zagyvarékas, Akácfa út 15/1 ballagás 8 000 Ft kp
2017.03.21 Szabó László, 1188 Budapest, Kisfaludy út 176. cipővásár 5 000 Ft kp

2017.07.17
Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1194. Budapest Kiss 
János altábornagy u 32

csoportos 
tájékoztatás 1 000 Ft kp

2017.06.09 Balogh Csaba, 5051 Zagyvarékas, Csángó út 8. esküvő 75 000 Ft kp
2017.07.22 Kiss László 5051 Zagyvarékas, József út 2 étkészlet 15 000 Ft kp
2017.03.01 Natura Faktura Kft., 1116 Budapest, Fehérvári út 120. eü. vizsgálat 10 000 Ft kp
2017.12.01 Natura Faktura Kft., 1116 Budapest, Fehérvári út 120. eü. vizsgálat 10 000 Ft kp
2017.07.14 Varga Jánosné, 5051 Zagyvarékas, Kifli út 30/2 fogadás 7 500 Ft kp
2017.01.27 Kis Jánosné, 1191 Budapest, Kosárfonó utca 2. halotti tor 3 000 Ft kp
2017.02.24 Zölei Ferencné, 5051 Zagyvarékas, K-Alkotmány út 46. halotti tor 4 000 Ft kp
2017.09.15 Deményi Józsefné, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 63 halotti tor 1 500 Ft kp
2017.11.22 Polónyi Béla, 5051 Zagyvarékas Dózsa György tér 6 halotti tor 2 000 Ft kp
2017.12.06 Varga Lajosné, 5051 Zagyvarékas, Bercsényi út 8 halotti tor 2 000 Ft kp
2017.02.12 Serbán Erika, 5051 Zagyvarékas, Ccsárda út 76. keresztelő 10 000 Ft kp
2017.04.21 MSZP-JNSZM ter. szöv., 5000 Szolnok, Tófenék út 1-3. lakossági fórum 2 000 Ft kp

2017.02.08
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, 5000 Szolnok Baross 
út 37/A oktatás 120 000 Ft utalás

2017.02.08
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, 5000 Szolnok Baross 
út 37/A oktatás 100 000 Ft utalás

Bérleti díjak



2017.02.08
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, 5000 Szolnok Baross 
út 37/A oktatás 73 000 Ft utalás

2017.06.19
Karakter Számítástechnikai Elektronikai Kft, 5000 Szolnok, 
Szigony út 6 oktatás 100 000 Ft utalás

2017.08.01
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum, 5000 Szolnok Baross 
út 37/A oktatás 226 000 Ft utalás

2017.07.22 Fekete Gáborné, 5051 Zagyvarékas, Alkotmány út 47 osztálytalálkozó 8 000 Ft kp
2017.09.09 Sztrunga Béláné, 5051 Zagyvarékas, Fekete L. út 56 osztálytalálkozó 8 000 Ft kp
2017.10.06 Szabó Szilvia, 5142 Alattyán, Kossuth Lajos út 36 ruhavásár 8 000 Ft kp
2017.11.07 Szabó Szilvia, 5142 Alattyán, Kossuth Lajos út 36 ruhavásár 10 000 Ft kp
2017.11.14 Szabó Szilvia, 5142 Alattyán, Kossuth Lajos út 36 ruhavásár 10 000 Ft kp

2017.09.01
Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, 5000, Szolnok 
Baross út 56 sörpad garnitúra 20 000 Ft utalás

2017.03.20 Góman Csaba, 5051 Zagyvarékas, Aradi út 51. sörpad garnitúra 3 000 Ft kp
2017.06.16 Kórodiné Serbán Ágnes sörpad garnitúra 3 000 Ft kp
2017.07.22 Vigh Sándor, 5051 Zagyvarékas, Iskola út 15 sörpad garnitúra 10 000 Ft kp

2017.09.16
Lowland Bikers Alföldi Motoros Egyesület, 5052 Újszász, 
Iskola út 15 sörpad garnitúra 10 000 Ft kp

2017.02.07 Kovács József, 1045 Budapest, Kossuth u. 5. szemvizsgálat 4 000 Ft kp
2017.04.05 Kovács József, 1045 Budapest, Kossuth u. 5. szemvizsgálat 3 000 Ft kp
2017.10.11 Zwik-Ker Optika Kft. 1073 Bp., VII. Dohány u. 74. szemvizsgálat 2 000 Ft kp
2017.01.21 Sztrunga Szilvia, Zagyvarékas születésnap 10 000 Ft kp
2017.10.07 Fógel Mártonné, 5051 Zagyvarékas, Kifli út 15 születésnap 8 000 Ft kp
2017.10.21 Szecsődi Ferenc, 5051 Zagyvarékas Dr. Taródi Béla út születésnap 10 000 Ft kp



2017.01.05 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Budapest, Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.01.10 Mészáros Attila, 3980 Sátoraljaújhely, Losárdi út 19. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.01.11 Varga Balázs e.v., 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.01.24 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.02.02 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.02.08 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Budapest, Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.02.23 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.03.07 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.03.14 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Budapest, Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.03.22 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.04.05 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.04.13 Lajos Zalán e.v., 6237 Kecel, Erkel F. u. 18. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.04.20 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Budapest, Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.04.25 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.06.13 Portéka Family Kft., 6237 Kecel, Magyar u. 1. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.06.22 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.07.11 PET-AD Trade Kft., 6200 Kiskőrös, Liget u. 1/A II. em 8 vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.07.20 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.07.25 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.08.09 Szil Plusz 21 Kft. 1144 Budapest, Szentmihályi út 35. X/60. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.08.16 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.08.29 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.09.06 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.09.14 Quality-Ker Kft., 5130 Jászapáti, Kazinczy u. 17. vegyes vásár 8 000 Ft kp



2017.10.03 Lajos Zalán e.v., 6237 Kecel, Erkel F. u. 18. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.10.11 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 8 000 Ft kp
2017.11.02 Sprinter Kereskedő Ház, Kovács Lajos 6221 Akasztó, Fő út 21. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.11.29 PET-AD Trade Kft., 6200 Kiskőrös, Liget u. 1/A II. em 8 vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.12.12 Robi-Ker 2007 Bt. 3381 Pély, Fő út 190. vegyes vásár 10 000 Ft kp
2017.12.19 Varga Balázs e.v. 6221 Akasztó, Damjanich u. 1/2. vegyes vásár 10 000 Ft kp

1 184 000 Ft
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Az előterjesztést készítette: Rédei Róbert jegyző     
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére 
ELŐTERJESZTÉS 

A közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház terembérleti díjának 
felülvizsgálatára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2017.(II.14.) sz. képviselő-
testületi határozatával döntött utoljára a közterület és piaci helyfoglalás, valamint a 
Művelődési Ház és a vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjainak 
megállapításáról. 
 
2018. januárjában felkértük Csasztvanné Ballók Éva igazgató asszonyt, hogy vizsgálja felül a 
terembérleti díjakat illetve számszerűsített adatok kimutatásával mutassa be a 2017.évi 
terembérletből befolyó bevételeket. 

A Művelődési Ház terembérleti díjából származó 2017.évi bevétel 1.184.000.-Ft volt.  
 
Az összegek  felét a tanfolyamok terembérleti díjai  alkotják. A rendezvények között szerepel 
ballagás, esküvő, halotti tor, keresztelő, osztálytalálkozó, születésnap, szemvizsgálat,  sörpad 
garnitúra bérlés és vásár. A vásárok és a sörgarnitúra bérlések száma a tavalyi évhez képest 
kevesebb.  Az igazgató asszony nem javasolja a terembérleti díjak emelését.  Az 
előterjesztés mellékletét képezi a 2017.évi  termek bérleti díjáról szóló táblázat. 
 
A Művelődési Ház és a Vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjai a 2017.évben 
nem kerültek emelésre, csupán a sörgarnitúra bérléséért került díj megállapításra 1.000-
Ft/garnitúra/alkalom összegben. 
 
Földi Melinda előadó az alábbi tájékoztatást adta a 2017.évi közterületi és piaci helyfoglalás 
díjait illetően:  

A 2017.évben a képviselő testület nem emelte a közterület és piaci helyfoglalás díjait.  

A 2017.évben 

 Beszedett piaci helypénz:                                         573.930.- Ft 
 Közterület használati díj:                            88.700.-Ft 

mindösszesen:               662.630.-Ft 
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 Piaci helypénz beszedésért kifizetett megbízási díj:  54.115.- Ft 

Fentiek alapján az önkormányzat bevétele 2017.évben: 608.515.-Ft volt. 

„Falunap, illetve búcsú alkalmával több árus elmondja, hogy a környékbeli településekhez 
képest nálunk drága a közterületfoglalási-díj. Az idei búcsún már nem voltak sergősek, 
körhintások sem. Az akkori négy árus elmondása szerint azért, mert nincs annyi bevételük a 
nap folyamán, hogy a közterületfoglalási-díj kifizetése után is nyereségesek maradjanak, 
illetve a Kisszöget sem tartják megfelelő helyszínnek, mivel az időjárás nem mindig kegyes 
hozzájuk már novemberben. A terepviszonyok esős idő esetén nagyon kedvezőtlenek. Az 
árusok felkérésének eleget téve tolmácsoltam Önök felé a díjak csökkentése iránti kérésüket.” 

 

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elmúlt 12 hónap fogyasztói árindexe 
102,4 % volt, mely alapján az infláció mértéke 2,3 %-ot ért el. 

A Pénzügyi Bizottság 2018. február 12-én megtartott ülésén a közterület és a piaci 
helyfoglalás díjának, valamint a Művelődési Ház terembérleti díjának emelést sem 
javasolta. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Z a g y v a ré k a s, 2018. február 07. 
         Jánosi József 

polgármester 
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1. számú melléklete a közterületek használatáról szóló  11/2011. (V. 27.) önkormányzati 
rendelet  

A közterületek használati díja 

2018. március 01-től 

                               Nem tartalmaz díjemelést! 
             
      

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), 
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti 
díj tényleges felületre vonatkozik) 

3030.- Ft/m2/év          

2.  Árusítófülke, pavilon 2760.-Ft/m2/év            
3. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állóhely: 

üzemképtelen járművek                                                  
 
4850.- Ft/jármű/hó     

   
   
   

4. – Önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató 
táblák                                                             

3030 Ft/m2/év           

   
5. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és 

törmeléktárolás, állványelhelyezés: 
40 Ft/m2/hó                         

 – Önerős magánlakás-építésnél:    
 – 30 napon belül 30 Ft/m2/hó                    

 
 – 6 hónapig 35 Ft/m2/hó                   

  
 – 6 hónapon túl 40Ft/m2/hó                       
   

6. Alkalmi árusítás, szolgáltatás, mozgóárusítás:  610 Ft/m2/alkalom     
 

7. – Vendéglátó-ipari előkert:;  550 Ft/m2/hó              
 

 – Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 
elhelyezése, árukirakodás 

300 Ft/m2/év                

8. – Kiállítás  300 Ft/m2/nap             
   
   

9. Az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges 
gépjármű várakozó helyek 

915 Ft/gk/év                

10. Levélszekrény elhelyezése 35 Ft/m2/hó                  
 

11.  Zöldterület bármilyen célú igénybevétele 30 Ft/m2/hó                 
 

      12.   A díjtáblázatban nem szerepelő egyéb tárgyak, eszközök 
ideiglenes tárolása          

120 Ft/m2/hó           
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A díjtételek az ÁFÁ-t  NEM  tartalmazzák. 

1.számú melléklet a 10/2011.(V. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

                                        2018. március 1-től                           nem tartalmaz 
díjemelést! 

 
A piaci és a vásári helyhasználati díjakról 

 
I. Piaci helyhasználati díjak (Zagyvarékas, Dózsa Gy. tér)    

 
Asztali használattal        725 Ft/m2/nap 
   
 
Asztali használat nélkül (földön árusítás)    395 Ft/m2/nap 
   
 
 

II. Országos állat- és kirakodóvásári helyhasználati díjak 
 
Kirakodóvásár Zagyvarékas, József úti és Petőfi úti közterület (Mirhó part) 
 
az árusításhoz szükséges területre      1455 Ft/m2/nap 
   
 
Állatvásár 0111/1. hrsz-u vásártér 
 
az árusításhoz szükséges területre      1455Ft/m2/nap 
  
 

III. Búcsú vásári helyhasználati díja (Kisszög) 
 
Sátoros (pavilonos, bódés) árusítás     880 Ft/m2/nap 
      
 
Körhintás szórakoztatás (körhintánként)    7280Ft/nap  
  
 
Légváras szórakoztatás (légváranként)      7280 Ft/nap 
   
Céllövöldés szórakoztatás (bódénként)     7280 Ft/nap 
   
Egyéb mutatványos (bódénként)      7280 Ft/nap 
   
A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák! 
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Határozat tervezet 
 
……………./2018. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Közterület és a piaci helyfoglalás díjának, a Művelődési Ház 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 
közterület és a piaci helyfoglalás díjának, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
(Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) és a Vasúti Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, 
Táncsics Mihály utca 25.) – mint kulturális intézmény helyiségeinek a bérleti díját az                   
1. számú mellékletben szereplő összegekkel fogadja el. 

 
A megállapított díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 17/2017.(II.14.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
A határozatról: 

1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – Csasztvanné Ballók Éva 
igazgató 

2.) Kovács Lajosné helypénzszedő 
3.) Jánosi József polgármester, 
4.) Rédei Róbert jegyző, 
5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
6.) Képviselő-testület tagjai, 
értesülnek. 
 
 



  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

1. számú melléklet 
                                  Javasolt Díjak   

2018. március 01. napjától 
                nem tartalmaz díjemelést 

MEGNEVEZÉS Bérleti díj összege ÁFÁ-val 

 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén) 
(Ft/nap) 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
közösségi célú helyiségei: 

    

1. Nagyterem:     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

2500  4500 45000 
 

55000 
 

lakodalom, zenés táncos összejövetel - - 75000 85000 
családi rendezvények, 
osztálytalálkozó 

2500 4500 60000 70000 

értekezlet, konferencia, fórum 2500 4500 40000 50000 
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 nyári idő 
időszakban 

óra díj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

téli 
időszakban 

óradíj (3 órás 
igénybevételig) 

(Ft/óra) 

nyári időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel esetén)  

(Ft/nap) 

téli időszakban 
napidíj (3 órát 

meghaladó 
igénybevétel 

esetén 
(Ft/nap) 

2. Kisterem     

kereskedelmi árusítás, árú v. 
termékbemutató 

1000 2000 8000 10000 

családi rendezvények 1000 2000 8000 10000 
értekezlet, konferencia, fórum 1000 2000 8000 10000 

3.Vasúti Újtelep Közösségi Ház     

családi rendezvények - - 8000 10000 

egyéb rendezvények, programok 1000 2000 8000 10000 

4.Sörgarnitúra bérlése 
 
1.000-Ft/garnitúra/alkalom 
1 garnitúra:1 asztal+2 pad 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 a Művelődési Ház közösségi célú helyiségeit az önkormányzati intézmények és civil szervezetek térítésmentesen használhatják. 
 Rendezvények megtartása esetén a bérlő a bérleti díjon felül 20.000.-Ft kaukciót köteles fizetni. 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
       Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 

                                                       előadó 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
a képviselő-testület 2018. február 15-i ülésére 

az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjának megállapításáról. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

A jelenlegi önkormányzati lakások, helyiségek listáját, jellemzőit és bérleti díját az 
előterjesztés melléklete tartalmazza.  

2017.évben 8 db kérelem érkezett önkormányzati szolgálati lakás igénybevételére. 

A kérelmezők közül senki nem állt közalkalmazotti jogviszonyban a kérelem benyújtásakor. 

5 esetben a kérelem elutasításra került, tekintettel arra, hogy a benyújtott igazolások alapján 
nem láttuk biztosítottnak a lakás költségeinek határidőben történő kifizetését. 

3 esetben került sor lakás kiadásra 2017. évben: 

 2017. augusztus 7-től a Bajram Aga Group Kft részére a Szabadság tér 3/1/b. számú 
önkormányzati ingatlan 
 

 2017. szeptember 1-től Otrosinka Krisztián részére az Alkotmány utca 20/1. számú 
önkormányzati ingatlan. 
 

 2017. október 2-től Nagy István részére a Gyimesi utca 7. számú önkormányzati 
ingatlan. 

A díjhátralékok tekintetében elmondható, hogy a jelenleg 7 bérlő közül 1 fő rendelkezik 
bérleti díj hátralékkal az önkormányzat felé 2017. december 31. napjáig: 

 Bajram Aga Group Kft: 33.433.-Ft 

Szabó Istvánné, Koncsek Erzsébet, Rusvainé Dinnyési Zsuzsanna, Nagy István, Otrosinka 
Krisztián, Életjel Mentőcsoport, (bérlők) az önkormányzat felé bérleti díjhátralékkal nem 
rendelkeznek. 

Önkormányzatunk intézkedett a bérlő felszólításáról a díjhátralék megfizetése érdekében.  
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Az önkormányzati lakások jelenlegi állapotáról általánosságban az alábbiak 
állapíthatóak meg: 

Minden ingatlan teljes külső és belső felújításra szorul, többek között a vízhálózatok javítása, 
belső burkolatok, vizesblokk felújítása. 

A Szabadság tér 2/2. és Szabadság tér 3/3. vályogépületek teljes külső felújításra szorulnak. 
(külső vakolat, szigetelés, nyílászáró cseréje) 

Jelenleg 1 olyan szolgálati lakás van, ami a közmű visszakötések után beköltözhető állapotú. 
(Alkotmány utca 20/2.) 

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elmúlt 12 hónap fogyasztói árindexe 
102,4 % volt, mely alapján az infláció mértéke 2,3 %-ot ért el. 

 

A Pénzügyi Bizottság a 2018. február 12-én megtartott ülésén az önkormányzat által bérbe 
adott helyiségek bérleti díjának emelését nem javasolta. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2018. február 8.  

        Jánosi József 
        polgármester 
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                                      TERVEZET 

……/2018. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérleti díjának 
megállapodásáról. 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többszörösen módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 2. § és 79. § (2) bekezdése (a továbbiakban: törvény) felhatalmazása 
alapján – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérét bérleti díját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

I. 

A lakások lakbérének megállapítása 

1. A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és minősége (komfortfokozata) után:
         

         jelenlegi bérleti díj             

a.) összkomfortos lakásnál       450 Ft/ m2                                                      

 

b.) komfortos lakásnál                325 Ft/m2                               

Az egyes önkormányzati lakások bérleti díját ezen határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

2. Ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl.: a lakás nedves) a 
lakbérmérséklés mértéke legfeljebb 20 % lehet. 

3. Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban 
álló személyek részére adható bérbe lakás céljára, illetve rendkívüli esetben 
önkormányzat érdekében tevékenykedő személy részére. 

4. Amennyiben a lakás nem önkormányzati alkalmazott részére kerül bérbe adásra, 
úgy a „kívülálló” bérlő a lakbér 200 %-át köteles fizetni. 

5. A lakásban a bérlő házastársán, gyermekén (örökbefogadott, mostoha és nevelt 
gyermekén) jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint 
szülőjen (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőn) kívül más személyt csak a 
bérbe adó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. 

 
A lakásba történő befogadáshoz szükséges: 

o A bérlő nyilatkozata, hogy a bérbeadó hozzájárulás esetén a lakásba befogadott 
személyt a lakásba  3 napon belül bejelenti és azt a bérbe adó felé igazolja; 

o A befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a bérleti szerződés 
megszűnésekor a lakást újabb lakásigény nélkül 3 napon belül elhagyja. 

6. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül maradó jóhiszemű személy   
      lakáshasználati díjat köteles  fizetni. 

A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 

o 3. hó kezdetétől a 12. hó végéig:  a lakbér kétszerese, 
o 13. hó kezdetétől 24. hó végéig:  a lakbér háromszorosa, 
o két év elteltétől:    a lakbér ötszöröse. 
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7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati lakások 
bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel az e határozat 1-6. 
pontjában, valamint a törvényben foglaltakra. 

II. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségének bérének megállapítása 

1. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérét ezen határozat 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a 
törvényben, valamint az e határozatban foglaltakra. 
 

III. 

Külön szolgáltatás 

1. Az áram-, a gáz-, a víz és csatornahasználat továbbá a szemétszállítás költségei a 
bérlőt terhelik. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a külön szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok végrehajtására, figyelemmel a törvényben foglaltakra. 
 

IV. 

A bérleti díjak érvényesítésének ideje 

1. A bérlők a lakbért és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérét 
2018. március  1. napjáról 

kötelesek téríteni. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a teljesítési határidővel 
kapcsolatos feladatok végrehajtására figyelemmel az 1. pontban, valamint a 
törvényben foglaltakra. 

 
Jelen határozat 2018. március 1-én lép hatályba, egyidejűleg 18/2017. (II. 14.) sz. 
képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 

A határozatról: 
 

1.) Bérlők, 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai 

        5.) Balázs Adrienn Ildikó ügyintéző 
6.)  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, 

értesülnek. 
K.m.f. 

 
Jánosi József sk.       Rédei Róbert sk. 
  polgármester                jegyző 

 



5 

 

1. melléklet a  …/2018. (II.15.)sz. Képviselő-testületi határozathoz az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításáról 

s. 

sz. 

Lakás címe alap
- 

terül
et 

lakás 

minős
ítése 

Műszaki 
állapot 
miatti 
engedm. 

Ft/hó/
m2 

Jelenlegi Bérleti díjak 

 

m2  Ft/hó Ft/év 

1 Alkotmány utca 20/1 43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

2 Alkotmány utca 
20/2. 

43 komf.  325 13 975.- 167 700.- 

3 Alkotmány utca 
20/3. 

85 összk. 15 % 450 32 510.- 390 120.- 

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

325 15 470.- 185 640.- 

5 Szabadság tér 2. 

Ebből 

82 

50 

komf. 

komf 

 325 
325 

26 650.- 
16 250.- 

319 800.- 
195 000.- 

6 Szabadság tér 3/1/a. 67 komf. 10 % 325 19 600.- 235 200.- 

7 Szabadság tér 3/1/b. 56 komf. 10 % 325 16 380.- 196 560- 

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

9 Szabadság tér3/2. 71 komf.  325 23 075.- 276 900.- 

10 Nagyváradi utca 54. 30 komf.  325 9 750.- 117 000.- 

11. Gyimesi u. 7. 86 komf  325 27 950.- 335 400.- 
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2. melléklet a  …./2018. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozathoz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek díjának megállapításáról 

 

s. 

sz
. 

Lakás címe célja alap- 

terület 

Jelenlegi bérleti díjak 

m2 Ft/hó Ft/ év 

1 Szabadság tér 3. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

2 Szabadság tér 3/2. garázs 12 10 685.- 128 220.- 

3 Alkotmány utca 24. garázs 18 13 410.- 160 920.- 

4 Nagyváradi utca 54. üzlet 87 26 910.- 322 920.- 

5 Szabadság tér 3. műhely 111,2 41 780.- 501 360.- 

 ebből: kozmetika  26,62 46 055.- 552 660.- 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

 

1 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 a gyermek étkeztetés 2018.évi térítési díjainak felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

 

2017.év februárjában a képviselő-testület 19/2017.(II.14.) számú határozatával 
kinyilatkozta, hogy a térítési díjak emelésével nem kíván élni. A hatályos térítési díjak a 
2/2016. (II.17.) rendeletben foglaltak szerint az irányadóak, mely jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 

2018. januárjában a térítési díjak esetleges módosítása vonatkozásában javaslattételre kértük 
fel Karkusné Balázs Éva bölcsőde vezetőt és Kiss Andrea élelmezésvezetőt. 

A bölcsőde vezetője tájékoztató levelében leírta, hogy a 2017.évben felhasználható 
élelmezési norma elegendőnek bizonyult a tényleges felhasználás kevesebb volt, mint a 
felhasználható összeg. A norma felhasználása során egész évben 1,8%-os megtakarítás 
keletkezett. A fentiek miatt a 2018.évi bölcsődei ellátás élelmezési normájának, ezzel együtt a 
térítési díjaknak az emelését nem kéri. 

Az élelmezésvezető tájékoztatása alapján nem kéri a 2018. évi térítési díjak emelését, 
amennyiben szükségesnek ítéli az emelést év közben jelzéssel fog élni.  

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint az elmúlt 12 hónap fogyasztói árindexe 
102,4 % volt, mely alapján az infláció mértéke 2,3 %-ot ért el. 

A Pénzügyi Bizottság 2018. február 12-én megtartott ülésén a gyermek étkeztetés 2018.évi 
térítési díjainak emelését nem javasolta. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 Z a g y v a r é k a s, 2018. február 07. 

 
        Rédei Róbert 
             jegyző 
 
 
 
 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
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1. melléklet a 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez 
 
 
A gyermek étkeztetés intézményi térítési díjai 
 
 

 
Intézmény 

Térítési díj mértéke 
2016. március 01-től (Ft) 

  
1.Bölcsöde 
 
-  (napi négyszeri étkezés) 
 

 
 

                      515 
                                   

2. Óvoda 
 
- napi háromszori étkezés 
 
- csak ebéd 
 
- tízórai + uzsonna 
 

 
 

337+ÁFA 
 

205+ÁFA 
 

132+ÁFA 

3. Általános Iskola 
 
Ezen belül 
- napi háromszori étkezés 
 
- menza (csak ebéd) 
 
- tízórai + uzsonna 

 
 
 

395+ÁFA 
 

240+ÁFA 
 

155+ÁFA 

 
Felnőtt étkeztetésért fizetendő díjak     Térítési díj 
 
Lakossági külső étkezők (csak ebéd/nyersanyag költség+rezsi)         485,-+ÁFA 
 
Önkormányzati Intézmények és a Damjanich János Általános Iskola 
                                                     KLIK alkalmazottai                 365,-+ÁFA 
(csak ebéd/nyersanyag költség) 
 

 
 
        
 





 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
Az előterjesztést elkészítésében közreműködött: Jánosi Lászlóné gazdaságvezető és  

             Rédei Róbert jegyző 
 
 

Előterjesztés 
a 2018. évi országgyűlési választás kiadásainak önkormányzati támogatására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2018.évi választását. 
A szavazás napja: 2018. április 8. 
 
Az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és 
belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2018. (I.3.) IM rendeletben foglaltak alapján az 5 választási 
körzetben működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak ellátására összesen 40.000,- Ft-ot 
kapunk. Ez az összeg nem elegendő a bizottsági tagok egész napos ellátásának fedezetére. 
 
Javaslom, hogy a képviselő-testület biztosítson 150.000,- Ft-ot a választás napján történő 
ellátáshoz. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. február 6. 

 
Jánosi József 
polgármester 

 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
……../2018. (II. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A 2018. évi országgyűlési választás kiadásainak önkormányzati támogatásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi országgyűlési 
képviselők választása kiadásainak fedezetére 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 
önkormányzati támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére. 
 
 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. számára tőkeemelés során rendelkezésre 

bocsátandó vagyoni hozzájárulásról 
 
 
 
A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft-t az önkormányzat 3.000.000,- Ft törzstőkével 
alapította 2014. 03. 21-ével, akkor még Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú 
Nonprofit Kft néven. 
 
2018. január 29-én megtörtént a kft. új nevének bejegyzése visszamenőleges hatállyal 2017. 
december 13-i időponttal. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kft. tevékenységi köre kibővült és a közfeladatok ellátásához szükség 
van a megfelelő eszközökre, így javaslom a 1. sz. melléklet szerinti Apportlistában felsorolt 
eszközök vagyoni hozzájárulásként (apport) való átruházását a RékasSzolg Nonprofit Kft-re, 
és ezzel a törzstőke megemelését a következő bontásban: 

 Jegyzett tőkébe:  2.000.000.- Ft 
 Tőketartalékba:  20.122.877,- Ft 

 Összesen: 22.122.877,- Ft 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Zagyvarékas, 2018. február 06. 
 
 

Jánosi József 
polgármester 

 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
Határozati javaslat 

 
……/2018. (II. 15.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. számára tőkeemelés során rendelkezésre 
bocsátandó vagyoni hozzájárulásról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 
Nonprofit Kft tulajdonába adja a határozat mellékletét képező Apportlistában szereplő 
eszközöket és a Kft. saját tőkéjét megemeli a eszközök piaci értékével összesen: 22.122.877,- 
Ft-tal, melyből 2.000.000,- Ft a jegyzett tőkébe, 20.122.877,- Ft a tőketartalékba kerül. 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
4. Faragó László ügyvezető Zagyvarékas, Csárda út 17. 
5. Hegedűsné Balajthy Brigitta (Kontír-Nívó Kft. Szolnok 
6. Képviselő-testület tagjai 
7. Irattár 

 
 
Zagyvarékas, 2018. február 6. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
 



Forintban

Sor-
szám

Eszköz megnevezése
Bruttó 
érték

Elszámolt 
ÉCS

Nettó 
érték

Becsült  
piaci érték

Apport 
érték

1. Betonkeverő gép (M-250) 719 000 562 197 156 803 200 000 200 000
2. Betonelemgyártó térkő sablon 600 000 469 145 130 855 200 000 200 000
3. Fűkasza 245 000 186 378 58 622 100 000 100 000

4. Sanan SA - 1545E kamera, rögzítő 279 146 182 475 96 671 100 000 100 000
5. IVECO kukásautó 22 450 000 22 450 000 0 2 000 000 2 000 000
6. Gyalugép 270 313 270 313 0 120 000 120 000
7. Homlokrakodó 340 800 340 800 0 100 000 100 000
8. Létra 23 472 23 472 0 5 000 5 000
9. Hilti fúró 40 000 40 000 0 5 000 5 000

10. Tolólap 197 500 197 500 0 100 000 100 000
11. Felsőmaró 65 430 65 430 0 5 000 5 000
12. Oltófegyver 107 005 107 005 0 5 000 5 000
13. Fűnyíró traktor 349 990 349 990 0 50 000 50 000
14. Ütvefúró és vésőgép 184 410 184 410 0 50 000 50 000
15. Áramfejlesztő 299 990 299 990 0 100 000 100 000
16. Bosch GNF 35 CA horonymaró 86 000 86 000 0 30 000 30 000
17. Magasnyomású mosó 149 900 149 900 0 30 000 30 000
18. Szivattyú 112 066 112 066 0 50 000 50 000
19. Szivattyú 112 066 112 066 0 50 000 50 000
20. Szivattyú 112 066 112 066 0 50 000 50 000
21. Szivattyú 43 535 43 535 0 20 000 20 000
22. Szivattyú 39 372 39 372 0 20 000 20 000
23. Szivattyú 50 680 50 680 0 20 000 20 000
24. Fűnyíró 42 820 42 820 0 5 000 5 000
25. Honda szivattyú 168 820 168 820 0 100 000 100 000
26. Lapvibrátor 265 680 265 680 0 100 000 100 000
27. Döngölő 177 840 177 840 0 100 000 100 000
28. Hézagvágó 257 040 257 040 0 150 000 150 000
29. Útfúró, fúrószár 233 150 233 150 0 100 000 100 000
30. Levegő kompresszor 116 400 116 400 0 50 000 50 000
31. Bozótvágó 451 600 451 600 0 100 000 100 000
32. Vibrációs úthenger 2 062 500 2 062 500 0 100 000 100 000
33. Csőgörény 140 000 140 000 0 50 000 50 000
34. Bozótvágó H-343FR 198 000 198 000 0 100 000 100 000

35. Motoros fűkaszaka tartozékokkal 245 000 240 858 4 142 150 000 150 000

1. sz. melléklet a …………./2018. (…………) sz. képviselő-testületi határozathoz

2017. december 31-i állapot szerint

APPORTLISTA
Zagyvarékas Község Önkormányzat által a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft számára 

tőkeemelés során rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás tételes listája



36. Motoros fűkaszaka tartozékokkal 245 000 235 772 9 228 150 000 150 000
37. Bozótvágó 245 000 225 918 19 082 150 000 150 000
38. MTZ-550/E traktor 805 830 805 830 0 500 000 500 000
39. Pótkocsi (nagytraktorhoz) 201 200 201 200 0 100 000 100 000
40. JCB 3CX típusú munkagép 5 500 000 5 500 000 0 2 000 000 2 000 000
41. Traktor AGT 830 1 921 260 1 262 504 658 756 800 000 800 000
42. Mazda teherautó 1 500 000 984 863 515 137 800 000 800 000
43. Pótkocsi (kistraktorhoz) 313 900 212 807 101 093 150 000 150 000
44. Peugeot Partner 980 000 547 055 432 945 400 000 400 000
45. Betonelemgyártó gép 1 200 000 938 289 261 711 400 000 400 000
46. Faaprító GEO ECO 25 2 207 260 1 373 376 833 884 1 000 000 1 000 000
47. Husqvarna láncfűrész 101 430 59 477 41 953 20 000 20 000
48. Karos ágvágó 110 000 64 507 45 493 30 000 30 000
49. Árokelem sablon 670 000 408 570 261 430 300 000 300 000
50. Szegélykő sablon 670 000 408 570 261 430 300 000 300 000
51. Apríték válogató rosta 209 550 126 697 82 853 100 000 100 000
52. Betonkeverő 118 000 118 000 30 000 30 000
53. Betonkeverő 118 000 118 000 30 000 30 000
54. Betonkeverő 118 000 118 000 30 000 30 000
55. Betonkeverő 118 000 118 000 30 000 30 000
56. Betonkeverő 118 000 118 000 30 000 30 000
57. Sövényvágó 99 375 99 375 30 000 30 000
58. Sövényvágó 99 375 99 375 30 000 30 000
59. Sövényvágó 99 375 99 375 30 000 30 000
60. Sövényvágó 99 375 99 375 30 000 30 000
61. Szivattyú 100 000 100 000 65 000 65 000
62. Szivattyú 100 000 100 000 65 000 65 000
63. Szivattyú 100 000 100 000 70 000 70 000
64. Láncfűrész 111 000 111 000 20 000 20 000
65. Láncfűrész 111 000 111 000 20 000 20 000
66. Láncfűrész 111 000 111 000 20 000 20 000
67. Láncfűrész 111 000 111 000 20 000 20 000
68. Láncfűrész 111 000 111 000 20 000 20 000
69. Fűkasza 118 425 118 425 75 000 75 000
70. Fűkasza 118 425 118 425 75 000 75 000
71. Fűkasza 118 425 118 425 75 000 75 000
72. Fűkasza 118 425 118 425 75 000 75 000
73. Aggregátor 114 375 114 375 50 000 50 000
74. Aggregátor 114 375 114 375 50 000 50 000
75. Aggregátor 114 375 114 375 50 000 50 000
76. Aggregátor 114 375 114 375 50 000 50 000
77. Sarokcsiszoló GWS1000 31 370 31 370 5 000 5 000
78. Akkus csavarhúzó GSR-12-2 36 693 36 693 5 000 5 000
79. Fúrógép GSR13RE 22 016 22 016 5 000 5 000
80. Sarokcsiszoló GWS20-230 39 110 39 110 5 000 5 000
81. Hőlégfúró GHG660 LCD 43 055 43 055 10 000 10 000
82. Akkutöltő AL2425 8 268 8 268 5 000 5 000
83. Kézi hóeke 72 000 72 000 10 000 10 000
84. Sthil fűrész 58 268 58 268 30 000 30 000



85. Sthil ágvágó 181 102 181 102 50 000 50 000
86. Sthil fűrész 166 929 166 929 50 000 50 000
87. Komposztáló 148 031 148 031 50 000 50 000
88. Kézi hóeke 152 756 152 756 50 000 50 000
89. Kézi hóeke 152 756 152 756 50 000 50 000
90. Vetőgép 33 780 33 780 10 000 10 000
91. Fűnyíró MTD. 51BC (2 db) 99 701 99 701 40 000 40 000
92. Bozótvágó (30 db) 130 984 130 984 50 000 50 000
93. Balta (30 db) 166 299 166 299 50 000 50 000
94. Keresztfűrész (30 db) 130 275 130 275 50 000 50 000
95. Kapa + nyél (30db) 142 204 142 204 50 000 50 000
96. Teherhordó 26' (3 db) 262 500 262 500 100 000 100 000
97. Utánfutó Big Boy (3 db) 109 500 109 500 50 000 50 000
98. Rotációs kapa ROTALUX H65 156 000 156 000 50 000 50 000
99. Szivattyú (2 db) 86 000 86 000 30 000 30 000

100. Terménydaráló 41 500 41 500 20 000 20 000
101. Gereblye + nyél (30 db) 137 430 137 430 50 000 50 000
102. Ásó nyelezett (30 db) 215 760 215 760 50 000 50 000
103. Permetező (3 db) 26 448 26 448 5 000 5 000
104. Kasza + nyél + bilincs (6 db) 14 646 14 646 5 000 5 000
105. Ásó nyelezett (6 db) 10 392 10 392 5 000 5 000
106. Balta 1 kg (6 db) 4 722 4 722 2 000 2 000
107. Szúróbot szemétszedő (6 db) 49 608 49 608 20 000 20 000
108. Kőműves serpenyő (3 db) 1 536 1 536 300 300
109. Talicska (3 db) 21 261 21 261 10 000 10 000
110. Vízimérték (3 db) 3 543 3 543 10 000 10 000
111. Mérőszalag (3 db) 1 182 1 182 100 100
112. Fa létra (3 db) 20 079 20 079 10 000 10 000
113. Seprű + nyél (9 db) 35 433 35 433 10 000 10 000
114. Gumipók (15 db) 2 355 2 355 1 000 1 000
115. Szivattyú 18 031 18 031 5 000 5 000
116. Kasza + nyél + bilincs (10 db) 18 740 18 740 10 000 10 000
117. Fűnyíró MTD 51 BC 43 700 43 700 20 000 20 000
118. Fúrógép 15 874 15 874 10 000 10 000
119. Csővágó 4 268 4 268 2 000 2 000
120. Csempevágó 600-as 41 575 41 575 20 000 20 000
121. Bithegy készlet 3 181 3 181 1 000 1 000
122. Korong ecset ovális 3 394 3 394 1 000 1 000
123. Pipa ecset 21/2 976 976 100 100
124. Pipa ecset 2'-os 850 850 100 100
125. Villás kulcs 30-32 1 866 1 866 1 000 1 000
126. Villás kulcs 24-27 1 717 1 717 1 000 1 000
127. Gyertya kulcs 16-os 3 063 3 063 1 000 1 000
128. Gyertya kulcs 20.8 3 898 3 898 1 000 1 000
129. Krova készlet 8-32-ig 15 882 15 882 15 000 15 000
130. Akkus csavarhúzó GSR-12-2 31 339 31 339 30 000 30 000

131. Csillag villáskulcs készlet 6-30-ig 12 977 12 977 10 000 10 000
132. Kalapács 500 grammos 1 110 1 110 1 000 1 000
133. Csőfogó 2'-os 10 913 10 913 10 000 10 000



134. Vízpumpafogó 3 039 3 039 500 500
135. Stekk lámpa 3 252 3 252 500 500
136. Harapófogó 1 465 1 465 500 500

137. Imbuszkulcs készlet (hosszított) 6 134 6 134 500 500
138. Kúpos fogó 1 465 1 465 500 500
139. Oldalvágó 393 393 500 500
140. Kombináltfogó 1 472 1 472 500 500
141. Extol csavarhúzó készlet 3 134 3 134 500 500
142. slag (20 m) 6 db 5 000 5 000

143.
motoros permetezőgép TPB-
2560320 300 000 300 000

144. hűtőgép (konyháról) 10 000 10 000
145. mosogató (jegyzőtől) 10 000 10 000
146. micro 5 000 5 000

147.
konyhaszekrény 4 részes 
(jegyzőtől) 10 000 10 000

148. asztal (Kisszögből) 5 000 5 000
149. gáztűzhely 5 000 5 000

150. tárolószekrény (jegyzőtől) 2 db 5 000 5 000
151. heverő (jegyzőtől) 2 db 5 000 5 000
152. televízió 5 000 5 000
153. kisszekrény 5 000 5 000
154. szék 4 db 5 000 5 000
155. szekrénysor  (6 tagos) 5 000 5 000
156. falipolc 5 000 5 000
157. íróasztal 2 db 5 000 5 000
158. számítógépasztal 1 000 1 000
159. kétajtós szekrény 5 000 5 000
160. vendégszék 3 db 3 000 3 000
161. kulcsos szekrény 5 000 5 000
162. monitor  LG 25 000 25 000
163. számítógép 50 000 50 000
164. monitor   LG 25 000 25 000
165. asztali lámpa 1 000 1 000
166. fényképező gép 5 000 5 000
167. fém térképtartó 1 000 1 000
168. alkohol szonda 10 000 10 000
169. függöny 3 000 3 000
170. térkép 2 db 1 000 1 000
171. karnis 1 000 1 000
172. nyomtató HP 5 000 5 000
173. telefon  1 000 1 000
174. szemetes kuka 1 000 1 000
175. parafatábla 2 db 1 000 1 000
176. Orion tv 5 000 5 000
177. forgószék 2 db 5 000 5 000
178. hólapát (26 db) 26 000 26 000
179. lapát (11 db) 10 000 10 000



180. villa ( 7 db) 5 000 5 000
181. Csákány (8 db) 10 000 10 000
182. Szemetes lapát (4 db) 500 500
183. 220 V-os hosszabbító (2 db) 1 000 1 000
184. 380 V-os hosszabbító (2 db) 5 000 5 000
185. metszőolló (2 db) 1 000 1 000
186. sarló 500 500
187. vasállvány (2 db) 3 000 3 000
188. műanyag locsoló 300 300
189. vasvödör 500 500
190. véső 500 500
191. szemetes csipesz (7 db) 3 000 3 000
192. vas pajszer 1 000 1 000
193. hasító fejsze (4 db) 6 000 6 000
194. ágvágó 1 000 1 000
195. reszelő 500 500
196. csavarbehajtó 2 000 2 000
197. elemlámpa (2 db) 1 000 1 000
198. ágdaráló, szecskázó 20 000 20 000

Összesen: 54 159 921 50 187 833 3 972 088 14 573 400 14 573 400

Forintban

Sor-
szám

Követelés megnevezése
Követelés 
állomány

Elszámolt 
értékvesztés

Könyv 
szerinti 
érték

Becsült  
piaci érték

Apport 
érték

199. Szemétszállítási díj hátralék 7 549 477 3 763 940 3 785 537 7 549 477
Összesen: 7 549 477 3 763 940 3 785 537 0 7 549 477

Apport érték mindösszesen: 22 122 877 Ft

Zagyvarékas, …………………………

Jánosi József
polgármester

Rédei Róbert
jegyző



 
 

 
           ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

1 

  
               5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

        (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 
               E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. február 15-én tartandó 

ülésére 

 

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

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

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

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

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

pályázatainkról röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

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

adott pályázat projektmenedzsmenti team munkájának napi segítése, adatok 

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

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

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

szinten jelen kell lenni. 

 

A nyertes projektek: 

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

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

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

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

 Zagyvarékasi községháza energetikai fejlesztése           TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
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Ezúton röviden kívánom tájékozatni a T. Képviselő-testületet a teljesség igénye nélkül a 

projektekben történt előrehaladásokról: 

 

1.) Óvoda felújítása és bővítése: 

A projekt szépen halad, van engedélyes terv és kiviteli is, a közbeszerzés eljárás sikeresen 

lezárult. A nyertes ajánlattevővel (Böjtös-Bau Kft) a vállalkozási szerződés aláírásra került. A 

múlt héten pedig megtörtént a munkaterület átadása. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 

 

2.) Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projekt halad, engedélyes és kiviteli tervek vannak. Jelenleg az eszközből a kivitelezésbe 

való költségátcsoportosítás van folyamatban a Magyar Államkincstárnál. Közbeszerzés az 

eszközátcsoportosítás jóváhagyását követően indulhat el. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 

 

3.) Szociális konyha építése: 

A létesítmény építési engedélyére vonatkozó tervdokumentáció 2017.decemberében 

benyújtásra került az építéshatóságnak, 2018. február 9-én kézhez kaptuk a jogerős építési 

engedélyt. Ezt követően a projektben a következő mérföldkő elérési időpontja 2018.03.31. 

amikor is a kiviteli tervek elszámolását kell benyújtania az önkormányzatnak az 

Államkincstár felé. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz időarányosan 

áll az önkormányzat. 
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4.) Kerékpár út létesítése: 
 

 A projektben a tervezési szakasz a végéhez ért 2017.december 31-el a tervezéskor felmerült 

költségeket az önkormányzat kifizetette és elszámolásra benyújtotta az Államkincstárnak.  

Jelen pillanatban az építési engedélyeztetési eljárás van folyamatban illetve a nyomvonalat 

érintő tulajdoni jogviszonyok rendezését készíti elő jogilag az önkormányzat ügyvédje. Erre a  

mérföldkő határidő: 2018. március 01. A nyilvánosság és menedzsment tevékenység 

folyamatos, igény és indokoltság szerint projekt előrehaladási értekezlet keretében egyezteti a 

team az aktuális állapotot. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz 

időarányosan áll az önkormányzat. 

 

5.) Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése: 

 

A beruházás kiviteli szintű tervei a tervezett határidőben (2018. január 31. napig) elkészültek 

a betervezett épületre, azonban a tervezés során került feltárásra olyan munkaelem (a 

tetőszerkezetet érintő munkálatok), mely nem valósítható meg, így nem szolgálja az épület 

energetikai jellemzőinek javítását, ennek költsége így ezen épületről kiemelésre kerül, és a 

költséget átcsoportosítani kívánjuk majd a lentieknek megfelelően. 

Megoldásként a projekt műszaki-szakmai tartalmának átdolgozását látjuk, melynek 

keretében figyelembe véve a Pályázati Felhívás által támasztott követelményeket, új épületek 

bevonását tervezzük. Ezen épületek a jelenleg is tervezett Polgármesteri Hivatal épületével 

egy helyrajzi számon szereplő, kizárólag 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületek, 

melyek funkció szempontjából is megfelelnek a felhívás feltételeinek. 

Amint rendelkezésre állnak az átdolgozott tervek, épületenergetikai számítások, felmérések, a 

módosított dokumentumok haladéktalanul benyújtásra kerülnek, hogy azok maradéktalanul 

elfogadásra kerülhessenek.  
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A felülvizsgálat miatt a projekt 1. mérföldkövét 2018. január 31. napról 2018. március 31. 

átütemeztünk az Államkincstár hozzájárulásával, míg a soron következő, közbeszerzéshez 

kapcsolódó mérföldkő és a 3. mérföldkő dátuma is felülvizsgálatra kerül a racionális tervezés 

érdekében. 

 A csúszás időben tekintve alapvetően nem érinti negatívan a projekt megvalósítását, a sikeres 

megvalósítás ellenben erősen függ a műszaki tartalom oly módon történő átdolgozásától, 

mely mellett a pályázati felhívás előírásainak megfelelően, valamint a támogatási kérelemben 

vállalt eredmények elérésével tudunk operálni. 

A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az 

önkormányzat. 

 

6.) Zagyva-Ökopark: 

 
A projekt megvalósítása a tervezett ütemben halad. Projekt előkészítés keretében elkészültek 

a Támogatási kérelem benyújtásához szükséges alaprajzok, helyszínrajzok, pénzügyi elemzés, 

összeállításra került az Üzleti terv. A projektmenedzsmenti feladatok ellátására, valamint a 

kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátására, marketingstratégiára, kiviteli 

tervek készítésére, közbeszerzési szakértésre, műszaki ellenőrzésre önkormányzatunk 

beszerzési eljárásokat folytatott le az ősz-tél folyamán. A legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevőkkel a feladatellátásra megkötöttük a megbízási szerződéseket, a feladatok 

végrehajtása megkezdődött és folyamatos. 

A projekt első mérföldkövének elérési ideje: 2018. április 30, amely leginkább a kiviteli 

tervek elkészítését foglalja magában. Ezt követően a 2. mérföldkőben kerül sor a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő 

határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 
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2.)  2017. augusztusában szintén pályáztunk 510 erdei m3 keménylombos tűzifa 

beszerzésére, amiből a Belügyminisztérium 316 erdei m3 támogatást ítélt meg az 

önkormányzatnak. A Szociális Bizottság a jogosultak részére 2017.decemberében odaítélte a 

tűzifa támogatást. A támogatással pénzügyileg 2018. április 15-ig kell elszámolnunk az 

Államkincstár felé. 

 

3.) Zagyvarékas „régi” temetőjében található 7 db hadisíremlék teljes körű felújítására 

699.770.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, önerőt nem kell hozzá 

biztosítanunk. A munkálatokra a kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2017. őszén aláírtuk, 

a műszaki átadás-átvétel 2017. november 28-án megtörtént. A pályázat pénzügyi és szakmai 

beszámolója a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz benyújtásra 

került.  

 

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

vissza nem térítendő támogatásban részült. A fenti Korm. Rendelet támogatási célja a 

települési utak, járdák és emlékművek felújítására vonatkozott. 

A benyújtott pályázati adatlapunk értelmében 3 utca és az I. világháborús emlékmű 

posztamensének felújítását kívánjuk végrehajtani a megítélt támogatásból az idei évben.  

 

 

5.) Önkormányzatunk 2017. I. félévében több projektekhez csatlakozott konzorciumi 

partnerként vagy pályázati együttműködőként. Az elmúlt időszakban eddig az alábbiakról 

kaptunk információt, hogy támogatásban részesültek: 

 

a.) EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 
konzorcium vezető: Martfű 
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b.) TOP.5.1.2.-15 „Szolnok Járás foglalkoztatási paktuma”. 
      Konzorcium vezető: Martfű 

 
 

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

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

 
 
Fenti projekteknél, ahol az önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt, ott 
folyamatos konzultáció történik a gesztor településsel a szükséges projekt előrehaladási 
lépések érdekében. (pl. pályázati előleg lehívása, megbízási szerződések megkötése stb.)  
 
 
 

 

A pályázatokkal járó napi szintű feladatok ellátása továbbra is komoly felkészültséget és 
állandó naprakészséget követel meg tőlem, amely feladatot a jövőben is igyekszem a legjobb 
tudásom szerint ellátni a titkársági és egyéb ügyek, feladatok vitele mellett. 
 

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

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2018. február 9. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 
          előadó 
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A beszámoló elkészítésében közreműködött: Kovács Boglárka főelőadó 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. február 15-ei soros 
ülésére 

 
Beszámoló 

a társadalmi szervek által igénybe vett 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására 
fordítható 3.000.000 Ft-os 2017. évi költségvetési keretet 600.000,-Ft-tal megemelte, így 
2017. évben 3.600.000,-Ft támogatás került odaítélésre, melynek rendeltetésszerű 
felhasználásáról 2017. december 31-ig kötelesek voltak számlákkal alátámasztott írásos 
szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. 
 
A társadalmi szervezetek a megítélt támogatással a fenti határidőig az alábbiak szerint 
számoltak el.  

 
 

Sorsz.: Szervezet neve Kapott 
támogatás Elszámolt 

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 125.000 125.000 

2. 
A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 
(néptánc csoport ruházata) 350 000 350 000 

3. 

Kékibolya Műkedvelő Művészeti 
Csoport, 

Őszi Alkony Nyugdíjas Csoport, 

Zagyvarékasi Margaréta Együttes 207.000 207.000 
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4. 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak 
Szakszervezete 30 000 30 000 

5. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 40 000 40 000 

6. 
Móricz Zsigmond Irodalmi 
Társaság 40 000 40 000 

7. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 80 000 80 000 

8. 

Rékasi Diáksport Egyesület (futball 
és mazsorett) 

291.000 

 

291.000 

 

9. 
Zagyvarékasi Gyermekvár 
Alapítvány 83.000 83.000 

10. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 83.000 83.000 

11. 

Zagyvarékas KSE 

Futball szakosztály 

Mazsorett- és Showtánc szakosztály 

Tollaslabda szakosztály 

Lovas szakosztály 

Íjász szakosztály 

1 661 000 

80 000 

80 000 

80 000 

80 000 

1 661 000 

80 000 

80 000 

80 000 

80 000 

12. Zagyvarékas Községi Polgárőrség 250 000 250 000 

13. Zagyvaparti Egyesület 40 000 40 000 

 Összesen: 3 600 000 3 600 000 
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A szervezetek az elszámolt összeget számlákkal alátámasztották, amelyek megtekinthetőek a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában Kovács Boglárka főelőadónál. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. január 30. 

 
Rédei Róbert 
       jegyző 
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Beszámoló 

a 2017.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv. ) 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, 
amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzatnak a 
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 
is. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet 
vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi 
irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. 

A 2017.évben szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 
mint külső szolgáltató látta el ezen feladatokat. 

A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentést az I.számú melléklet 
tartalmazza. 

A jelentésben tett javaslatok folyamatosan korrigálásra kerülnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Zagyvarékas, 2018.február 06. 
 

Rédei Róbert 
jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Határozati javaslat 

 

……………/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 

a 2017.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.évi belső ellenőrzés 
tapasztalatairól szóló I. számú melléklet szerinti összefoglaló jelentést elfogadja. 

A határozatról: 

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

értesül. 
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1. számú melléklet 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

2017.évben végzett belső ellenőrzésről 

 

1. ellenőrzés 

Ellenőrzött szervezet: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Zagyvarékas Község 
Önkormányzata vonatkozásában. 

 
Ellenőrzés tárgya: az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatások 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből 
céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok 
elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, az elszámolások megfelelnek-e a 
támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.  

 
Főbb megállapítások a következők: 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a közpénzekből nyújtott támogatások eljárásrendjéről 
nem alkotott helyi rendeletet. A pályázati eljáráson kívül is támogatásra kerültek szervezetek, 
de ezekben az esetekben nem került sor sem támogatási szerződés megkötésére, sem 
elszámolási kötelezettség előírására, amely gyakorlat nem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak. AzA Knyt.5.§ előírásaival ellentétben a pályázatokat befogadó önkormányzat 
nem tette közzé a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett 
www.kozpenzpalyazat.gov.hu  

 
Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslatok: 

Az önkormányzatnak helyi rendeletben kell szabályoznia az államháztartáson kívüli források 
átvételére és átadására vonatkozó eljárási rendet. Analitikus nyilvántartás vezetése az odaítélt 
támogatásról, az átadott pénzeszközökről. Az önkormányzat a pályázatokat tegye közzé a 
Kormány által jelölt szerv által üzemeltetett, www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.  
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2. ellenőrzés 

Ellenőrzött szervezet: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Zagyvarékas Község 
Önkormányzata vonatkozásában. 

 
Ellenőrzés tárgya: adóhatóság tevékenysége, adóhátralékok behajtására tett intézkedések 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, helyi 
adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e, 
milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések 
mennyire hatékonyak. 

 
Főbb megállapítások a következők: az önkormányzat illetékességi területén vezetett helyi 
adók esetében rendelkezünk a jogszabályi előírásoknak megfelelő adó rendelettel. A 
véletlenszerű kiválasztás alapján vizsgált esetekben a nyilvántartások vezetése, karbantartása 
adózónként megfelelő. Az értékvesztés számítása valamennyi adónemnél folyamatosan 
történik. A gyakorlatban az értékvesztés elszámolása az éves könyvviteli zárás keretében 
történik. Az adósságállomány változásának évenkénti, illetve adónemenkénti vizsgálatából 
megállapítható, hogy egyes adónemeknél jelentős összegű a 360 napnál régebbi 
adósságállomány.  

 
Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslatok: a szabályzatok 
átdolgozása a jelenleg hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével. Az értékvesztés 
elszámolása a negyedéves könyvviteli zárlat keretében elvégezni az Áhsz.18.§ előírásainak 
megfelelően. Részletesen és adózónként kerüljön megvizsgálásra a hátralékok keletkezésének 
ideje, ha az összeg nem éri el a törvényben előírt értékhatárt vagy elévült, vagy magas 
behajtási költséggel jár, írják le. A behajtás hatékonyságának növelése érdekében élni kell a a 
behajtási cselekmények szélesebb körével. 
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3. ellenőrzés 

Ellenőrzött szervezet: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Zagyvarékas Község 
Önkormányzata vonatkozásában. 

 

Ellenőrzés tárgya: gépjárműhasználat 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy megfelelően szabályozott-e a 
gépjárműhasználat, az önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemeltetésére vonatkozó 
előírások betartásra kerülnek-e, az üzemanyag elszámolás szabályossága, a menetlevelek 
vezetésének teljes körűsége biztosított-e 

 
Főbb megállapítások a következők: Zagyvarékas Község Önkormányzata rendelkezik 
gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatával. Rendszeresen előfordul, 
hogy a tankoláskori km óra állása nem került sem a menetlevélen, sem pedig a számlám 
jelölésre, így az állapítható meg. A gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 
menetleveleket vezetik, azonban a kitöltésük bizonyos esetekben hiányos pl. rendszerint nincs 
pontosan jelölve az indulás helye, a célállomás, valamint a megállás helye cím szerint, 
hibásan van feltüntetve az üzembentartó megnevezése és az üzembentartó/tulajdonos címe, a 
menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető több esetben aláírásával nem igazolja.  

 
Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslatok: a gépjármű-
üzemeltetési szabályzat módosítása. A menetlevelek minden esetben eseményszerűen és 
szabályosan legyenek vezetve. A szabályozásnak megfelelően a menetlevélen önálló sorban 
jelenjen meg az adott napon az indulás helye és a km óra állása, továbbá a megállások, 
valamint a napi leállás helye és az óraállás. Az üzembentartó neve, címe, pénzforgalmi 
jelzőszáma rubrikákba a tulajdonos/üzembetartó kerüljön feltüntetésre. A szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően a menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető minden 
menetlevélen aláírásával igazolja. A tankolás kori km óra állása kerüljön mind a 
menetlevélen, mind pedig a számlán jelölésre. A kilométerórával nem rendelkező gépek 
esetében a vásárolt üzemanyag felhasználásáról gépenként vezessék az üzemidő nyilvántartást 
és csatolják a kifizetés jogszerűségének alátámasztásaként. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása a jegyzőnél lévő ellenőrzési jelentésben 
megtalálható. 




