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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2018. február 27-én (kedden) a 17,00 óra 
 
kezdődő PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGI ÜLÉST KÖVETŐEN soron kívüli ülést tart a 
Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgató munkakör 
betöltésére érkezett pályázatok elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.) Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő 
településüzemeltetési közszolgáltatási szerződés jóváhagyására 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
3.) Előterjesztés a szociális ellátások után fizetendő 2018.évi térítési díjakra vonatkozó 
javaslat véleményezésére 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
4.) Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
 
5.) Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására 
Előadó:  Rédei Róbert jegyző 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

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

 
Z a g y v a r é k a s, 2018. február 26. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Településüzemeltetési 
közszolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött  
 
egyrészről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; 
adószáma: 15733067-2-16; képviseli: Jánosi József polgármester) a továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről a 
 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; 
adószáma: 24915908-2-16; képviseli: Faragó László ügyvezető) a továbbiakban: 
Közszolgáltató  
 
- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek -  

 
között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 
 

 
PREAMBULUM 

 
Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására szerződést köt a Közszolgáltatóval, 
melynek feladata az alábbi önkormányzati közfeladatok ellátása, illetve az alábbi, Mötv. 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladatok ellátását végezheti: 
 

a) Településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);  

b) Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás);  

c) Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  
 

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltató részére általános 
működési költségeket  a Magyarország központi költségvetéséről szóló, évente elfogadásra 
kerülő törvényeinek a fent megjelölt feladatokhoz rendelt előirányzatai terhére biztosítja.  
 
A szerződő felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerződés tárgya kizárólag olyan 
közszolgáltatások lehetnek, amelyekhez egyrészt Magyarország központi költségvetéséről 
szóló évente elfogadásra kerülő törvénye a fent megjelölt feladatokhoz rendelt előirányzatokat 
biztosít, másrészt, amelyek megfelelnek a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet 
Továbbiakban: Kr.) 1. számú mellékletében foglalt kormányzati funkcióknak. 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kr. 3.§-a alapján ezen szerződés 
preambulumában meghatározott közfeladatokat az önkormányzat költségvetési számvitelében 
a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolja el, amelyek 
érdekében azok felmerültek, melyeket a szerződés függeléke tartalmaz. 
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Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy kompenzációként fedezetet nyújt a 
Közszolgáltatónak a közszolgáltatási tevékenységek Közszolgáltató általi teljesítésének 
ellentételezéseként annak érdekében, hogy a tevékenységekből eredő költségek fedezete és az 
ésszerű nyereség biztosított legyen. A kompenzáció összegét a felek az előző évi lezárt 
gazdasági év adatai alapján határozzák meg. 
 
Önkormányzat kifejezetten vállalja, hogy jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatás 
ellátására a szerződés hatálya alatt mással nem köt szerződést. 
 
A megállapodással érintett ingatlanok: az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében 
forgalomképtelenként nyilvántartott utak, árkok, járdák, parkok és más ingatlanok.  

 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 
1.1. Közszolgáltató által ellátandó közfeladat, kötelezettségek 
A Közszolgáltató felelős a jelen szerződésben alább meghatározott feladatok ellátásáért.  

 
A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység körében a szerződés praeambulumában 
meghatározott feladatok ellátására köteles 2018. január 1. napjától, amely munkálatokért az 
Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott ellenértéket biztosít. A 
kompenzáció havi átalányjelleggel kerül megállapításra, melynek összege a mindenkori 
költségvetési rendeletben a településüzemeltetésre kapott állami támogatás összege. A 
Közszolgáltató az egyéb önkormányzati megbízásokat, külön az Önkormányzattal kötött 
vállalkozási szerződés alapján végzi. 
 
1.2. Ügyfél tájékoztatás, panaszkezelés 
A Közszolgáltató köteles munkanapokon a személyes, valamint a telefonon és az e-mailen 
történő kapcsolattartást biztosítani. A Közszolgáltató a vonatkozó közszolgáltatások 
feltüntetésével köteles az Ügyfeleket hirdetmény útján, illetve más helyben szokásos módon 
tájékoztatni. Az Ügyfelek a szerződésben szereplő közfeladatok ellátásával kapcsolatos 
panaszaikkal, észrevételeikkel a Közszolgáltató vezetőjéhez és az Önkormányzat vezetőjéhez 
fordulhatnak, előre egyeztetett időpontban. A beérkezett panaszokat Közszolgáltató 
nyilvántartásba veszi, és havonta írásos tájékoztatást nyújt a kezelésükről az Önkormányzat 
felé. Közszolgáltató köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását, az orvoslásukhoz 
szükséges intézkedések megtételét és az Ügyfelek tájékoztatását 15 napon belül elvégezni.  

 
Abban az esetben, ha az Ügyfél az Önkormányzathoz fordul bejelentéssel, panasszal, úgy az 
Önkormányzat erről a Közszolgáltatót tájékoztatja, s egyidejűleg a bejelentést, illetve a 
panaszt a Közszolgáltatónak kivizsgálásra, illetve további intézkedésre továbbítja. Az így 
átadott bejelentéseket, illetve panaszokat a Közszolgáltató köteles ésszerű időn belül 
kivizsgálni, s a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint mindezekről az Önkormányzatot 
egyidejűleg tájékoztatni. 

 
1.3. Nyilvántartási rendszer 
Közszolgáltató a közfeladatok ellátásáról köteles nyilvántartást vezetni  
 
A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzattól ezen szerződés alapján 
kapott kompenzáció  jogszabályoknak megfelelő felhasználását hitelt érdemlő módon be tudja 
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mutatni számlaösszesítővel, ezen szerződés 1. számú mellékletét képező jegyzői 
szabályzatban előírt, záradékkal ellátott számlákkal. 
 
 
1.4. Adatszolgáltatás 
Közszolgáltató minden hónap 10. napjáig adatszolgáltatást végez az Önkormányzat részére az 
előző hónapban elvégzett munkáról. Az elvégzett munkát az Önkormányzat írásos 
teljesítésigazolás formájában jóváhagyja. 
 
1.5. Tevékenységek elkülönítése 
Közszolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező 
kiegészítő mellékletben a közszolgáltatásokat és egyéb tevékenységet elkülönítetten 
nyilvántartani és bemutatni.  

 
A közszolgáltató köteles a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5-7. §-okban 
foglaltakat szem előtt tartani. 
 
1.6. Működési hatékonyság, a ráfordítások és nyereségek meghatározásának 

szempontjai 
- Közszolgáltató köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot 
szem előtt tartva folytatni, különösen: 
- Közszolgáltató nem folytathat összességében veszteséges egyéb tevékenységet. 
- Közszolgáltató egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenységét, 
ugyanakkor Közszolgáltató törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök 
minél teljesebb hatékony kihasználására.  
 
1.7. Biztosítás 
A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a saját tulajdonában álló, a közszolgáltatási 
tevékenység ellátásához szükséges eszközök tekintetében vagyon- és felelősség biztosítást köt 
és tart fenn a szerződés időtartama alatt, amely biztosítása alapján köteles a kifizetett 
kártérítési összegeket a károsodott eszközök helyreállítására, illetve pótlására felhasználni 
mindaddig, amíg azok gazdaságos üzemeltetése ezáltal ésszerűen helyreállítható. 
 

 
2. A KOMPENZÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA, KIFIZETÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSA 

 
 
2.1. A kompenzáció meghatározása 
A tárgy évi kompenzáció összegét az Önkormányzat minden év január 31-ig a Közszolgáltató 
által az előző évi adatok alapján elkészített éves jelentés alapján felülvizsgálja és megállapítja 
azzal, hogy az ellátandó feladatok azonos mértéke mellett a kompenzáció összege nem lehet 
kevesebb a tárgyévet megelőző év árszínvonal-változással módosított kompenzációjánál. 

 
A Felek a kompenzáció mértékét az előző évi gazdálkodás összegei és a felmért igények 
alapján elkészített üzleti terv adatai alapján állapítják meg úgy, hogy a kompenzáció nem 
haladhatja meg a vállalkozásnál a szolgáltatásnyújtása kapcsán felmerült nettó költséget, 
beleértve az ésszerű nyereséget is. 

 
Amennyiben a kompenzáció éves szinten nem fedezi a Közszolgáltató közfeladat ellátásával 
kapcsolatos tevékenységének költségét, az Önkormányzat vállalja, hogy a Közszolgáltatónak 
a jogosan felmerült valamennyi költségét megtéríti, mert a Közszolgáltató közfeladat 
ellátásával kapcsolatos gazdálkodásában a feladatok ellátása nem eredményezhet veszteséget. 
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Ebben az esetben – változatlan feladatmennyiség mellett – a tárgyévet követő év 
kompenzációjának megállapításánál a ténylegesen teljesített kompenzációt (eredeti terv 
kompenzáció + költségtérítés) kell alapul venni. 

 
2.2. A kompenzáció kifizetése 
A kompenzáció kifizetése havonta történik, melynek mértéke a szerződés 1.1. pontjában 
szereplő költségek 1/12-ed része. 

 
A tárgyhavi kompenzáció kifizetése minden hónap utolsó munkanapján esedékes.  

 
 

 
3. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE 

 
 

3.1. Közreműködő igénybevétele, kiválasztásának szabályai 
Közszolgáltató jogosult arra, hogy a közszolgáltatási tevékenységek teljesítése érdekében – a 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével - egy vagy több közreműködőt vegyen 
igénybe. 

 
A Közszolgáltató és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek 
ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal. 
 
3.2. Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége 
Közszolgáltató köteles legkésőbb a felmerülést követő 15 munkanapon belül tájékoztatni az 
Önkormányzatot – a közüzemi szolgáltatók kivételével - a közreműködők köréről, feladataik 
terjedelméről és szerződéses feltételeikről. 
 
3.3. Felelősség 
Közszolgáltató a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. 
 
 

4. ELLENŐRZÉS 
 

4.1. Közszolgáltató kötelezettsége 
A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzattól ezen szerződés alapján 
kapott kompenzáció jogszabályoknak megfelelő felhasználását hitelt érdemlő nyilvántartja, 
ezen szerződés 1. számú mellékletét képező jegyzői szabályzatban előírtaknak megfelelően, 
számlaösszesítővel, analitikus nyilvántartások vezetésével, záradékkal ellátott számlákkal és 
azokat önkormányzati és/vagy hatósági ellenőrzés alkalmával be tudja mutatni.  

 
Közszolgáltató köteles évente, az éves mérlegjelentés és pénzügyi-számviteli beszámolóval 
egyidejűleg a közszolgáltatási tevékenység teljesítéséről, valamint a szerződés teljesítésének 
és a közszolgáltatási tevékenység ellátásának tapasztalatairól, - számszerű adatokkal 
alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújtani az Önkormányzat részére.  
 
4.2. Önkormányzat ellenőrzési joga 
Az Önkormányzat jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) a 
közszolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő 
bevonásával - ellenőrizni. 
Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az 
Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden az ellenőrzés 
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elvégzéséhez ésszerűen szükséges tájékoztatást megadni (így különösen, de nem 
kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a közszolgáltatási 
tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy 
ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni). 
 
 

5. SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 

5.1. Hatályba lépés, szerződés időtartama 
A szerződés mindkét Fél aláírását követően lép hatályba. 

 
A szerződést a Felek 2018. január 1. napjától határozatlan időre kötik. melyet bármelyik fél 
hat hónapra, a tárgyév június 30-ig írásban felmondhat.  
 
5.2. Módosítás 
A szerződést kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 

 
Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek 
módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek a szükséges módosításokról 
intézkedni. 
Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor az adott Fél által előre nem 
látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely 
körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére 
a Felek kötelesek a szerződés módosítása végett a szerződés érintett részét felülvizsgálni.  

 
Nem hivatkozhat a szerződés e rendelkezésére azon Fél, amely az adott lényeges 
körülménybeli változást bizonyíthatóan - közvetlen vagy közvetett módon - maga idézte elő. 
 
 

6. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
 

6.1. Megszüntetés 
 
A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak 
megszüntetni. A Szerződés bármely Fél egyoldalú nyilatkozatával kizárólag a Szerződésben 
meghatározott esetekben szüntethető meg. Megszűnik a Szerződés, ha az Önkormányzat 
jogszabályban meghatározott - a jelen Szerződésben szabályozott Közszolgáltatási 
tevékenység alapjául szolgáló – közfeladat ellátási kötelezettsége megszűnik.  
 
6.2. Önkormányzat rendkívüli felmondási joga 
Az Önkormányzat a szerződést kizárólag abban az esetben jogosult a Közszolgáltatóhoz 
címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, ha a Közszolgáltató a 
szerződésben vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti, és annak az Önkormányzat írásbeli 
felszólításától számított 10 munkanapon belül sem tesz eleget. 

 
 
 
 
 
 



6 

 

7. JÓHISZEMŰ TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖTELEZETTSÉGE 
 
 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során, valamint a szerződéssel 
összefüggésben mindenkor a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek 
figyelembevételével járnak el.  
Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményekről 
egymást tájékoztatni kötelesek. 
 
 

8. KÖZZÉTÉTEL 
 
 

A Felek megállapodnak, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében 
jelen közszolgáltatási szerződést, valamint annak esetleges jövőbeni módosításait – egységes 
szerkezetbe foglalva – a Felek mindegyike a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül 
– amennyiben rendelkezik – saját honlapján közzéteszi.  
 
 

9. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS 
 
 

9.1. Értesítés 
A szerződés alapján megteendő vagy megtehető minden értesítést, kérést, kérelmet, lemondó 
nyilatkozatot és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, és az érintett Félnek az 
alábbiakban megadott címére kell kézbesíteni személyesen, ajánlott tértivevényes postai 
küldemény, kereskedelmi futárszolgálat útján és kézbesítettnek kell tekinteni: 
- ha azt személyesen kézbesítik, a címzett által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon, 
- ha azt ajánlott/tértivevényes küldeményként küldik, a postai átvételi igazoláson szerepelő 

napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta, 
sikertelen kézbesítés esetén pedig, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett 
az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), a postai kézbesítés 
második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon, 

- az értesítést futárral vagy csomagszolgálattal küldték, és a futár vagy csomagszolgálat a 
kézbesített leveleket nyilvántartja, a nyilvántartásban szereplő napon, 

 
 

10. Vegyes rendelkezések 
 
Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében (közvetlen 
kapcsolatformájában is) együttműködnek. Ennek érdekében: 
- Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, 

tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák.  
- Kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, 

stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében 
szükségesek.  

- Vitás kérdéseket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
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7.2. Az Önkormányzat képviselője: 
 

Teljesítést igazoló: Jánosi József polgármester 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; telefon: 56/540-020; e-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 
Közszolgáltató képviselője: 

 
Teljes jogkörű képviselő: Faragó László ügyvezető 
Kapcsolattartó: Szabó Viktor; 56/540-036; e-mail: rekasszolgkft@zagyvarekas.hu 

 
10. EGYÉB VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

10.1. A melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
 

10.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási 
jogviszony már 2018. 01. 01. napjától kezdődően fennáll közöttük, annak tartalma 
jelen okirattal utólagosan került írásba foglalásra. 
 

10.3. Vitás kérdés esetén, a felek törekednek, azok peren kívüli rendezésére. Jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, 
valamint a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. 
 

10.4. A jelen közszolgálati szerződésben kifejezetten hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
esetleges módosítása esetén, az új, hatályos szabályokat kell alkalmazni a Felek jelen 
közszolgálati szerződés alapján létrejövő jogviszonyára, akkor is, ha ennek 
megfelelően nem kerül módosításra a jelen közszolgálati szerződés.  
 

10.5. A Közszolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen 
szerződés szerinti tevékenység alapján védett adatokat is érinthet, és vállalja az ilyen 
adatok – az Infotv. és az Önkormányzat rendelkezései szerinti – kezelését.  
 

10.6. Jelen szerződés 3, azaz három egymással mindenben megegyező példányban készült, 
melyből 2 példány az Önkormányzatot, 1 példány a Közszolgáltatót illeti. 
 

10.7. Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt alulírott helyen és napon helyben hagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Zagyvarékas, 2018. …………………………..  

 

    Jánosi József          Faragó László 

 polgármester ügyvezető 
 Zagyvarékas Község Önkormányzata      RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 
 részéről  részéről 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem:                     
 
  Jánosi Lászlóné 

                                                               gazdasági vezető 
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A közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: 

A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Jegyzői szabályzata a 
közszolgáltatási szerződésből eredő feladatok végrehajtására. 

1. A jegyzői szabályzatban foglaltakat Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-
testülete (továbbiakban: Önkormányzat) által a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
(továbbiakban: Közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződések esetében kell alkalmazni 
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Mötv. 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati közfeladatok ellátására, amennyiben a közszolgáltatások 
megfelelnek a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. számú 
mellékletében foglalt kormányzati funkcióinak. 

2. Az 1. pontban meghatározott közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat képviselő-
testülete jóváhagyó határozata alapján a polgármester írja alá, a jegyző ellenjegyzésével és a 
pénzügyi ügyintéző pénzügyi ellenjegyzésével. 

3. A Kr. 3.§-a alapján ezen közszolgáltatási szerződés preambulumában meghatározott 
közfeladatokat a Hivatal pénzügyi ügyintézője az önkormányzat költségvetési számvitelében 
a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolja el, amelyek 
érdekében azok felmerültek, melyeket a szerződés függeléke tartalmaz. 

4. A Közszolgáltató ügyvezetője köteles biztosítani, hogy az Önkormányzattól ezen szerződés 
alapján kapott támogatás jogszabályoknak megfelelő felhasználását hitelt érdemlő módon be 
tudja mutatni számlaösszesítővel, az ügyvezetői záradékkal ellátott számlákkal és analitikusan 
vezetett nyilvántartással. Közszolgáltató ügyvezetője a közfeladatok ellátásáról köteles 
nyilvántartást vezetni.  

5. A Hivatal pénzügyi ügyintézője a kompenzáció és a támogatás átadásának számviteli 
elszámolását a K512 rovat (egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) 
„önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások” részletező során végzi, 
melyre a nyilvántartási számla alábontásakor is ügyelni kell. 

6. A Közszolgáltató biztosítja, hogy az Önkormányzattól ezen szerződés alapján kapott 
támogatás jogszabályoknak megfelelő felhasználását hitelt érdemlően nyilvántartja, az 
Önkormányzattal egyezteti, számlaösszesítővel, analitikus nyilvántartások vezetésével, 
záradékkal ellátott számlákkal alátámasztja és azokat önkormányzati és/vagy hatósági 
ellenőrzés alkalmával be tudja mutatni. 

7. Közszolgáltató köteles évente, az éves mérlegjelentés és pénzügyi-számviteli beszámolóval 
egyidejűleg a közszolgáltatási tevékenység teljesítéséről, valamint a szerződés teljesítésének 
és a közszolgáltatási tevékenység ellátásának tapasztalatairól, - számszerű adatokkal 
alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújtani az Önkormányzat részére. 

2018. január …………… 

Rédei Róbert 
      jegyző  
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A közszolgáltatási szerződés függeléke 

1.    Általános közszolgáltatások 
 
0133 Egyéb általános szolgáltatások 
013320    Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013390    Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
2. Gazdasági ügyek 
 
0451 Közúti közlekedés 
045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 
 
 
3. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 
0660 Egyéb kommunális feladatok 
066010    Zöldterület-kezelés 
066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 
 
4.    Egészségügy 
 
0760 Egyéb egészségügy 
076061    Környezet-egészségügyi feladatok 
076062    Település-egészségügyi feladatok 
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Az előterjesztést összeállította: Rédei Róbert jegyző 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. február 27-i soron kívüli ülésére 

 
a szociális ellátások után fizetendő 2018.évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 

véleményezése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati 
társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) 
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet 
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén 
elfogadta és 2011. május 3-án hatályba lépett. 

A térítési díjak a rendelet hatálybalépését követően többször változtak, és a jelenlegi 
módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja, a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja valamint 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja 
kezdeményezte. A javaslat elkészítése során az intézmények figyelembe vették a 2018. évre 
vonatkozó normatívák változását.  
 
A térítési díjakat a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozat-tervezet elfogadását. 
 
Zagyvarékas, 2018. február 23. 
 
 

Jánosi József  
polgármester 
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Határozat-tervezet 

 
………/ 2018. (II.27.) sz. képviselő-testületi határozat   
 
a szociális ellátások után fizetendő 2018.évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezéséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében szereplő térítési díjakat 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

 
1. A képviselő-testület felkéri Jánosi József polgármestert, hogy a döntésről szóló 

határozatot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és 
Integrációs Osztályára küldje meg. 

 
A határozatról 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző  
3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs 

Osztályára  
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Irattár 

értesülnek. 
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………/2018. (II.27.) sz. határozat melléklete 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

2018.évben Zagyvarékason 
 
 

Szociális étkeztetés 
  

Kategóriák A szolgáltatás 2018. évi 
önköltsége (Ft/fő/év) 

A szolgáltatás 2018. évi 
önköltsége (Ft/fő/adag) 

 

Intézményi 
térítési díj* 
(Ft/adag) 

Kiszállítás 
(Ft/adag 

0 Ft-tól, az öregségi 
nyugdíjmin. 100%-ig 
(28.500.-Ft/hó) 

165.581 660  
250 120 

Az öregségi min. nyugdíj 
100-200 %-a között 
(28.501-57.000.-Ft)  

165.581 660  
400 120 

Az öregségi nyugdíjmin. 
200-300%-a között 
(57.001-85.500.-Ft/hó) 

165.581 660  
500 120 

Az öregségi 
nyugdíjmin.300%-a fölött 
(85.501.-Ft/hó) 

165.581 660  
540 120 

*A meghatározott díj az ÁFA-t- tartalmazza.  
 
Díjemelés nem történik 2017.évhez képest. 
 
 

Házi segítségnyújtás 
 
 

 
Kategória A szolgáltatás 2018. évi 

önköltsége (Ft/év/ellátott) 
A szolgáltatás 2018. évi 

önköltsége   
(Ft/óra/ellátott)     

Intézményi térítési 
díj (Ft/óra) 

Személyi gondozás 361.909 205 0 
Szociális segítés 361.909 205 0 
 
A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
 

Kategóriák 
A szolgáltatás 2018.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/év) 

A szolgáltatás 2018.évi 
önköltsége 

(Ft/készülék/nap) 

Intézményi térítési 
díj (Ft/készülék/nap) 

jövedelme a min. nyugdíj 300 % 
alatt  ( 85.500.-Ft/hó) van               35.584 153  

0 
jövedelme a min. nyugdíj 300 % 
felett ( 85.501.-Ft/hó) van               35.584 153 30 

 
szociálisan nem rászorult               35.584 153 120 

A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
 

Idősek nappali ellátása 
 

 
ZAGYVARÉKAS  

Kategóriák A szolgáltatás 2018. évi 
önköltsége 

(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás  2018. évi  
önköltsége  

(Ft/nap/ellátott) 

Intézményi térítési 
díj   

Ft/nap 
 248.317 989 0 
 
 
A térítési díj az előző évhez képest nem változik. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati 

rendelet megalkotására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (9) bekezdése kimondja: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben 
szabályozza.” Jelen rendelet tervezet ezen törvényi kötelezettség teljesítésének tesz eleget. 
 
Az Mötv 42. §-a rögzíti a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit, így a 42. § 4. pontja 
szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre az alapítványi forrás átvétele és 
átadása. 
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvétele tárgyában 1 millió Ft érték alatt a polgármester 
jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításai keretében 
utólagosan tájékoztatja, 1 millió Ft értékhatár felett pedig a Képviselő-testület dönt.  
 
Államháztartáson kívüli forrás átvétele több jogcímen lehetséges. Például közérdekű 
felajánlás, ajándék, öröklés útján célhoz kötötten vagy felhasználási, hasznosítási cél 
megjelölése nélkül. 
A felajánlók, támogatók lehetnek az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vagy természetes személyek. 
 
Nem tartoznak ide az önkormányzati rendeletben szabályozott szociális támogatások, a 
felsőoktatási ösztöndíj tekintettel arra, hogy azok nyújtása államháztartási forrásból történik. 
 
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására – a forrást biztosító előirányzat feletti 
rendelkezési joggal bíró polgármesterhez intézett kérelem benyújtása után – a tárgy szerinti 
önkormányzati rendelet szabályai alapján van lehetőség. 
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A törvényi rendelkezés értelmében önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni az 
államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait, melynek keretében – az alapítványi 
pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből 
átruházható. 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 

A rendelet-tervezet címe:    ……/2018. (II. ….) önkormányzati rendelet az államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: Az államháztartáson kívülről érkező és átadásra kerülő 
források pontos szabályszerű nyomon követése, a közpénzek célnak megfelelő elszámolása 
biztosított.  
Költségvetési hatása: Az államháztartáson kívüli forrás átadásának fedezetét és az átvett 
pénzeszközt a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza. 
Környezeti, egészségi következménye: nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló számottevő hatása: nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX törvényben foglaltak betartása. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet 
megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna 
meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Kérem a rendelet tervezet megvitatását és annak elfogadását! 
 
 
Zagyvarékas, 2018. február 23.  
 
        Jánosi József 
        polgármester 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

……./2018. (II. …...) számú önkormányzati rendelete 

 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról  
  

Zagyvarékas Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő 
rendeletet alkotja:   

 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

 (1)  A rendelet hatálya kiterjed a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem 
tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az 
önkormányzat forrást (pénzeszközt) ad át, vagy akitől forrást (pénzeszközt) vesz át. 

 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, 
ösztöndíjakra, illetve a közfeladat-ellátására kötött megállapodás keretében átadott 
pénzeszközökre. 
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2. Értelmező rendelkezés 
 

2. § 
 

(1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek 
és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz (forrás).  

(2) Pályázaton kívüli, egyedi elbírálás alapján juttatott támogatásra a polgármesteri keret 
terhére van lehetőség. 

 

3. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 

3. § 
 

(1)  Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás – az alapítványi forrás 
kivételével – az önkormányzat részére történő átvételéről:  

a) a polgármester dönt amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást nem jelent, 

b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi 
kötelezettségvállalást jelent 

ba) 1 millió Ft értékhatárig a polgármester, 

bb) 1 millió Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.  

(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-
testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési 
rendelet módosítására. 

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti 
meg.  
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4. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

4. § 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben meghatározott 
előirányzatai terhére határozatban dönt az egyedileg – céljelleggel – nyújtott forrás átadásáról.  

(2) A Polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére 
dönthet államháztartáson kívülre történő forrás átadásról.  

(3) A Polgármester a polgármesteri keret terhére államháztartáson kívülre történő forrás 
átadásról a Képviselő-testületnek a következő képviselő-testületi ülésen beszámol, 
egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására és évente egyszer, a 
zárszámadási rendelettervezet benyújtásával egyidőben összesítve beszámol. 

(4) Az Önkormányzat államháztartáson kívülre forrást kérelemre, az 1. számú mellékletben 
szereplő „Pályázati adatlap” benyújtását követően adhat. A pályázati adatlap minden év 
március 31. napjáig nyújtható be. 

(5) A polgármesteri keret terhére történő támogatás kérelmének benyújtására a mindenkori 
költségvetési rendelet elfogadását követően kerülhet sor. 

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átadására a Képviselő-testület határozata, vagy a 
polgármesteri keret terhére a Polgármester döntése alapján külön szerződést kell kötni, mely 
aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. A támogatás kifizetésére a 2. 
számú mellékletben szereplő „Támogatási szerződés” létrejöttét követően kerülhet sor. 

(7) A Szerződésnek tartalmaznia kell:  

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,  
b) a forrás nyújtásáról döntést,  
c) a forrás összegét,  
d) a forrás felhasználásának célját,  
e) a forrás felhasználásának feltételeit,  
f) a pénzügyi teljesítést,  
g) a teljesítés ütemezését,  
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h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés 
időpontját, időtartamát és feltételeit,  

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,  
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,  
k) a forrás felhasználásának határidejét, 
l) az ellenőrzési kötelezettség előírását.  

  

(8) Az Önkormányzat a szerződéstől eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.  

(9) Csak az a szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a jóváhagyásra jogosult 
testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét törvényes határidőn 
belül az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte, és amelynek megtörténtét a 3. 
melléklet szerint nyilatkozatban kijelentette. 

(10) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott 
pénzeszközt a Képviselő-testület által meghatározott célra köteles fordítani és annak 
felhasználásáról köteles elszámolni. A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi 
Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére és a Képviselő-testület tájékoztatására a 
költségvetési zárszámadási rendelet megalkotásáig. 

(11) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított 
számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás 
folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni. 

(12) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan 
felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. 

5. §  

 Záró rendelkezések  
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
Zagyvarékas, 2018. február ……. 
 
   Jánosi József      Rédei Róbert  
   polgármester          jegyző 
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1. számú melléklet a ……./2018. (…...) számú önkormányzati rendelethez 

PÁLYÁZATI ADATLAP  

1. A pályázó szervezet neve : 

2. A pályázó szervezet címe, elérhetősége: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

3. A pályázó szervezet értesítési címe (amennyiben nem egyezik meg a 2. pontban 
leírtakkal): 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

4. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület                                  b) alapítvány                                       c) egyéb 

5. A pályázó adószáma:  

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:  
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7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Képviselő neve:  

Képviselő címe:  

Telefon:  

E-mail:  

8. Zagyvarékas Község Önkormányzatától kapott-e olyan támogatást, amely e 
pályázata benyújtásakor még nem valósult meg, vagy annak elszámolása és 

beszámolója még nem került elfogadásra? (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

 

Igen Nem 

 

9. Az új program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont: 201_ év  

 

hó  nap 

Befejezési időpont: 201_ év  

 

hó  nap 

 

10. Az éves működés, illetve a program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: Ft 

A megvalósításhoz most kért támogatás összege: Ft 
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11. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, 
címe: 

 

 

Bankszámla száma:       __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __   

    -  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

12. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek jegyzéke: 

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 

d.) Bírósági bejegyzés másolata (amennyiben 2016-ben nem 
nyújtott be pályázatot) 

 oldal 

e.) Alapszabály, illetve alapító okirat másolata (amennyiben 
2016-ben nem nyújtott be pályázatot, vagy alapító okirata azóta 

megváltozott) 

 oldal 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- az önkormányzathoz korábban benyújtott pályázatunkban, korábbi támogatási 
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy 
pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, 
illetve ilyen nyilatkozatot nem tettünk. 
 

- korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetünknek felróható okból a 
támogatási szerződéssel ellentétesen nem történt, 
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- szervezetünkkel szemben nincs a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenségi ok, illetve amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt 
érintettség áll fenn, ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben 
kezdeményeztük, 
 

- szervezetünknek nincs helyi adó tartozása, 
 

- szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem 
kezdeményezte, 
 

- megfelelünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 
- nincs az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségünk. 
 

 
- az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom a Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatalt adataim kezelésére.  

 

    ………………….………, 201……. …………………………..……. hó …………nap  

 

……….…………………………………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 
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2. számú melléklet a ……./2018. (…...) számú önkormányzati rendelethez 

 

T Á M O G A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S 
 

mely létrejött egyrészről ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (5051 

Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; képviseli: Jánosi József polgármester), továbbiakban, mint 

Támogató,  

másrészről ___________________________ (szervezet neve), ________________________ 

{címe}; képviseli: _________________ {név), mint Támogatott között a …….. évi civil 

szervezetek támogatásáról. 

1. A Támogató Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/20…. 

(…..) sz. határozata alapján ……………. támogatása céljából Támogatott részére 

_________,- Ft, azaz ____________________ forint, célzott támogatást nyújt. 

2. A Támogató a támogatást a Támogatott bankszámlájára átutalja/ házipénztárból a 

képviselőnek kifizeti. 

A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése)– lehetőség szerint – 

………………-ig, de legkésőbb …………………ig történik. 

3. Támogatott köteles a beszámolója letétbe helyezéséről szóló igazolás  2018. június 30-

ig történő utólagos benyújtására. Amennyiben az igazolás teljesítése elmarad, úgy a 

támogatott köteles a támogatás összegét teljes egészében visszafizetni. 

4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb ………………………-ig 

írásos szakmai és - számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, 

melyet Jánosi József polgármesternek címezve kell a polgármesteri hivatalhoz 
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benyújtani. A támogatási összeg kizárólag a szervezetnél felmerülő költségek 

fedezetéül használható fel. 

5. A beszámolót a képviselő-testület ………………………-i ülésén tárgyalja és fogadja 

el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 

5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. 

6. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, a 

Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal 

növelt - összegét legkésőbb ………………………-ig az önkormányzat 

számlájára/pénztárába visszautalni/visszafizetni. A beszámoló benyújtásának nem 

megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két 

évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.  

7. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a 

Polgármesteri Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi 

ellenőrzéséhez. 

 

Zagyvarékas, …………………….. 

 

……………………………………..    …………………………………… 

     Támogató           Támogatott  
 

 

 
 
Pénzügyileg ellenjegyző:                     
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. február 27-i soron kívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2018.évi választását. 
A szavazás napja: 2018. április 8. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 14. § (1) bekezdése alapján: „A 
választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt 
szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a 
választás törvényes rendjének helyreállítása.” 
Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a szavazatszámláló bizottságot. 
 
A Ve. 24. § (1) alapján: A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban 
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők 
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon 
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 
szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 100/2016. (VI.30.) és 
125/2016. (IX.22.) számú határozatával döntött a szavazatszámláló bizottság tagjainak, 
póttagjainak személyéről. Megbízatásuk lejárta miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény értelmében új szavazatszámláló bizottsági tagokat, póttagokat szükséges 
választani.  

A Ve. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a szavazatszámláló bizottság legalább 5 
tagból áll. A Ve.16.§-a alapján a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 

A Ve. 17.§-a alapján a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel 
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja, aki az 
országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 
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Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, 
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a 
Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a 
bizottság választott tagja az előzőekben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet 
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi 
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 

Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak 
megfelelnek. 
 
A Ve. 25.§ alapján a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem 
nyújtható be. A megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület.  
 
A tagok és póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott 
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart. 
 
Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat, illetve póttagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében - 
válasszák meg.  
 
Az előterjesztés mellékletei: 

1.  szavazatszámláló bizottsági tagok jegyzéke 
2. melléklet: póttagok jegyzéke  

 
A támogató döntéshez az Mötv. 50. § alapján minősített szótöbbség szükséges. 
 
Zagyvarékas, 2018. február 23. 
 

Rédei Róbert 
jegyző 

HVI vezető 
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TERVEZET 

…../2018. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – a helyi 
Választási Iroda vezetőjének indítványára – a Szavazatszámláló Bizottságok tagjaiként és 
póttagjaiként az alábbi személyeket választja meg: 
 
 
Tagok:  Fekécs Istvánné Zagyvarékas, Koszorú utca 5. 

Nagy Adrienn Zagyvarékas, Akácfa u. 4. 
Polónyi Zsuzsanna Zagyvarékas, Alkotmány utca 12. 
Simonné Dóra Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány u. 27/1. 
Varga Sándorné Zagyvarékas, Külső-Alkotmány utca 8/2. 
Cinka István Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 38. 
Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth utca 37. 
Molnár Istvánné Zagyvarékas, Alkotmány utca 49.  
Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 
Révész Ernő Zagyvarékas, Liliom utca 8. 
Mészáros Gyuláné Zagyvarékas, Csatorna u. 1. 
Kocsis Frigyesné Zagyvarékas, Posta utca 1. 
Fekete Viktória Zsófia Zagyvarékas, Dr. Taródi B. u. 28. 
Baloghné Lakatos Márta Zagyvarékas, Pozsonyi utca 28. 
Polónyiné Kovács Krisztina Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 31. 

 
Póttagok:  Visnyei Panni Zagyvarékas, Szabadsajtó u. 6. 

Dóra Imréné Zagyvarékas, Külső-Rákóczi u. 13. 
Koncsek Erzsébet Zagyvarékas, Szabadság tér 3/2. 
Ignácz Mihályné Zagyvarékas, Szabadsajtó u. 9. 
Novákné Fekete Orsolya Zagyvarékas, Dr. Taródi B. u. 11. 
Faragóné Makai Mónika Zagyvarékas, Egység utca 4/1 
Csák Nikolett Zagyvarékas, Gyimesi utca 12. 
Szabóné Fodor Mónika Zagyvarékas, Rákóczi út 63. 
Tóth Jánosné Zagyvarékas, Erdő u. 8/2. 
Pócsi Zsuzsanna Zagyvarékas, Gerlice u.1. 
Jánosi Ingrid Zagyvarékas, Nagyváradi utca 13. 
Szíjjártóné Gál Szabina Zagyvarékas, Nagyváradi utca 30. 
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Faragó Gyuláné Zagyvarékas, Egység út 48. 
Rab Fruzsina Zagyvarékas, Rákóczi út 13. 
Jánosi Dávid Zagyvarékas, Liszt F. utca 4. 
Németh Krisztina Zagyvarékas, Gyimesi utca 14. 
 

 
 
A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak, póttagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott Szavazatszámláló Bizottságok alakuló üléséig tart. 
 
A határozatról: 
 
1.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjai,póttagjai 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 
 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




