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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2018. március 29-én (csütörtökön) 9 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.) Beszámoló a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokság 2017.évi tűzvédelmi 
tevékenységéről  
Előadó: Dékány László tűzoltó alezredes parancsnok 
 
3.)  Előterjesztés a településképi rendelet jóváhagyására 
 Előadó: Rédei Róbert jegyző, Pálinkás István mb. főépítész 
 
4.)Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2017.évi munkájáról 
Előadó: Cinka István bizottsági elnök 
 
5.)Beszámoló az Égszínkék Óvoda 2017.évi tevékenységéről 
Előadó:  Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 
6.)Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározására  
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
7.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017.évi munkájáról 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
8.) Előterjesztés az építményadóról szóló 7/2015.(V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Rédei Róbert jegyző 
 
9.) Előterjesztés az önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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10.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
11.) Előterjesztés halaszthatalan víziközmű rekonstrukció / Zagyvarékas, Liliom út 
(Dallos utca- Nagyváradi út között)/ elvégzésére, koncessziós díj terhére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
12.)Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2018. március 27. 
               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  

kivitelezési munkák elkezdődtek.  

 

2.) Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projektre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A 2018. januárjában 

benyújtott eszközátcsoportosítás kérelmünket az Államkincstár elutasította arra hivatkozással, 

hogy a hiánypótlási dokumentumok továbbra sem támasztják alá a változást.  Nem tudunk 

mást tenni, mint a projekt közbeszerzési eljárását haladéktalanul elindítani. 

 

3.) Szociális konyha építése: 

 

A projektben a következő mérföldkő elérési időpontja 2018.04.20. amikor is a kiviteli tervek 

elszámolását kell benyújtania az önkormányzatnak az Államkincstár felé. Ezt követően 

indítható a projekt közbeszerzési eljárása. 

 

4.) Kerékpár út létesítése: 
 

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. május 15.  
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5.) Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése: 

 

A beruházás kiviteli szintű tervei a tervezett határidőben (2018. március 31. napig), ezt 

követően elszámolásra benyújtásra kerülnek az Államkincstár felé. A hivatali épület felújítása 

mellett a projektbe egy új épület is bevonásra kerül, mégpedig az Idősek Klubjának épülete. 

Erre a projekt költségei jelenleg lehetőséget adnak, a Magyar Államkincstár hozzájárulása 

mellett. 

 

6.) Zagyva-Ökopark: 

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

tervek elkészítését foglalja magában. A tervek elkészítésére vonatkozó a vállalkozási 

szerződést megkötöttük, a tervezés folyamatos. Ezt követően a 2. mérföldkőben kerül sor a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Ezzel párhuzamosan szintén elkészítés alatt áll a 

projektben kötelező marketingstratégia is. 

 

7.) Adósságkonszolidáció (Zagyva-híd,belterületi utak, járdák, ravatalozó 

felújítása): 

 

A Zagyva-hídra vonatkozó fővizsgálati szakvéleménye 2018. márciusában elkészült. Jelenleg 

a híd kiviteli tervein dolgozik a megbízott cég. A kiviteli tervek 2018. április 5-ig 

elkészülnek. Ezt követően nyílik lehetőség a projektben szereplő beruházási tételekre 

vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására. 

 
 
Z a g y v a r é k a s, 2018. március 27. 

Tisztelettel: 

        Jánosi József s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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     Az előterjesztést készítette:  
Rédei Róbert jegyző, Pálinkás István mb.főépítész 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 29-ei ülésére 
 
 

Előterjesztés 
Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló rendelet elfogadásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette a Településképi Rendeletet (továbbiakban: TKR) a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.  
 
A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes 
tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet szerint.  
 
Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner 
Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TKR 
készítésekor. A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyvvel összhangban készült, 
figyelembe véve a Reklámrendeletet, a Kormány által kidolgozott minta reklám rendeletet, a település 
hatályos helyi értékvédelmi rendeletét és helyi építési szabályzatát. A tervezet lakossági és 
államigazgatási véleményeztetése megtörtént. Az államigazgatási véleményezés szintén a Lechner 
Tudásközpont digitális egyeztető felületén kellett, hogy történjen a Rendelet előírásai alapján.  
 
A TKR feltöltése 2018. március 8-án került sor.  
 
A beérkezett vélemények szerint átdolgozott TKR – rendelet tervezet jelen előterjesztés mellékletét 
képezi. A partnerségi véleményeztetés keretein belül a lakosság részéről írásos észrevétel nem 
érkezett.  
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A TKR készítője elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az előterjesztési anyag már a 
pontosított településképi rendeletet tartalmazza. 
 
 
A településképi rendeletet a Képviselő-testületnek rendeletként kell megállapítania. A jóváhagyott 
rendeletet rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzat honlapján közzé kell tenni 15 
napon belül, valamint nyomtatásban, az önkormányzati hivatalban a hozzáférést biztosítani kell. Ezen 
túlmenően az elfogadott dokumentumokat az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt digitális 
formában meg kell küldeni, a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítész hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes járási építésügyi osztályának, vagy 
elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. § (1) c) alpontja szerint. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendeletet hagyja jóvá. 
 
Zagyvarékas, 2018. 03.23.  
 
 
 
         Jánosi József 

polgármester 
 



1 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2018. (…...)  

Önkormányzati rendelete 
Zagyvarékas Község településképének védelméről 

 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57§ (3) bekezdésében, valamint a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-ában, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) 
pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) 
bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés 
lefolytatásával, továbbá a 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kormányhivatal; 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter; 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi 

lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Bevezető rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása 

1. § 
 

(1) E rendelet célja Zagyvarékas Község sajátos településképének, jellegzetes 
arculatának megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített örökség 
meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a 
településképi szempontból meghatározó területek, a településképi 
követelmények megállapítása és a településkép – érvényesítési eszközök 
szabályozása. 
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(2) E rendelet előírásait az Önkormányzat Képviselő – testülete által elfogadott 
településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni. 

 
 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Információs vagy más célú berendezés: olyan önálló tartószerkezetű, más 

építménytől függetlenül elhelyezett, legfeljebb 4,0 m2 felületű, legfeljebb 3,0 m 
szerkezeti magasságú, világítás nélküli, egy-, vagy kétoldalas faanyagú tábla, 
amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy egyéb cél 
megvalósításával közérdeket is szolgál és hasznosítható felületének legfeljebb 
kétharmadán tehető közzé reklám. 

2. Természetvédelemmel érintett terület: magasabb szintű jogszabály által kihirdetett 
azon országos jelentőségű természetvédelmi területek, ahol a természet megőrzése 
elsődleges szempont. 

3. Útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, 
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési 
szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás. 

 
 

II. Fejezet 
Helyi védelem 

3. A helyi építészeti örökség területi és egyedi védetté nyilvánítása, a védelem nyilvántartása, 
a védelem megszüntetése 
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3. § 
(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 
(2) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és 

egyes településrészt meghatározó valamely 
a) településkarakterre (településkép elemei, formái, anyagai, színvilága és azok 

együttese) 
b) utcaképre, utcakép részletre, ahol a település arculatát meghatározó 

építmények együttest alkotnak 
c) telekstruktúrára  
d) településszerkezetre terjed ki. 

(3) Az önkormányzat építészeti örökséggel érintett területet jelen rendeletben nem 
nyílvánít védetté.  

(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 
arculatot, településkaraktert meghatározó valamely 
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, 

tömegformálásra, homlokzati kialakításra, 
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, 
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint 
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy 

részére terjed ki. 
(5) Az önkormányzat helyi egyedi védelem alá e rendelet 2. mellékletében felsorolt 

művi értéket helyezi. 
(6) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy 

természetes személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített 
örökségvédelmi hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot 
tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése, 
b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi 

szám), egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással, 
c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak 

képviselőjének megnevezése, elérhetősége, 
d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése, 
e) a védelem fajtája, 
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat 

indoklása. 
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(7) A Képviselő -testület a védetté nyilvánításról, megszüntetésről szóló döntését a 
települési főépítész véleményének figyelembevételével, a javaslat benyújtásától 
számított 30 napon belül hozza meg, a döntésről az érintetteket írásban értesíti. 

(8) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása - e rendelet 2. melléklete alapján 
– a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/D § a) –d) pontjain túl tartalmazza a 
védetté nyilvánított helyi érték: 
a) állapotát befolyásoló átalakításokat, tevékenységeket történeti sorrendben, 
b) fotókat. 

(9) A védetté nyilvánított egyedi helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla 
elhelyezéséről az önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a 
használó tűrni köteles. 

(10) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi 
érték 
a) megsemmisül, 
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul 

magas költséggel járna, illetve növényegészségügyi szempontból állapota 
visszafordíthatatlanul károsodik, 

c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a 
védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, 

(11) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő 
dokumentáció, amely tartalmazza: 
a) az érintett elem helyszínrajzát, 
b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, 

metszetek, homlokzatok, műszaki leírás),  
c) természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet 
d) fotódokumentációt 

(12) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni 
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4. A helyi védett érték fenntartása 

4. § 
 
(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az 

érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen 
rendeletben foglalt részletes előírásokat be kell tartani. 

(2) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat előtérbe 
helyezése. A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. 

(3) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a 
használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon 
belül köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre 
önkormányzati támogatás nem adható. 

 
III. Fejezet 

A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján 
a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

5. A településképi szempontból meghatározó területek meghatározása 

5. § 
 
(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság 

alapján a településképi szempontból meghatározó terület térképi lehatárolását e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Zagyvarékas településen településképi szempontból meghatározó településrész a 
történelmi településrész. 

 
IV. Fejezet 

A településképi követelmények meghatározása 

6. Helyi védett elemekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények 

6. § 
 

Helyi védett épület esetén: 
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a) a homlokzat, tetőidom nem változtatható, 
b) a közterület felől látható homlokzatokon az eredeti ablakok megtartandók, 

vagy kivitelükben hasonlóra cserélhető, a nyílásrend megtartandó 
c) az épületek vakolt, festett homlokzatának felületképzése vakolt, pasztell 

színezésű lehet, 
 

d) az épület homlokzatán lévő díszítések nem távolíthatók el 
e) a tetőfedés eredeti formájában megtartandó  
f) a homlokzatok anyaghasználatát az eredeti állapotnak megfelelően kell 

megtartani, de az egyes épületszerkezetek a kor követelményeinek megfelelően 
módosulhatnak. 

 

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti 
követelmények 

7. § 
 

(1) Új épület építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem 
megengedett a fém hullám vagy fém trapézlemez, a hullámpala alkalmazása 

(2) Új épület építése és felújítása esetén zöld és kék tetőszín nem megengedett. 
(3) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása során el 

kell érni, hogy az a környezet kialakult állapotához igazodjon.  
(4) Az építési telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés 

biztosításához, igazodjon a környezetében lévő 
a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz; 
b) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz. 

 

8. Helyi védett értékekre és településképi szempontból meghatározó területekre együttesen 
vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények 

8. § 
 
(1) Új épület építése, meglévő épületek héjazatának felújítása, cseréje során nem 

megengedett a fém hullámlemez, valamint fém trapézlemez alkalmazása. 
 

9. Egyéb, nem védett és nem meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti 
követelmények 
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9. § 
 
Zagyvarékas hatályos helyi építési szabályzatában lakóterületnek nyilvánított területen 
lakóépület csak magastetővel építhető, a kivitelezés során hullámpala nem 
használható. 
 

10. Egyéb műszaki berendezések  

10.  § 
 
(1) Helyi védett épület esetén az épület közterület felől látható homlokzati- és 

tetőfelületein, elő- és oldalkertjében, kerítésén parapetkonvektor, vagy 
klímaberendezés kültéri egysége, továbbá közművezetékek újonnan nem 
helyezhetők el. 

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek. 

 
 
 

11. Egyéb sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése 

11.  § Felszíni és felszín alatti energiaellátás 
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(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas 
terület a külterület nem védett területei. 

(2) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a védett területek 
kivételével a település teljes igazgatási területe alkalmas. 

(3) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas terület a 
külterület védett területei és a belterület védett területei. 

(4) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő 
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető. 

(5) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához 
szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, 
gáznyomás-szabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező 
megjelenéssel helyezendő el. 

(6) Helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményeket, műtárgyakat a védett 
épületek figyelembevételével, takartan vagy természetes anyagok, fa, kő, égetett 
kerámia alkalmazásával kell elhelyezni. 

(7) Természetvédelemmel érintett területeken  
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell 

biztosítani. 
b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el. 
c) kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) 

esetén, teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges. 
 

12. Közművezeték elhelyezés 

12.  § 
Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, 
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, 
valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve 
légkábeles formában szabad létesíteni. 
 

13.  Reklámok, reklámhordozók 

13.  § 
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(1) Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges. 

(2) Utasváró építményen legfeljebb 10 db reklámfelület alakítható ki, felülete 150*200 
cm lehet 

(3) Az önkormányzat közigazgatási területén legfeljebb 2 db közművelődési célú 
hirdetőoszlop helyezhető ki, melynek magassága 3 méter, átmérője 1 méter lehet 

(4) Információs vagy más célú berendezésből legfeljebb 15 db helyezhető ki, melynek 
felületi mérete darabonként 120*170 cm, magassága 220 cm 

(5) Természetvédelemmel érintett területen reklámhordozó berendezések nem 
helyezhetők el. 

(6) Reklámok elhelyezésénél jelen rendelet 17. §-a előírásait be kell tartani. 
 

V. Fejezet 
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

14. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere 

14.  § 
 
Jelen rendeletben támogatási rendszer nem kerül bevezetésre. 
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VI. Fejezet  
Településkép-érvényesítési eszközök 

15.  A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

 
15.  § 

 
(1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden 

olyan építési tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi 
védett, vagy településképi szempontból meghatározó területen található, valamint 
helyi egyedi védelemmel érintett elemek esetén. 

(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész, 
annak hiányában a polgármester feladata. 

(3) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt – az (1) bekezdésben 
foglaltakon kívül - bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a főépítésznél, annak 
hiányában a polgármesternél. 

(4) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt a kérelem 
beérkezésétől számított 8 napon belül le kell folytatni. 

(5) A településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész, 
illetve annak hiányában a polgármester emlékeztetőt készít. 

 

16.  A településképi véleményezési eljárás 

16.  § 
 
(1) E rendeletben településképi véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre. 
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17. A településképi bejelentési eljárás  

17. § 
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni: 

a) a település helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokat érintő 
aa) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja szerinti 

építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően, 
ab) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – 

megváltoztatása esetén, 
b) a teljes közigazgatási terület tekintetében reklámok, illetve hirdető 

berendezések elhelyezése esetén. 
(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia. 

(3) Az építési tevékenység végzése, rendeltetés megváltoztatása, reklám és 
reklámhordozó elhelyezése a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott 
hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések 
figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz egyéb hatósági engedély nem 
szükséges. 

 
(4) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész 

készíti elő. 
(5) A polgármester által kiadott hatósági határozat érvényessége az igazolás 

kiállításának dátumától számítva, az építési tevékenység végzésére, rendeltetés 
megváltoztatására, reklám illetve reklámhordozó elhelyezésére vonatkozóan: 
a) állandó építmény esetén legfeljebb 1 év, 
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap, 
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén 

legfeljebb 2 év, 
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései 

esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év, 
e) útbaigazító hirdetmény esetén a működés befejezésének időpontja, de 

legfeljebb 2 év. 
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18.  A településképi kötelezés 

18.  § 
(1) A polgármester évente legalább egy alkalommal a településképi követelmények 

tekintetében általános ellenőrzést tart. 
(2) A polgármester a településképi követelmények teljesítése érdekében településképi 

kötelezést rendelhet el. 
(3) A településképi kötelezés építmény, építményrész felújítása, átalakítása vagy 

elbontása kötelezettség lehet. 
(4) A polgármester a kötelezési eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát a 

településrendezés érdekében - az ingatlan beépítésére, építmény, építményrész 
felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, melyet határozatban rögzít. 

(5) A polgármester a Képviselő – testületi határozatban foglaltak be nem tartása esetén 
figyelmeztetést tartalmazó végzést küld az érintettnek. 

(6) Amennyiben a végzésre az elkövető 8 napon belül nem reagál, a Képviselő-testület 
településképi bírságot szabhat ki. 

(7) A településképi bírság összege: 
a) helyi védett egyedi építészeti értéket érintő mulasztás esetén maximum 200 

000 forint,  
b) településképi szempontból meghatározó területet érintő mulasztás esetén 

maximum150 000 forint, 
 

c) reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó mulasztás 
esetén maximum 100 000 forint. 

 
VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

19.  § 
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(1) E rendelet 2018. ………. napján lép hatályba. 
(2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zagyvarékas Község 

Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2010 (II.12.) rendelete a helyi építészeti 
örökség védelméről, valamint Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – 
testületének 4/2010 (II.12) rendelete az ingatlanok helyi egyedi védelem alá 
helyezéséről 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zagyvarékas Község 
Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi építési szabályzatról szóló 1/2007. 
(I.26.) sz. önkormányzati rendeletének: 
a) 14.§ (1.) bekezdése 

 
 
Zagyvarékas, 2018. 
 
 
 

Jánosi József                                                                         Rédei Róbert   
  polgármester                                                                                                   jegyző 
   
 
 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet 2018.....................................… kihirdetésre került. 
Kelt.: Zagyvarékas, 2018……………………                                           
 
          Rédei Róbert 
                 jegyző 
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1. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati rendelethez 
 
 

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása – Belterület 
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2. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati rendelethez 
 
 

Helyi védett épületek - értékleltár 
 
 

Ssz. Megnevezés Cím, hrsz. Leírás 
1  

Római katolikus 
templom 

Zagyvarékas,  
hrsz: 1 

A római katolikus templomot 1909. 
december 8-án szentelték fel Szent Imre 
tiszteletére. A templom egy főhajóból és két 
oldalhajóból áll, érdekessége, hogy a torony 
nem a hajó közepén, hanem oldalsó részén 
van. 

2 Római katolikus 
plébánia 

Zagyvarékas 
hrsz.3 

Zagyvarékas legrégebbi épülete a római 
katolikus plébánia  

3 Tájház Zagyvarékas 
hrsz. 685 

Felújított népi lakóház, mely a jellegzetes 
zagyvarékasi népi építészet stílusjegyeit 
bemutatja és néprajzi állandó kiállításnak 
ad otthont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

Helyi Értéktár Bizottság beszámolója a 2017-ben végzet munkáról 

 

Tisztelt Jánosi József Polgármester Úr! 

Tisztelt Rédei Róbert Jegyző Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Zagyvarékasi Helyi Értéktár Bizottság 2017-es évben végzett tevékenységéről az alábbiak 
szerint számolhatok be röviden. 

Két programot emelek ki hagyományőrző tevékenységünkkel kapcsolatban: 

1. 2017. május 15-én konferencián vettem részt. 

„Közgyűjteményi adatbázisok a tudomány és az oktatás szolgálatában” címmel. A 
programsorozatra a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban került sor. 

Értékes információkat, szakmai segítséget kaptam nemcsak az Értéktár Bizottsági 
tevékenységhez, hanem pedagógusként, oktató-nevelő munkámhoz, valamint a helytörténet 
kutatásban hasznosítható közgyűjteményekről is tájékozódhattam. 

Minden programelem érdekes és hasznos volt, de két előadást külön is megemlítenék:  

A Hungaricana közgyűjteményi portál és ADT plus bemutatása: 

Előadó: Biszak Sándor-Arcanum Adatbázis Kft ügyvezetője 

Településünkről is nagyon sok adat található a portálon. A helytörténetkutatók számára igazi 
kincsesbányát jelentenek az ilyen felületek. 

Községünkről az alábbi linkre kattintva tekinthetünk meg sok forrásanyagot! 

https://hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICJ6YWd5dmFyXHUwMGU5
a2FzIn0&page=2&per_page=20 

Az előadáson elhangzottak nagy segítséget jelentenek a helytörténet kutatók számára.  

Egy jellemző példát említve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve-14. Zounok-
Szikszai Mihály írása: Az I. világháború „hősi emlékei” Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
(406-407. oldal) 

Zagyvarékas címszó alatt olvasható : 

A községi képviselőtestület 1923. május 15-én tartott gyűlésén vetődött fel első ízben a 
gondolat, hogy a nagy háborúban elesett hősöknek méltó emléket állítsanak. Az ülésen a 
HEMOB képviseletében megjelent Schaffner Béla nyugalmazott százados, aki bemutatott 
néhány tervet. Az elöljáróság tetszését Lukácsy Lajos szobrászművész "Megtérés az Úrhoz 
"című szoborkompozíciója nyerte meg. A művésztől megrendelt alkotás a következő év 
decemberében már készen is állt. Az elkészült alkotást 1925.júniusában szállították Budapestről 
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Zagyvarékasra, ahol a templom előtti téren állították fel. Avatására 1926. szeptember 12-én 
került sor. 

Az emlékmű kétalakos kompozíció műkőből. A hős magyar katona megtérését ábrázolja az 
Úrhoz. Építészeti része 1,7 m, a szobor 2,1 m magas. A talapzaton elöl felirat:  

"1914-1918 ÉVI VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKÉRE ZAGYVARÉKAS 
KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE 1925" 

 

Zagyvarékas  

1926.09.12.  

Lukácsy Lajos  

műkő 

 

Pedagógusként külön is fontosnak tartottam Dr. Fülöp Tamás PhD. főiskolai tanár 
előadását a Közgyűjteményi adatbázisok felhasználási lehetőségeiről az oktatásban. 

 

Egyre több a digitalizált anyag található az internen: a lehetőségeket inkább már csak a kutatásra 
fordítható idő korlátozza. 

2. Az előző évben végzett munkánk második fontos rendezvényeként Serfőző Simon 
köszöntését emelem ki: az ünnepi eseményre 2017. október 20-án került sor a 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Színháztermében. Sajnos a hetek költői 
csoportból Serfőzős Simon mellett már csak két költőt köszönthettünk. 

 Ágh Istvánt 
 Buda Ferencet, 

Serfőző Simonnal együtt-mindhárman Kossuth-díjasok a Magyar Művészeti Akadémia 
tagjai, Ágh István és Buda Ferenc a Nemzet Művészei. 

Ez a találkozót helyi kulturális értékeink, hagyományaink szempontjából is fontosnak tartom. 

Külön is köszönetemet fejezem ki Polgármester Úrnak, a Képviselőtestületnek, szervezőknek, 
közreműködőknek. 

3. Röviden a Faluház-Tájházról: 
Gyűjteménye folyamatosan gyarapodik. Lassan elmondhatjuk: Tájházat is kinőtte! 

Terveinkről: 

A 2016-os évről sajnos egészségi és egyéb problémáim miatt sajnos csak az előző év végén 
tudtam a beszámolót elkészíteni. 

Ekkor néhány gondolatban összegeztem a közeljövőre vonatkozó terveket.  

Szeretném, ha a helyi értéktárlista a továbbiakban is bővülne. 
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Elsősorban a régi fűrészelt fa oromzatok fotózására gondolok. Vannak megvalósítható 
elképzeléseink ezzel kapcsolatban is. 

 

 

Köszönöm Polgármester Úr, Jegyző Úr, a Képviselőtestület tagjainak támogatását, melyre a 
továbbiakban is tisztelettel számítok, számítunk!  

 

Üdvözlettel és köszönettel: 

Cinka István 

Zagyvarékas, 2018. március 18.  
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ELŐTERJESZTÉS 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

részére 
 

 
a 2018/2019. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. A 
családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy 
részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra 
találni. 
 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven 
belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az 
esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek 
felvételi kérelmét teljesítetni tudja.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének 
rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozásokon vesz részt.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozását 
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kell megvalósítani. A fenntartó az óvodai 
beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon közleményt 
vagy hirdetményt tesz közzé. 
 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban.  
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2018. évben az óvodai nevelés keretén belüli foglalkozásokon való részvételre kötelezett 
gyermekek beíratását az óvodavezető –írásban megküldött anyagában- 2018. április 25-26-
ére jelölte ki. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 
alábbi határozat tervezet elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2018. március 14. 
 
 
 
 
 
 
            Rédei Róbert 
         jegyző  
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Tervezet 
 
 
 

…../2018. (III.29.) sz. képviselő-testületi határozat 
A 2018/2019. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2018/2019. nevelési 
évre történő óvodai beíratások időpontját 2018. április 25-26-ára tűzi ki. 
 
Felelős: Rédei Róbert jegyző 
              Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 
 

 
 

A határozatról: 
 
1. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda – Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, 
2. Jánosi József polgármester, 
3. Rédei Róbert jegyző, 
4. Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

részére 

a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.(a továbbiakban: 
Mötv.) 81.§ (3) bekezdésének f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-
testületnek a hivatal tevékenységéről. Ezen kötelezettségemnek eleget téve készítettem el 
beszámolómat, azzal a további céllal is, hogy a képviselő-testület tagjai, a község polgárai 
átfogó képet kapjanak a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.  
 
A jegyzői feladatok színesek és sokrétűek. Egyik legfőbb feladatköröm, hogy vezetem az 
önkormányzat hivatalát, amely mind előkészítéssel, mind végrehajtással kiszolgálja a 
képviselő-testület munkáját, emellett a szerteágazó hatósági ügyintézés is biztosított.  
 
Az év során átalakításokat, módosítást hajtottam végre a hivatal mindennapi működésében. 
Személyi változások, munkakörök átszervezése, feladatok újraelosztása, továbbá újabb 
rendszerek kerültek bevezetésre (2017. január 1. ASP Gazdálkodási modul, 2017. március 1,. 
ASP Adó modul). Mindezeket annak érdekében, hogy még hatékonyabbá váljon a napi 
munkavégzés, a szerteágazó feladatok ellátása. 
 
E rövid bevezető után rátérek a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2017.évi munkájáról 
történő beszámolóm kifejtésére. 
 
1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának, személyi állományának általános 
áttekintése 
 
A Polgármesteri Hivatal egységes szakapparátusként működik, azonban ez nem jelenti azt, 
hogy a munkamegosztás rendjében –munkaszervezési szempontból – meghatározott rendező 
elvek szerint ne különüljön el az önkormányzati gazdálkodás, az államigazgatási és 
önkormányzati hatósági ügyintézés, a titkársági feladatok ellátása. 
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A polgármesteri Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkerete: 

2017. január 01-én 10 fő köztisztviselő, +1 fő fizikai alkalmazott. 

Ebből: 

az igazgatási szervezeti egységnél 

1 fő jegyző, aki vezeti a hivatalt, 

3 fő igazgatási ügyintéző, 

1 fő adóügyi és igazgatási ügyintéző, 

a gazdasági szervezeti egységnél: 

1 fő gazdasági vezető, 

1 fő gazdálkodási ügyintéző, 

1 fő pénzügyi ügyintéző, 

1 fő pénzügyi-igazgatási ügyintéző, 

fizikai alkalmazott: 

1 fő takarító-hivatalsegéd. 

Iskolai végzettséget tekintve 
 
Munkakör szerinti megosztás:   Végzettség: (egyetem, főiskola, középiskola, 
egyéb) 
 
Jegyző                    főiskola     
  
Gazdasági vezető                                       főiskola 
 
Ügyintéző 7 fő 
ebből: 
I. besorolási osztály     2 fő                   főiskola 
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II. besorolási osztály     5 fő 
ebből:                  3 fő                  gimnázium 
                             3 fő                  szakközépiskola 

        Fizikai alkalmazott      1 fő                  szakmunkásképző 
 
A hivatal személyi állományában 2017-ben változás következett be. 1 kolléganő nyugdíjba 
vonult. A szociális ügyintéző személyében változás történt. Továbbá az adóigazgatási 
irodából 2017.07.31-ével távozó kolléga helyére, 2017. szeptember 1-jétől új kolléga került 
felvételre. 

A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott iskolai 
végzettséggel, illetve közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával. 
 
A szakvizsgázott köztisztviselők száma: 3 fő. 
 
A köztisztviselők besorolása a törvényi előírásoknak megfelelően történt és történik.  
 
A hivatali köztisztviselők a kötelező továbbképzéseiket a PROBONO képzési rendszeren 
teljesítették a tavalyi évben. A jegyző negyedévente megyei jegyzői szakmai napon, továbbá 
rendezvényeken, konferenciákon, szakmai előadásokon vesz részt.  
 
A hivatalon belüli megfelelő információáramlást rendszeresen megtartott munkaértekezletek 
segítik. 
 
Az évi rendes szabadság kiadása: 

A köztisztviselők évi rendes szabadságának kiadása nehézségek árán, de biztosított. A 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 25 nap alapszabadságot és 
besorolástól függő pótszabadságot is biztosit a köztisztviselők számára. Ez a szabályozás 
pozitívabb a munka törvénykönyvében vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvényben biztosított szabadsághoz képest. A gyakorlatban a köztisztviselőknek 30-38 nap 
szabadság jár évente.  
 
A szabadságon lévő köztisztviselők helyettesítése nehézkesen vagy nem megoldott, a 
szabadságról visszatérőket várja a felgyülemlett, el nem végzett munka. Az esetlegesen 
bekövetkező betegségek további nehézségeket okoznak a hivatali működésben. 
 
2017-ben is a képviselő-testület elé, előterjesztésre került az igazgatási szünet elrendelése. 
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A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 
 
Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többsége a nyári 
szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 
 
2017.évben az alábbiak szerint alakult az elrendelt igazgatási szünet: 

a) nyáron: 2017. július 3-tól 2017. augusztus 04-ig, 

b) télen: 2017. december 27-től 2017.december 29-ig 

 
2. A Polgármesteri Hivatal tevékenységének bemutatása 

 
Az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. 
 
A Képviselő - testület, a bizottságok, kapcsolatos feladatokat a jegyző mellett 1 fő 
titkársági ügyintéző látja el. Az ügyintéző munkaköréből adódó hatósági feladatai, illetve a 
pályázatok előkészítésével, bonyolításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
mellett végzi, ezt az igen nagy felkészültséget és odafigyelést igénylő munkát. 
 
E munkaterület magába foglalja a képviselő-testület és a bizottságok működésével 
kapcsolatban a képviselő-testület munkatervének összeállítását, az ülések előkészítését, a 
napirendi pontok, meghívók összeállítását, a meghívókban szereplő előterjesztések 
elkészítését illetve összegyűjtését, szükség esetén sokszorosítását és az érintetteknek való 
megküldését, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, majd azoknak a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal részére történő megküldését. A rendeletek 
nyilvántartását, meghatározott rendben történő kihirdetését, a honlapon és a Nemzeti 
Jogszabálytár webes felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való 
megküldését. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, és Pénzügyi 
Bizottságának 

ülései, rendeletei és hozott határozatai 2017-ben 
 

2017. év 
december 31-
ig 

Pénzügyi 
Bizottság  

Képviselő-testület  

soros nyílt 
ülés 
 

6 9 

zárt ülés 
 

1 1 
 
 

soron kívüli 
zárt ülés 

0 1 

soron kívüli 
nyílt ülés 

3 10 

ülések 
összesen 

10 21 

rendeletek 0 13 
határozatok 
száma 
összesen 

110 167 

 
1. Szociális Bizottság ülései és határozatai 2017-ben 

 
 
 

Év 

 
 
Soros ülés 

 
 
Soron kívüli ülés 

 
 
Összes ülés 

 
Összes 
határozat 
száma 

2017. 
 

27 5 32 2007 
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A Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság számára a testületi döntés előkészítését és a 
végrehajtást a Polgármesteri Hivatal Titkársága látja, a Szociális Bizottság esetében pedig a 
Szociális Iroda.  
2017. májusában a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Osztálya helyi konzultáció 
keretében a képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvekből, beküldött dokumentumokból, 
előterjesztésekből és a honlapon található információkból nem látható működési problémák, 
ellentmondások feltárását végezte a jó gyakorlatok kiemelése mellett. A feltárt hiányosságok 
kezelésére intézkedési tervet készítettünk, melynek végrehajtása most is folyik. 

A Képviselő-testület 2011. szeptember 16-án fogadta el az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 17/2011. 
(IX.16.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.). A rendelet szabályozza a 
hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események engedélyezésének, 
lebonyolításának rendjét, továbbá az egyes anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat. 
2017. júniusában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya célellenőrzés keretében vizsgálta, hogy az önkormányzat 
házasságkötéssel foglalkozó helyi rendelete megfelel-e az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010.évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) foglalt előírásoknak. Tekintettel arra, hogy a 
rendelet nem felelt meg a hatályos törvényi rendelkezéseknek, ezért a testület fenti rendelet 
hatályon kívül helyezése mellett döntött és ezzel egyidejűleg megalkotta az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak 
mértékéről szóló 10/2017.(VII.1.) önkormányzati rendeletét. 
 

2017.évben több alkalommal foglalkozott a képviselő-testület a közérdekű munkabüntetés 
letöltése foglalkoztatás által c. témájával. A témában a képviselő-testület kinyilatkozta, hogy 
csak abban az esetben áll módjában az elítélt személyek számár a közérdekű munkabüntetés 
letöltését biztosítani, ha annak személyi feltételeit a JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztály Igazságügyi Osztály az önkormányzat részére biztosítja. 

2017.októberében a JNSZM-i Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Osztálya javaslatot 
tett a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/2001.(III.30.) felülvizsgálatára, 
ezért a testület a fenti rendelet hatályon kívül helyezése mellett döntött és ezzel egyidejűleg 
megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
szóló 12/2017.(X.31.) önkormányzati rendeletét.  
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A Polgármesteri Hivatal ügyirat forgalmának alakulása 
 

Iktatott ügyiratok száma 2017.évben 

 

Főszámra 3980 db 

Alszámra 4809  db 

Összesen 8789 db 

 

A következőkben pedig az egyes igazgatási területekről adok tájékoztatást. 
 
Anyakönyvi igazgatás 

E munkaterület magába foglalja a születési, házassági, halotti anyakönyvek és névmutatók 
vezetését, a polgárok anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, halálozás) 
rögzítését, ezen adatok utólagos bejegyzéseinek elvégzését, ezekről jegyzék készítését a 
levéltár részére, anyakönyvi adatok változásának átvezetését, anyakönyvi kivonatok 
kiállítását, házasságkötés előtt 30 napos várakozási idő alóli felmentés és munkaidőn túli 
házasságkötés engedélyezését, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételét, honosítási és 
hagyatéki ügyek intézését, állampolgársági eskü ünnepélyes megszervezését, névadó 
rendezvények és házasságkötések lebonyolítását.  
 
A különböző szertartások előkészítése, köszöntők megírása nagy körültekintést igénylő, 
időigényes munka. Mivel a munkaidőn túli házasságkötésért az önkormányzat rendeletében 
meghatározott díjat kell fizetni, ezért a házasulók a költségeik csökkentése érdekében 
törekednek az anyakönyvvezető munkaidejében házasságot kötni.  

 
Anyakönyvi alapbejegyzés 2017-ben 

 
 születés 0 

házasságkötés 15 
haláleset 13 
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Utólagos bejegyzés 

születés 0 

házasságkötés 0 

haláleset 0 

 

Anyakönyvi adatváltozás 2017-ben 

Honosítás 0 

Anyakönyvi kivonat készítés 89 

Házasságkötés előtti várakozási idő 
alóli felmentés 

9 

Munkaidőn túli házasságkötési 
engedély, névadó (4 engedély, 2 
névadó) 

6 

munkaidőn túli és hivatali 
helyiségén kívüli 

1 

Apai elismerő nyilatkozat felvétele 24 

Hagyatéki ügyek 89 

 

Az anyakönyvi feladatok ellátásához jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek 
biztosítottak. 

Az anyakönyvvezető kapcsolt munkakörben, több más munkaterülettel (építésügy, 
katasztrófavédelem stb.) együtt látja el feladatát. 
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Hagyatéki ügyintézés 

A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halott-vizsgálati bizonyítvány beérkezése alapján az 
abban megjelölt hozzátartozó értesítésével. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. 
tv. alapján a belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig 
belföldön nem volt lakóhelye, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének 
helye szerint illetékes jegyző intézkedik. 
 
A hagyatéki eljárás lefolytatása közjegyzői hatáskörbe tartozik. 
 
A hagyatéki ügyintéző a halálesetről szóló értesítésnek (halott-vizsgálati bizonyítvány vagy 
holtnak nyilvánító határozat egyik példánya) a jegyzőhöz érkezést követően 30 napon belül 
köteles elkészíteni a hagyatéki leltárt. Ez a munka igen nagy körültekintést igényel, sok adatra 
van szükség a hagyatéki leltár felvételéhez. 
 
 
Szociális igazgatás 
 
A szociális igazgatás a felnőtt korú, szociálisan rászorult személyek támogatását hivatott 
szolgálni. A szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok: a szociális igazgatásról 
szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása. A kérelmek, jövedelemigazolások, nyilatkozatok, egyéb 
dokumentumok átvétele, esetlegesen hiánypótlásra felhívás, az ügyek döntésre való 
előkészítése, közreműködés a döntések végrehajtásában, az ellátásokhoz szükséges valamint 
más hatósági megkeresésre környezettanulmány készítés (2017.évben 24 alkalommal), 
más hatóság megkeresésére igazolás kiadása ellátás biztosításáról vagy nem biztosításáról. A 
Szociális Bizottság ülései jegyzőkönyvének és határozat kivonatainak elkészítése is a munka 
részét képezi. 
 
Gyermekvédelem 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 351 gyermek részesült 
- hátrányos helyzet 172 gyermeknek került megállapításra 
- halmozottan hátrányos helyzet 130 gyermeknek került megállapításra 

 
Az intézmények (óvoda, iskola) tájékoztatást kapnak a hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek jogosultságáról, határozatok megküldése folyamatos. 
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Erzsébet utalvány: 
- augusztus 1-jei állapotnak megfelelően alapösszegű természetbeni támogatásban 

részesülő: 69 gyermeknek került kiküldésre, 
- augusztus 1-jei állapotnak megfelelően emelt összegű természetben támogatásban 

részesülő: 278 gyermeknek került kiküldésre, 
- november 1-jei állapotnak megfelelően alapösszegű természetbeni támogatásban 

részesülő: 49 gyermeknek került kiküldésre, 
- november 1-jei állapotnak megfelelően emelt összegű természetben támogatásban 

részesülő: 302 gyermeknek került kiküldésre, 
 
 

Hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a 
 

- a tavaszi szünetben 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig, 2 munkanapra 38 fő 
hátrányos helyzetű és 51 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, 

- nyári szünetben 2017. június 16-tól 2017. augusztus 31-ig, átlagosan 45 munkanapra  
86 fő hátrányos helyzetű és 81 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére, 

- őszi szünetben 2017. október 30-2017. november 3-ig, 4 munkanapra 39 fő hátrányos 
helyzetű és 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére,   

- téli szünetre 2017. december 27-től 2018. január 2-ig, 4 munkanapra 56 fő hátrányos 
helyzetű és 80 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére került biztosításra a 
a déli meleg főétkezés. 
 

 
Települési támogatás megállapítása 2017.évben: 

- lakhatáshoz kapcsolódó: 175 fő 
- rendkívüli: 94 fő 
- gyógyszertámogatás: 7 fő 
- temettetés költségeihez nyújtott támogatás: 17 fő 
- tanévkezdési támogatás: 117 fő 

 
Év végi segélyezés: 
 

- idősek részére: 333 fő 
- családosok részére: 183 fő 
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- mikuláscsomagban részülők száma: 456 fő 
 
Szociális tűzifa támogatásban 249 fő részesült, mely összesen 316,094 m3 tűzifát jelentett.  
(38 fő kapott 0,8 m3, 211 fő pedig 1354 m3 fát) 
 
Belső ellenőrzés 
 
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. 

Az ellenőrzésekről készült éves ellenőrzési jelentés és az éves ellenőrzési program külön 
napirendként kerül minden évben a képviselő-testület elé. 
 
 
Adóigazgatás 
 
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források 
jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat is 
végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése). 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb 
része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett 
központi adók biztosítják. 
 
2018. február 15-én beszámoltunk a 2017.évi helyi adókról és az adóellenőrzés 
tapasztalatairól. 
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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. Sajnos ez még nem általános tendencia, várhatóan 
hosszú éveknek kell eltelnie ahhoz, hogy a határidőben történő önkéntes adóbefizetés 
nagyobb arányban realizálódjon.  
 
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 mintegy 300 db helyi 
iparűzési adóbevallás határidőben történő feldolgozása az elsődleges feladat.  
 
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 
közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt 
tartásával végezzük. 
 
Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóhátralékok behajtását, a 
kintlévőségek minél alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, az átmeneti fizetési 
nehézségbe került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok feltárását. 
 

Kereskedelmi igazgatás 

Ezen munkaterületen 1 fő középiskolai végzettségű munkatárs látta el feladatát kapcsolt 
munkakörben. A kereskedelmi igazgatási feladatokon túl ellátta a személyi adat-és lakcím 
nyilvántartási, mezőgazdasági, földügyi, állattenyésztési, közterület foglalási engedélyezési 
feladatokat, az ügykezelési munkát. 
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A kereskedelmi igazgatás körébe tartozik: 
 

 az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenység bejelentésének 
nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása,, új üzletkörrel történő bővítése, 
nyilvántartás vezetése és annak közzététele az önkormányzat honlapján, 

 vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása, 
 a kereskedelmi és vendéglátó üzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes, ill. végleges 

bezáratása, éjszakai nyitva tartás korlátozása, éjszakai kötelező nyitva tartás 
elrendelése, 

 üzletfeliratok, fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi 
követelményeinek ellenőrzése, 

 az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések kivizsgálása, 
 statisztikai jelentések készítése a működő üzletekről, a bekövetkezett változásokról (új 

üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások), 
 szálláshely- szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba vétele, a 

nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági ellenőrzés és 
statisztikai jelentés elküldése, 

 magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek nyilvántartásba 
vétele, ellenőrzése, vendégkönyvek hitelesítése, záradékolása, statisztikai jelentések 
elkészítése, 

 fogyasztói panaszok kivizsgálásánál együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal, 
 zenés,táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása, ellenőrzése, 

nyilvántartás vezetése, 
 hatósági bizonyítvány kiadása, 
 termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának 

szabályairól szóló rendelet alkalmazása, ajánlatok kifüggesztése, záradékolása, 
iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a kormányzati portálon. 

 
Személyi adat-és lakcímnyilvántartás 
 
Ezen munkaterület magába foglalja a polgárok személyi adataiban és lakóhelyében, 
tartózkodási helyében bekövetkező változásainak regisztrációját, valamint lakcím fiktívvé 
nyilvánítása, érvénytelenítése iránti kérelmek elbírálása. 
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Telepengedélyezés 
 
A tevékenység magába foglalja a bejelentés köteles ipari tevékenységek bejelentésének 
nyilvántartásba vételét továbbá az engedélyköteles ipari tevékenységek folytatásának 
engedélyezését, és mindezek nyilvántartásának az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét.  
 
Hatósági bizonyítvány kiadása útdíj mentességhez 
 
Ezen hatáskört 2013. július 1. napjától gyakoroljuk teljesen új feladatként. Az igénylők által 
bejelentett útszakaszra és járművekre a mezőgazdasági tevékenység ellátásához illetve az 
útdíj fizetési kötelezettség alóli mentesítéshez, havonta új hatósági bizonyítványt kell 
kiadni. 2017-ben hatósági bizonyítvány kiadására 4 esetben került sor.  
 
Birtokvédelem 
 
A tulajdonost, birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják 
vagy birtoklásában jogalap nélkül zavarják. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is 
/járásbíróságtól is/ kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás 
megszűntetését. Az eljárást közigazgatási úton kell lefolytatni, azonban a jegyző határozata 
ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak, a feleknek bírósághoz kell fordulniuk. 
2017-ben birtokvitás eljárás lefolytatására nem került sor.  
 
Állategészségügy, állatvédelem 
 
Az állategészségügyi jegyzői hatáskörök 2013-tól a járási hivatalhoz kerültek, csupán az eb 
összeírás és az eb nyilvántartás felfektetése maradt meg. A hivatal munkatársa az összeírást és 
a nyilvántartásba vételt 2017-ben elvégezte. A hivatal munkatársai részt vesznek az ebek 
kötelező veszettsége elleni védőoltás előkészítésében és lebonyolításában, bár ez nem a 
feladatuk. 
 
Az állatvédelmi ügyek szintén a járási hivatalokhoz tartoznak, a jegyző bejelentéssel élhet az 
eb által okozott sérülésekről oltási kötelezettség nem teljesítőivel és az ebek transzponderrel 
történő ellátásának elmulasztóival szemben, illetve kezdeményezheti az ebek veszélyessé 
nyilvánítását, az állatok védelme érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását. 
A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, szökésének 
megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, az 
állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy 
abbahagyására kötelezheti. 
Napi szintű problémaként jelentkezett a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyek intézése. 
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Gazdálkodás-pénzügyi igazgatás 

Ezen a munkaterületen 1 fő főiskolai végzettségű gazdasági vezető, 1 fő középiskolai 
végzettségű gazdálkodási ügyintéző, 1 fő középiskolai végzettségű pénzügyi ügyintéző és 1 fő 
szintén középiskolai végzettségű pénzügyi-igazgatási ügyintéző (kapcsolt munkakörű) látja el 
az alábbi feladatokat: 
 

 a képviselő-testület, bizottságok hatáskörébe tartozó pénzügyi, gazdasági tárgyú 
előterjesztések elkészítése, döntések előkészítése, 

 a központi költségvetés figyelembe vételével az önkormányzat illetve nemzetiségi 
önkormányzat költségvetésének megtervezése, elkészítése, 

 az éves pénzügyi koncepciók kidolgozása, 
 az elfogadott  éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, 
 a költségvetési intézmények pénzellátásának biztosítása, 
 kimenő számlák elkészítése (ideértve a Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

szemétszállítási számláit is), a befizetések figyelemmel kísérése, a hátralékosok 
felszólítása, 

 szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek döntésre előkészítése, 
 a rezsicsökkentésből adódó feladatok ellátása, 
 iskolatej programmal kapcsolatos feladatok ellátása, 
 könyvelési,  kontírozási feladatok ellátása, 
 követelések nyilvántartása, egyenlegközlők, csekkek kiküldése, hátralék behajtása, 
 pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, 
 analitikus nyilvántartások és főkönyvi számlák egyeztetése, 
 negyedévenként és kérésre esetenként információ szolgáltatása a Kincstár számára, 
 zárási feladatok végzése, beszámolók, mérlegek készítése, 
 kötelezettségvállalások nyilvántartása, 
 SZJA-val, ÁFA-val, rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos bevallások elkészítése, 
 házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
 üzemanyag elszámolás , 
 élelmiszer utalványok beszerzése, nyilvántartása, kezelése, 
 MÁV utazási kedvezmények kiadása, 
 tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése, leltározás, értékelés, selejtezés 

lebonyolítása, 
 nemzeti vagyon kataszter vezetése, 
 beruházási statisztika elkészítése, 
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 szociális és gyermekvédelmi ellátások kiutalása, 
 tiszteletdíjak, megbízási díjak, egyéb juttatások számfejtése, kifizetése, 
 szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
 normatív állami hozzájárulások igénylése, elszámolása, 
 létszámcsökkentési pályázatok elkészítése, elszámolása, 
 működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok elkészítése, elszámolása, 
 vagyonnyilatkozatok kezelése, 
 köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb jogviszonyban állók munkajogi ügyeinek 

intézése (kinevezések, felmentések elkészítése, jubileumi jutalomra jogosultság 
megállapítása stb.) 

 papír, írószer, irodaszer rendelés, 
 társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

stb. 
Szemétszállítási díj rendezése ügyében tett intézkedések 2017.évben 

Az önkormányzat be nem fizetett szemétszállítási díjból történő kintlevőségeinek behajtása 
érdekében tett intézkedések, és azok eredményei 
 

- 72 db ügy került rendezésre 

- 94 db ügy került a NAV felé átadásra, behajtás foganatosítása miatt 

- 2.852.354 Ft bevétel folyt be a szemétszállítási hátralékból 

- 11 esetben került sor részletfizetési kedvezmény megállapítására, a tartozás rendezés 
érdekében 

- 333 db folyamatban lévő ügyek van 

Elmondható, hogy sokan önként befizették tartozásukat, részletfizetési kérelemre történt 
befizetés, illetve a települési támogatásból került levonásra a fennálló tartozás. 
Lehetőségeinkhez mérten tovább folytatjuk a kintlévőségek behajtását. 

 
 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Összegzés 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A teljesség igénye nélkül a leírtak szerint kívántam tájékoztatást adni a hivatalban folyó 
munkáról. 
 
A 2017. év újabb változásokat hozott a hivatal számára is. Folytatódott a jogszabályalkotás-, 
módosítások gyakorisága, az irányító hatóságok részéről a tetemes és gyors (sokszor néhány 
órás határidejű) adatszolgáltatási igény, ami az aktuális teendők hátrébb sorolását 
eredményezte. Ezzel együtt a polgármesteri hivatal dolgozói a – széles tárgykörű, ágazati és 
általános – feladataikat tudásukhoz mérten, elfogadható színvonalon látták el. A Képviselő-
testület, bizottságok tagjai és a polgármesteri hivatal közötti kapcsolatra a jó együttműködés 
jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös célok, problémák és az adott feladatok 
megoldásához. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Egész éves támogatásukat megköszönve kérem, hogy a beszámolót megtárgyalni, a határozati 
javaslatot pedig elfogadni szíveskedjenek. 

Zagyvarékas, 2018. március 21. 

Rédei Róbert 
jegyző 
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…………/2018. (III.29.) képviselő-testületi határozat 

a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2017.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a 
Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról: 

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

értesül. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 29- én tartandó soros ülésére 

Előterjesztés az építményadóról szóló 7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényt a (továbbiakban: Htv.) módosította az egyes 
pénzügyi és gazdasági törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény, amely 
szerint az építményadó tárgyak köre 2018. 01. 01-től kiegészül a településkép védelméről 
szóló törvényben meghatározott reklámhordozókkal.  

A Htv. ezzel kapcsolatos és 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései az alábbi 
szabályozást tartalmazzák: 

„11/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.” 

„12/A. § Az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó 
Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.” 

„14.§ (5) A 11/A. § szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére 
vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való 
elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, 
eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének 
utolsó napjával szűnik meg.”  

„15/A. § A 11/A. § szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre 
használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.” 

„16/A. § Az adó évi mértékének felső határa a 15/A. § szerinti adóalap esetén 12 000 Ft/m2.” 

Az önkormányzati rendeletben tehát a 0-12.000.-Ft/m2/év határok közötti adómérték 
állapítható meg a reklám közzétételére használt felületek után.  
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Az adótárgy nem változtatható (a Htv-hez képest)  csak az adómérték differenciálható, tehát 
ezen mérték bevezetéséről is szükséges rendelkezni. 

 

Tisztelt Testület! Kérem az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni 
szíveskedjenek! 

 

Zagyvarékas, 2018. március 23. 

 

 

 

         Rédei Róbert 
                jegyző 
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Rendelet módosítás tervezete 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

Zagyvarékas Község Képviselő-testületének építményadóról szóló 

7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Az építményadóról szóló 7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 2. § (1) Az építményadó alapja: 

a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, 

b) a reklámhordozó reklám közzétételre használható, m2-ben – két 
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 

2. § 

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép_ 

„ 2.§ (2) Az adó évi mértéke: 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalap után 450,-Ft/m2 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetén 0,-Ft/m2 
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3. § 

4. Ez a rendelet 2018. április 1-én lép hatályba. 

 

 

Jánosi József       Rédei Róbert 
polgármester       jegyző 
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Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
                                                előadó 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Zagyvarékas Község Önkormányzata  

2018. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A Kbt. e rendelkezésére figyelemmel 

jóváhagyásra előterjesztem Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2018. évi Összesített 

Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: Közbeszerzési Terv). 

A mellékelt Közbeszerzési Terv a Zagyvarékas Község Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésében foglaltak alapulvételével készült el. 

A Közbeszerzési Terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, vagy az abban foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, amennyiben arra olyan igény 

merül fel, melyet Ajánlatkérőként nem láthatott előre. 

Ezekben az esetekben a felmerült igénynek vagy egyéb változásnak megfelelően a Kbt. 42. § 

(3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Tervet módosítani kell. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és az annak mellékletét képező 

Közbeszerzési Terv tervezetének megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű 

többséggel – elfogadni szíveskedjék! 

Z a g y v a r é k a s, 2018. március 23. 
         Jánosi József 
         polgármester 



  

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 
…./2018.( III.29.) h a t á r o z a t a 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2018. évi Összesített Közbeszerzési Tervének 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2018. évi 
Összesített Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jánosi József polgármester 
  Rédei Róbert jegyző 
   
A határozatról: 
 
1) Jánosi József polgármester 
2) Rédei Róbert jegyző 
3) Képviselő-Testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
 értesülnek. 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
2018. 

 
 
 
 

 
AZ ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVET  

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

 
a………… /2018.(III.29.)számú határozatával  

fogadta el.



  

  A közbeszerzés 
tárgya1 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke (millió 

Ft) 

 I. Árubeszerzés          

Zagyva-Ökopark 

 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 113.§ 
szerinti nyílt 

eljárás {112.§ 
(1) bek. b) 

pontja} 

2018. május 1. 

 
 

2019. június 30. nem 

 
 

47 

 II. Építési 
beruházás 

         

 
Belterületi utak, 

járdák, Zagyva-híd 
ravatalozó felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018. május 1. 2018. december 31. nem 

 
 
 

180 
 
 
 

                                                
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
 



  

Zagyvarékasi 
Községi Bölcsőde 

felújítása és 
bővítése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018. május 1. 2018. augusztus 31. nem 

 
 

34 

Szociális Konyha 
építése 

Zagyvarékason 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018. május 1. 2019. június 30. nem 

 
 

62 

Fenntartható 
közlekedés 
fejlesztése 

Zagyvarékason 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018. május 1. 2018. szeptember 30. nem 

 
 

94 

Zagyvarékasi 
Községháza 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018.május 1. 2018. szeptember 30. nem 

 
 

37 

Zagyva-Ökopark Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt 115.§ szerinti 
nyílt eljárás 2018. május 1. 2019. június 30. nem 

 
 
 

           91 
 
 
 
 



  

  
III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
       

 

--------------------- ------------ ------------- ------------------ ------------------- ----------------- ------------- 

 
 
 
 
Nemzeti értékhatár alatti építési beruházások: 
 
 

  A projekt tárgya Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére ? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke 

 
 

------------------------ ------------ --------------- ------------------ -------------------------- --------------- 
  
  ---------------- 

 
Zagyvarékas, 2018. március 30. 
 

Jánosi József          Rédei Róbert 
polgármester             jegyző 
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Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 
2018. március 29-i ülésére 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Papp János Rákócziújfalu polgármestere 2017. október 18-án egészségügyi okok miatt, 
polgármesteri tisztségéről lemondott. A mintegy kétezer lakosú településen az időközi 
polgármester választást 2018. február 4-én tartották, melynek eredményeképp a választást 
Varga József, a korábbi alpolgármester nyerte meg. A választott polgármester eskütétele 
és megbízólevelének átadása 2018. február 14-én rendkívüli képviselő testületi ülésen történt 
meg Rákócziújfaluban.  
 
Az időközi polgármesteri választást követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is 
szükségessé válik a Társulási Megállapodás módosítása tekintettel arra, hogy a társulás 
tagjainak képviselője név szerint szerepel a megállapodásban. 
 
További módosítást igényel a társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszámának 
változása, melyet minden évben a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően 
aktualizálni szükséges.  
 
Fenti változások miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 

Zagyvarékas, 2018. március 20. 

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. (III.29.) képviselő-testületi határozat 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ 
(2) bekezdés, 93. § és 94.§ (1) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
valamennyi települési tagönkormányzat jóváhagyásával az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő - testület a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak 
alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja 

 
2. A Képviselő - testület tudomásul veszi, hogy a határozat 1. és 2. számú melléklete a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített 
többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. 

 
3. A Képviselő - testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert jelen határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum 
aláírására.  

 
 
Felelős: Jánosi József polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 

 
 
 

A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztály 5000 
Szolnok, Kossuth tér 9.  – e-mail útján:bognarnebn@ph.szolnok.hu - 
értesül 
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…./2018. (………….) számú határozat 1. számú melléklete 

 

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják: 
 
1./ A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „Rákócziújfalu Község Önkormányzata” 
sorban a „Papp János polgármester” szöveg helyébe a „Varga József polgármester” 
szöveg lép. 
 
2./ A Társulási Megállapodás 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 
 
„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
 
 
Település  Lakosságszám 

(2017. 01. 01.) 

Besenyszög Város   3 378 fő 

 Csataszög Község  334 fő 

 Hunyadfalva Község   214 fő 

 Kőtelek Község   1 601 fő 

Martfű Város   6 504 fő 
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 Nagykörű Község  1 682 fő 

 Rákóczifalva Város  5 442 fő 

 Rákócziújfalu Község  2 045 fő 

 Szajol Község   3 827 fő 

 Szászberek Község   1 006 fő 

 Szolnok Megyei Jogú Város   71 660 fő 

 Tiszajenő Község   1 577 fő 

 Tiszasüly Község   1 551 fő 

 Tiszavárkony Község   1 566 fő 

 Tószeg Község   4 505 fő 

 Újszász Város   6 295 fő 

 Vezseny Község   671 fő 

 Zagyvarékas Község   3 667 fő  
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 A Társuláshoz tartozó 
települések lakosságszáma 
összesen:  

 117 525 fő 

     ” 
 
3./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 2016. november 
23. napján kelt, 51/2016. (XI. 23.) számú határozatával támogatott Társulási 
Megállapodás záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával 
lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa 2016. november 23. napján kelt, 51/2016. (XI. 23.) számú határozatával 
támogatott Társulási Megállapodás hatályát veszti. A Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:” 
 
4./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás-módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának 
Társulási Tanácsa 11/2018. (II. 22.) sz. határozatával támogatta.  
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták 
jóvá: 
 
 Önkormányzat neve  Határozat száma  Polgármester neve, aláírása 
 Besenyszög Város 
Önkormányzata  

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Balogh Zoltán
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Oravecz    Zsuzsanna
polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Vékonyné Házi Eszter
polgármester 
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 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Lovász Tibor
polgármester 

Martfű Város 
Önkormányzata 

  

 

 

…../2018. (…….) sz. határozat ……………………… 

Dr. Papp Antal 
polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Dr. Veres Nándor
polgármester 

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Kósa Lajos
polgármester 

  

Szajol Község 
Önkormányzata 

 

 

 …../2018. (…….) sz. határozat 

 …………………… 
Szöllősi József
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Varga József
polgármester 

  

Szászberek Község 
Önkormányzata 

  

…../2018. (…….) sz. határozat 

 ………………… 
Alapi József
polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Szalay Ferenc
polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Puskás Béla
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polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Pollák Tibor
polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Hegedüs István
polgármester 

  
Tószeg Község 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester 

  
Újszász Város 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Molnár Péter
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Szabó Ferenc
polgármester 

 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  …………………… 
Jánosi József
polgármester 
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…./2018. (…………..) számú határozat 2. számú melléklete 

 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

PREAMBULUM 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján a 
2. pontban felsorolt települések önkormányzatai   

-a térséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 
szervezeti keretének biztosítására, a térség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz 
minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás 
biztosítására, -térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, 
fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó 
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi 
rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, 

-a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 
fejlesztésére, intézményfenntartására, 

-a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a rendelkezésre 
álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználására,  

-a térség területének összehangolt fejlesztésére, 

-a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és 
minőségű ellátására, 

-a térség együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében 

az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre, az önkormányzati egyenjogúságok tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az alábbi feltételekkel. 
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1.A társulás neve, székhelye:  

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás), 5000 Szolnok, Kossuth tér 
9. 

 

 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  

 

 Település  Székhely  Képviselő 

 Besenyszög Város 
Önkormányzata 

 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 
4. 

 Balogh Zoltán 
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 5064 Csataszög, Szebb Élet út 
34. 

Oravecz Zsuzsanna
polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 5063 Hunyadfalva, Árpád út 22.  Vékonyné Házi Eszter
polgármester 

 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 5062 Kőtelek, Szabadság út 1.  Lovász Tibor 
polgármester 

Martfű Város  

Önkormányzata 

 5435 Martfű, Szent István tér 1. Dr. Papp                         Antal 

polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

 5065 Nagykörű, Május 1 út 1.  Dr. Veres Nándor
polgármester 

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

 5085 Rákóczifalva, Szabadság 
tér 2. 

 Kósa Lajos
polgármester 

 Szajol Község 
Önkormányzata 

 5081 Szajol, Rózsák tere 1.  Szöllősi József
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 
26. 

 Varga József
polgármester 

 Szászberek Község  5053 Szászberek, Kossuth L. út  Alapi József
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Önkormányzata 197. polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  Szalay Ferenc
polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 5094 Tiszajenő, Vasút út 11.
 

 Puskás Béla
polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 5061 Tiszasüly, Kiséri út 47.  Pollák Tibor 
polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 5092 Tiszavárkony, Endre 
király út 37. 

 Hegedüs István
polgármester 

 Tószeg Község 
Önkormányzata 
 

 5091 Tószeg, Rákóczi út 37.  Dr. Gyuricza Miklós
polgármester 

 Újszász Város 
Önkormányzata 

 5052 Újszász, Szabadság tér 1.  Molnár Péter 
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 5093 Vezseny, Templom út 1.
 

 Szabó Ferenc 
polgármester 

 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56. 

 Jánosi József 
polgármester 

 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 

Település  Lakosságszám 
(2017. 01. 01.) 

Besenyszög Város   3 378 fő 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 Csataszög Község  334 fő 

 Hunyadfalva Község   214 fő 

 Kőtelek Község   1 601 fő 

Martfű Város   6 504 fő 

 Nagykörű Község  1 682 fő 

 Rákóczifalva Város  5 442 fő 

 Rákócziújfalu Község  2 045 fő 

 Szajol Község   3 827 fő 

 Szászberek Község   1 006 fő 

 Szolnok Megyei Jogú Város   71 660 fő 

 Tiszajenő Község   1 577 fő 

 Tiszasüly Község   1 551 fő 

 Tiszavárkony Község   1 566 fő 
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 Tószeg Község   4 505 fő 

 Újszász Város   6 295 fő 

 Vezseny Község   671 fő 

 Zagyvarékas Község   3 667 fő  

 A Társuláshoz tartozó 
települések lakosságszáma 
összesen:  

 117 525 fő 

 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi 
és gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására 
hozzák létre. 

Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, 
feladatköreiről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, 
közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, 
összehangolásáról ezen Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba 
foglaltan gondoskodhatnak. 

A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása 
érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze a jelen megállapodásban 
rögzítettek szerint: 

4.1.Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok 

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az 
alábbi feladatok térségi szintű ellátására 1. sz. mellékletben található szerkezeti ábra alapján 
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működő 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségben ellátást nyújtó közös 
fenntartású intézményt tart fenn, melyek a következő feladatokat látják el: 

a./ család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b./támogató szolgáltatás, 

c./közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása), 

d./jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e./  család-és gyermekjóléti központ, 

f./gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, gyermekjóléti központ (csak Szolnokon), 

g./házi segítségnyújtás, 

h./nappali ellátás (idősek klubja), 

i./adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon), 

j./hajléktalanok, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátása, 

k./étkeztetés, 

l./tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás, 

m/ idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona), 

n./ utcai szociális munka (csak Szolnokon) 

o./hajléktalanok átmeneti szállása, 

p./hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

q./szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

r./ szociális foglalkoztatás, 

munkahelyi vendéglátás és 

s./fogyatékosok nappali ellátása 

t./gyermekétkeztetés 

u./ időskorúak gondozóháza 
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Tevékenységek megnevezése, TEÁOR száma: 

Egyéb vendéglátás 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8411 Általános közigazgatás 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8520 Alapfokú oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
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8899 Egyéb máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.2. Egészségügyi ellátás 

A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 
(V.11.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, továbbá az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényre, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre a fogorvosi ügyelet térségi szintű ellátását 
közreműködővel látja el. 

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését 
az ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását. 

5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány: 

5.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

A Társulási Tanács minden tagja - a képviselt település lakosságszámától függetlenül - egy 
szavazattal rendelkezik.  

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott, valamint a települési 
önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati 
feladat- és hatásköröket. 

A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 
polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester helyettesítésének 
rendjéről a képviselő-testület rendelkezik teljes körű meghatalmazással. A helyettesítéssel, 
képviseleti joggal felruházott képviselő a felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő 
irat) Társulási Tanács Elnökének történő bemutatását, átadását követően járhat el. A Társulási 
Tanács települési polgármestert helyettesítő szavazó tagja csak az adott település 
önkormányzati képviselője lehet. 

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti. 

Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot. 

Az alakuló ülés kötelező napirendje: 

a./ a Társulás megalakulásának kimondása, 

b./ a Társulás tisztségviselőinek megválasztása, 
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c./ a társulási szervek tagjainak megválasztása és 

d./ a Társulási Megállapodás felülvizsgálata. 

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze és vezeti, akadályoztatása 
illetve távolléte esetén az Alelnök. A Társulási Tanács Elnöke és az Alelnök együttes 
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti le.  

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a./ a Társulási Megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben, 

b./a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül 

c./ az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül 

d./ a Társulási Tanács Elnökének javaslatára. 

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Társulási Tanács ülése esetén a 
képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt Társulási Tanács 
tag írja alá.  

Társulási Tanács Elnöke a Társulási Tanács üléséről készült hitelesített jegyzőkönyvet az 
ülést követő 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a Társulás tagjainak. 

5.2. A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra a térséghez tartozó valamennyi 
települési önkormányzatra vonatkozóan kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát. 

A Társulás a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra - a 
térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra vonatkozóan - kijelöli Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 

 

6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei: 
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A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok képviselőinek több mint 50 
%-a jelen van és a jelenlévők által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 
társulásban résztvevő települések összes lakosságszámának 50 %-át.   

A Társulási Tanács döntéseit alapvetően a jelenlévő képviselők több mint 50 %-a támogató 
szavazatával hozza, de el kell érni a társult települések lakosságszámának több mint 50 %-át.  

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges:  

a./a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves gazdálkodásról szóló 
beszámolójának (zárszámadásának) elfogadásához, 

b./a Társulási Megállapodás elfogadásához, illetve módosításához, 

c./intézmény alapításához, megszüntetéséhez, összevonásához, 

d./a Társulás részére fizetendő tagdíj megállapításához, módosításához, 

e./ valamennyi társult tagot érintő pénzügyi kötelezettségvállaláshoz és 

f./ a Társulás feloszlásának kimondásához. 

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a./ a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökének megválasztása, Alelnök helyetteseinek 
kijelölése, 

b./ a Társulásból való kizárásról szóló döntés elfogadása, 

c./az intézményvezetők megválasztása, 

d./ pályázat benyújtása, 

e./ a Társulás állandó és eseti bizottságai tagjainak megválasztása,  

f./ a térség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához 
szükséges települési hozzájárulás meghatározása és 

g./a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 
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A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben minősített többséggel dönt, 
mely a Társulásban résztvevő települések szavazatának több mint 50 %-a és el kell érnie a 
társult települések lakosságszámának több mint 50 %-át.  

7. A közös fenntartású intézmény(ek) megnevezése(i): 

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok: 

7.1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató 
Központ: 

a.) Rákóczifalva: 

család-és gyermekjóléti szolgálat  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

támogató szolgáltatás, 

idősek ápolását-gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 
Magyarország közigazgatási területe) 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

b)Rákócziújfalu: 

család-és gyermekjóléti szolgálat   

támogató szolgáltatás, 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja) 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

c) Újszász: 

támogató szolgáltatás  
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d) Zagyvarékas: 

támogató szolgáltatás  

e) Tiszavárkony: 

család- és gyermekjóléti szolgálat , 

házi segítségnyújtás 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki szolgáltatás 

f) Martfű:  
étkeztetés,  
házi segítségnyújtás,  
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  
nappali ellátás (idősek klubja) 

támogató szolgálat 

7.2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 

a) Újszász: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás a térség 17 településén)  

b)Zagyvarékas: 

család- és gyermekjóléti szolgálat   

étkeztetés 

házi segítségnyújtás,  
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közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás) 

nappali ellátás (idősek klubja) 

7.3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 

a)Besenyszög: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 
Magyarország közigazgatási területe) 

közösségi ellátások (szenvedélybetegek közösségi ellátása a térség 17 településén, és Martfű 
településen), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

munkahelyi vendéglátás 

b)Kőtelek: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja ellátási területe: Kőtelek és Hunyadfalva), 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c)Hunyadfalva: 

család-és gyermekjóléti  szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  
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étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d)Csataszög: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

házi segítségnyújtás 

e)Nagykörű: 

család és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 
Magyarország közigazgatási területe),  

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f)Tiszasüly: 

család és gyermekjóléti szolgálat   

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

g)Szajol: 

étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  
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jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

család- és gyermekjóléti szolgálat  

nappali ellátás (idősek klubja) 

h./ Szászberek: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

 

7.4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 

a./ Szolnok: 

család- és gyermekjóléti központ   

család- és gyermekjóléti szolgálat   

utcai szociális munka,  

adósságkezelő szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

drog-konzultációs információs központ 

fogyatékosok nappali ellátása 

b../ Tószeg: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

c../ Tiszajenő: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

d../ Vezseny: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

e../ Társulás teljes területén: 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása  
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hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása (Nappali Centrum)  

hajléktalan személyek átmeneti szállása 

hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

helyettes szülői ellátás 

f../ Fogyatékosok nappali ellátása esetén az ellátási területe: 

Jászberényi kistérség 

Kunszentmártoni kistérség 

Szolnoki kistérség 

Törökszentmiklósi kistérség.  

 

7.5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 

a./ Szolnok: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

idősek ápolását, gondozását biztosító intézmény (idősek otthona - ellátási területe: 
Magyarország közigazgatási területe) 

tanyagondnoki szolgáltatás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

gyermekétkeztetés 

időskorúak gondozóháza  

b./ Szászberek: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 
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jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c./ Tószeg: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

d./ Tiszajenő: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e./ Vezseny:  

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f./ Zagyvarékas: 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, 
feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának 
rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák. 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésnek módja:  

8.1. A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési 
költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni 
(működési pénzügyi hozzájárulás).  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

8.2. A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési 
forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-
ellátási pénzügyi hozzájárulás).  

8.3. A Társulás Tagjai lakosságszám alapján éves tagdíjat kötelesek fizetni, melynek mértékét 
a Társulási Tanács minden év március 1-ig külön határozatával állapítja meg.  

A Társulás tagjai a 8.1-8.3. pontokban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön 
megállapodásban foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárás: 

A tagönkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése esetén a Társulás 
jogosult azonnali beszedési megbízás - inkasszó - alkalmazására. Amennyiben a tag 
önkormányzat pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát 
követően - az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is 
tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül - nem tesz eleget, úgy a 
Társulási Tanács felhatalmazó határozata alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnali inkasszó beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a 
számlavezető felé a jogosultat és kötelezetett, a követelés jogalapját, összegét és 
esedékességének időpontját kell írásban közölni, az inkasszót a számlavezető a kötelezett 
ellenvetésétől és bármely más jognyilatkozatától függetlenül teljesíteni köteles. Amennyiben 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az inkasszálást jogosulatlanul gyakorolja, 
úgy az inkasszált összeg számláján történő jóváírásáról a visszafizetés napjáig tartó 
időszakban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi 
kamattal terhelve köteles visszafizetni az inkasszált összeget, Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala köteles továbbá a jogosulatlan inkasszálásból eredő kárt a polgári jog 
szabályai szerint megtéríteni. 

A Társulási Tanács tagjainak több mint a felének minősített többséggel hozott határozatával 3 
hónapos határidővel a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely ismételt felhívásra 
határidőben a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot elérő 
összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 
kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. 

10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának rendje:  
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10.1.  A Társulás vagyonának köre: 

a./a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 

b./más forrásból átvett vagyon, 

c./a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a Társulás 
közös tulajdonát képezi (saját vagyon), 

d./ pályázati úton megszerzett vagyon és 

e./egyéb. 

A Társulás vagyonának részét képezi a Társulás tagjai által bevitt vagyon, valamint a Társulás 
döntésével szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon. 

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek térítésmentesen a Társulás 
rendelkezésére bocsátani a Társulás által ellátott feladatok biztosítására szolgáló 
ingatlanjukat. 

Amennyiben egy települési önkormányzat egy új ellátást szeretne a Társuláson keresztül 
biztosítani, köteles térítésmentesen az ehhez szükséges ingatlant és eszközöket a Társulás 
rendelkezésére bocsátani. 

10.2. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezések: 

A Társulás a 4. pontban felsorolt feladatok ellátására intézményeket alapít és tart fent.  

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, 
feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának 
rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák. 

Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet a Társulási Tanács. 

12. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja: 
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A mikro-körzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a Társulási 
Megállapodásban, illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön 
megállapodásban a térségen belül egy vagy több kötelező alapellátási feladatot, vagy egyéb 
szabadon választott feladatot közösen oldanak meg.  

A Társulás Rákóczifalva, Rákócziújfalu települések részére külön megállapodás alapján 
biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
41- 42. §-ai alapján Gyermekek napközbeni - bölcsődei - ellátását mikro-társulás keretében.  

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

A Társulás szolgáltatásainak igénybevételére Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet, valamint a vonatkozó 
magasabb szintű ágazati jogszabályok rendelkezései szerint van mód. 

14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
kötelezettsége: 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-
éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban 
tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait. A Társulási Tanács Elnöke köteles minden év április 
30-ig a Társulási Tanács ülésén pénzügyi beszámolót tartani a Társulás előző évi 
gazdálkodásáról. A Társulási Tanács Elnöke az adott évi munkatervben foglaltak alapján 
tájékoztatja a Tanács tagjait a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és beszámol az 
egyéb tevékenységekről. Minden polgármester beszámol évente egy alkalommal saját 
képviselő-testületének a Társulás által végzett tevékenységekről.  

 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.  

Bizottságok  



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A Társulás a Társulás tevékenységének, intézményei működésének, gazdálkodásának 
ellenőrzésére, valamint felügyeletére hat állandó bizottságot működtet. A bizottságok 
feladatait és működését a Társulási Tanács bizottsági ügyrendben határozza meg.  

A Társulás a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére, tevékenységének és pénzügyi- 
gazdálkodásának ellenőrzésére 3 fős Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hoz létre, melynek 
elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából minősített többséggel.  

A Társulás a szociális és egészségügyi tevékenységének ellenőrzésére 5 fős Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja 
meg tagjai sorából minősített többséggel. 

A Társulás az önállóan gazdálkodó szociális intézményei működésének felügyeletére 4 db 
Területi Szociális Bizottságot hoz létre. A Területi Szociális Bizottságok tagjai az érintett 
önkormányzatok polgármesterei, vagy az érintett önkormányzat által kijelölt képviselő, 
elnökét a bizottsági tagok maguk közül választják. 

Munkaszervezet 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása nem elkülönült 
munkaszervezetben történik, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, 
belső szabályzatában rögzített módon.  

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatokra vonatkozó 
szabályokat a Társulás és Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti 
megállapodás részletesen tartalmazza azzal, hogy a feladatellátásban közreműködők bére, 
annak járulékai a Társulás költségvetését terhelik, a munkaszervezeti feladatellátáshoz 
szükséges tárgyi eszközöket a Társulás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Ellátó és Szolgáltató Szervezete vagyonkezelésébe adja. 

16. A megállapodás módosításának feltételei:  

Csatlakozás a Társuláshoz: 

A Társuláshoz települési önkormányzatok bármikor bejelenthetik csatlakozási szándékukat. A 
Társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 
dönteni. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni.  

Az új tag felvételi kérelmét a Társulási Tanács ülésén meg kell vitatni.  

A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi 
határozatot, melyben a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy  
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- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 

- a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 
viselését, teljesítését vállalja. 

A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz.  

A Társulási Megállapodás módosítása: 

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás 
tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 
napon belül döntenek. A Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás 
módosításához. 

17. A Társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: 

17.1. A Társulásból kiválni minden év július 1., illetve a naptári év utolsó napjával lehet. A 
kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-
testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni. 

17.2. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a 3 hónapos határidővel a 
Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely az alábbi kötelezettségének ismételt 
felhívásra határidőben nem tett eleget: 

- ha a Társulás tagja a társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot 
elérő összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 
kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget, 

- a tag önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéshez szükséges döntési 
kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 
módja: 

A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás 
hiányában - a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 
Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási 
tag részére történő kiadását a Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a 
Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés 
alapján - használati díj illeti meg.  

Amennyiben az adott feladat Társulásban történő ellátása megszűnik - kivéve, ha a feladat 
jogszabály által kerül megszüntetésre - úgy a támogatást, kamattal növelten kell a központi 
költségvetésnek visszafizetni. A társulási hozzájárulást az elszámolás keretében lakosságszám 
és időarányosan kell visszafizetni, kivéve, ha a külön megállapodás másként rendelkezik. 

A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó 
támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 

A közös vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 
veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a 
Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

A térségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon- az aktiválást követően- 
ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve 

a) ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 
ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire 
fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy 

b) az adott közszolgáltatás társulási ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a 
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi 
önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

 

19. Egyéb rendelkezések 

19.1.Társulási Tanács Elnöke 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás vezetője, képviselője. 

A Társulási Tanács Elnöke önálló aláírási jogkörrel rendelkezik.  

A Társulási Tanács Elnökének feladat és hatáskörébe tartozik a Társulási Tanács által hozott 
határozatok döntéseinek végrehajtásáról történő gondoskodás.  

A Társulási Tanács Elnöke tevékenységéről a Társulási Tanács ülésein számol be.    
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A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

a./ képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik, 

c./ intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás és intézménye 
törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a 
módosítást követő 15 napon belül,  

d./ irányítja a Társulás gazdálkodását és a Társulásban szereplő közszolgáltatások biztosítását,  

e./ összehívja és levezeti a Társulás Tanács ülését és 

f./ gondoskodik a Társulás kereteiben biztosított közszolgáltatások után a normatív állami 
támogatás igényléséről és elszámolásáról. 

A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács tagjai négy év időtartamra választják tagjaik 
közül.  

A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:  

a./ a megbízási idejének leteltével, 

b./ halálával, 

c./ polgármesteri tisztsége, vagy képviselői jogviszonyának megszűnésével, 

d./ lemondásával és 

e./ a tagok 1/3-ának kezdeményezésére a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
döntése alapján visszahívással. 

A Társulási Tanács a Társulási Tanács Elnöke helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai 
sorából Alelnököt választ. A Társulási Tanács az Alelnök helyettesítésére annak 
akadályoztatása esetére két fő Társulási Tanácsi tagot jelöl határozatban. A helyettesítés 
rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 

19.2. Jegyzői Kollégium 

a)  A Jegyzői Kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői. 

b)  A Jegyzői Kollégium tevékenységét a székhely település jegyzője koordinálja, szervezi. 
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c)  A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 
bevonhatja a Jegyzői Kollégiumot. 

d)  A Társulási Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a 
Jegyzői Kollégiummal. 

e)   A Jegyzői Kollégium szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a 
Társulási Tanács részére, továbbá segíti döntéseinek végrehajtását. 

19.3. Közalkalmazotti Tanács: 

A Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján Közalkalmazotti Tanácsot működtet. 

A Társulás döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: 

a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így 
különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté 
alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket, 

b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére 
vonatkozó, illetve a személyügyi tervet, 

c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások 
igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket, 

d) a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések 
tervezetét, 

e) az éves szabadságolási tervet, 

f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését, 

g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét, 

h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot, 

i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, 

j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 
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l) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

m) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint 

n) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. 

A Társulás köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot: 

a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, 

b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató 
beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, 

c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő 
likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek 
jellemzőiről és 

d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és 
munkakörük megnevezéséről. 

19.4. Tájékoztatás, kapcsolattartás: 

A Társulási Tanács a Társulás tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei 
dokumentumait, a Társulás üléseinek időpontját, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a 
Társulás döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a térség honlapján folyamatosan 
közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

A Társulási Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 
önkormányzatok képviselő-testületeivel, egyéb társulásaival. A Társulási Tanács kapcsolatot 
tart és együttműködik a térség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai 
érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel. 
Folyamatosan kapcsolatot tart a térségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel. 

Tájékoztatási kötelezettség: 

a) A Társulási Tanács tagjai a Társulás térségi feladatellátásról, a Társulási Tanács 
munkájáról, a Társulási Tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat  
képviselő-testületének rendszeresen tájékoztatást adnak. 

b.)A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési 
önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a 
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Társulási Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről, a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak. 

19.5. A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:  

a./ a Társulás által biztosított közszolgáltatások biztosításában szabadon részt vehet, 

b./ a Társulási Tanács döntéseiben az általa delegált tag, vagy megbízott személy útján részt 
vehet, 

c./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulási Megállapodásban, a társuló 
tagönkormányzatok között a közös feladatellátásra vonatkozó egyéb megállapodások és 
jogszabályokban rögzített, illetve a Társulási Tanács határozataiban meghatározott 
kötelezettségeinek eleget tegyen, a feladatellátással kapcsolatos feladatait és pénzügyi 
kötelezettségeinek határidőn belül eleget tegyen,  

d./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 
részére rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljainak 
megvalósításához, a Társulás működéséhez szükségesek és 

e./ a Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, a feladatellátáshoz 
szükséges támogatást a tőle elvárható módon és az igénybevett közszolgáltatások mértékében 
támogatást nyújtson.  

A Társulási tagság megszűnik: 

a./ kilépéssel, 

b./ kizárással, 

c./ a Társulás megszűnésével. 

19.6. A „Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj” adományozásának 
szabályai 

a) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti 
intézményekben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható 
„Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj”-at alapít azok részére, akik a fenti 
szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak. 

b) A díj minden olyan személynek adományozható, aki Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanács által fenntartott intézmények dolgozójaként az ellátási területen a 
szociális és gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott. 
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c) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására nincs 
lehetőség. 

d) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti az intézmény ellátási területén 
hatáskörrel rendelkező Területi Szociális Bizottság (továbbiakban: TSZB ).  

Minden TSZB az illetékességi területén működő intézményekben dolgozók közül, 
intézményenként egy főre tehet javaslatot.  

A TSZB részére az illetékes intézményvezető tesz javaslatot az elismerésben részesíthető 
személyekre.  

A javasolt személynek legalább 5 éve kell az intézménynél munkaviszonyban állni.  

e) A javaslatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményezi.  

f) A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a Társulási Tanács elnöke terjeszti - 
döntés céljából - legkésőbb a szeptemberi Társulási Tanács ülése elé. 

g) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek 
nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 3-szorosa. A díjat a Társulási Tanács 
elnöke minden év október 1-jén adja át. 

h) Tekintettel a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács által fenntartott 
intézményekben foglalkoztatott személyek létszámára és ellátott feladatok eltérőségére a 
Szolnoki és vidéki intézmények dolgozói évente váltva részesülhetnek a díjban. Ugyanazt az 
intézményt díjazását követően 2 évig nem lehet felterjeszteni. 

i) A díjazottakról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság 
Szociális és Integrációs Osztálya nyilvántartást vezet.     

k) A díj részét képező plakettet a társulási tanács elnöke készítteti el. A 2014. évre 
vonatkozóan az oklevél és a plakett elkészítésének és a pénzjutalom forrásának fedezetét a 
tartalék biztosítja. 2015-tól a díjak forrásának fedezetét Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulása mindenkori költségvetésében biztosítani szükséges.” 

19.7 Egyéb rendelkezések 

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselő-
testületének jóváhagyó határozatával válik érvényessé. 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi a Társulás tagjainak. 

A Társulási Megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

Térség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján 
lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. 

A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik: 

a./ Társulás intézményeinek szervezeti ábrái (1. számú melléklet) 

b./ a Társulási Megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok, 

(2. számú melléklet) 

c./ a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék) 

d./ a Társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék) 

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő, a 
Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre, megegyezésre. 

A Társulás tagjai a jogvita eldöntésére a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
2016. november 23. napján kelt, 51/2016. (XI.23.) számú határozatával támogatott 
Társulási Megállapodás hatályát veszti. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 
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Önkormányzat neve  Határozat száma  Polgármester neve, aláírása 

 Besenyszög Város 
Önkormányzata  

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Balogh Zoltán
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Oravecz                          
Zsuzsanna 
polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Vékonyné Házi Eszter
polgármester 

 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Lovász Tibor
polgármester 

Martfű Város 
Önkormányzata 

  

 

…../2018. (…….) sz. határozat  

 

……………………… 

Dr. Papp Antal 
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 polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Dr. Veres Nándor
polgármester 

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Kósa Lajos
polgármester 

 Szajol Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Szöllősi József
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Varga József
polgármester 

 Szászberek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Alapi József
polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Szalay Ferenc
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polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Puskás Béla
polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Pollák Tibor
polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Hegedüs István
polgármester 

  
Tószeg Község 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Dr. Gyuricza Miklós
polgármester 

  
Újszász Város 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Molnár Péter
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
…………………… 
Szabó Ferenc
polgármester 
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 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat   
 
 
…………………… 
Jánosi József
polgármester 
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Az előkészítésben közreműködött: 

VCSM ZRt. Szolnok 
Rédei Róbert jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő- testületének  

2018. március 29-i ülésére 

halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 
között 2004. december 31-én létrejött módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében 
2004 évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM ZRt. Szolnok alaptevékenységéből 
származó adózás előtti nyeresége 75%-ának Zagyvarékas Községet megillető része és az 
Önkormányzat területén a tárgyévben beszedett alapdíj nettó összegének 95%-a mértékéig 
terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül 
felhasználásra. 

A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési, rekonstrukciós munkák kivitelezését a 
módosított Koncessziós Szerződés alapján a VCSM ZRt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy 
részére ezen munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az 
Önkormányzat megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti 
feladatok elvégzésére szerződést kötnek a felek. A VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
követően, a műszaki átadás-átvétel után állítja ki az elvégzett munkára vonatkozó számláját. 
A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. 
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Zagyvarékas, Liliom út (Dallos utca – Nagyváradi út között) ivóvízvezeték 
rekonstrukció 

Zagyvarékas község ivóvízhálózatában jelenleg jelentős mennyiségű azbesztcement anyagú 
ivóvízelosztó vezeték üzemel, a kivitelezés 35 évnél régebben történt.  Az út alatti vezeték 
átkötések, ill. a csomópontokban lévő idomok jellemzően acél anyagúak. Az acél anyagú út 
alatti átvezetések, és a csomóponti aknákban lévő acél idomok és az elzáró szerelvények 
meghibásodása esetén nagy területen nagy lélekszámú fogyasztók kerülnek kizárásra a 
vízszolgáltatásból a hibaelhárítás idejére. A beépített anyagok minősége az építéskori 
technikai és technológiai színvonalat tükrözik. Az acél anyagú csövek gyártáskor tervezett 
élettartama 25 év. 

Az elzáró szerelvények záró felületei használatuk során megkoptak, a záráskor - nyitáskor 
fellépő kavitációs hatások a felületeken "berágódásokat" okoztak. A nem megfelelő zárás a 
hibaelhárítás idejét - így költségeit is - növelik, mivel a tolózáron folyamatosan szivárgó víz a 
javítás munkakörülményeit rontja (víztelenítés, iszaptalanítás a munkagödörben).  

Az utca vízellátásának folyamatosságának biztosíthatósága érdekében a fenti jelenségek miatt 
szükséges a Zagyvarékas, Liliom úti (Dallos utca – Nagyváradi út között) vízvezeték 
halaszthatatlan rekonstrukciója. A rekonstrukció során 210 fm DN 90 KPE gerincvezeték épül 
szerelvények, 1 db tűzcsap cseréjével és 13 db DN 25 KPE vízbekötés is megépítésre kerül. 

Zagyvarékas, Liliom út (Dallos utca – Nagyváradi út között) ivóvízvezeték 
rekonstrukciójának költsége: nettó 8.793.169,- Ft, azaz: nettó Nyolcmillió-
hétszázkilencvenháromezer-egyszázhatvankilenc forint. Ezen munka engedélyköteles, 
ezért az ÁFA szabályok szerint a fordított adózás hatálya alá esik. 

A jelen előterjesztésben foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
2018. november 20-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 
kiállítja 2018. december 31-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó az elvégzett 
munka arányában rész-számla kibocsátására jogosult 2018. április 15-ig, melynek végső 
fizetési határideje 2018. június 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
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A ZRt. eredményeit figyelembe véve – amelynek részét képezi a víz- és szennyvízágazatra 
megállapított alapdíj is – a 2017. évben már megképződött és a 2018. évi várható koncessziós 
díj jelen előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladat elvégzésére fedezetet nyújt. A 
számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj Önkormányzat részére történő 
átutalása megelőzi. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2018. március 20. 

 

 

Jánosi József  
polgármester 
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Határozati javaslat 

……/2018. (III.29.) számú képviselő-testületi határozat 

halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, 
valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós 
Szerződésre – ezennel megrendeli a 2017. évben már megképződött és a 2018. évi várható 
koncessziós díj terhére Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági 
társaságtól, mint üzemeltetőtől a Zagyvarékas, Liliom út (Dallos utca – Nagyváradi út 
között) ivóvízvezeték rekonstrukciójának költsége: nettó 8.793.169,- Ft, azaz: nettó 
Nyolcmillió-hétszázkilencvenháromezer-egyszázhatvankilenc forint. Ezen munka 
engedélyköteles, ezért az ÁFA szabályok szerint a fordított adózás hatálya alá esik. 
 

2. A jelen határozatban foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
2018. november 20-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 
kiállítja 2018. december 31-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó az 
elvégzett munka arányában rész-számla kibocsátására jogosult 2018. április 15-ig, 
melynek végső fizetési határideje 2018. június 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az 1. pontban foglalt 
munkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.  
 

Határidő:  Szerződéskötésre 2018. március hó 31.  nap. 

Felelős:   Jánosi József polgármester 

A határozatról:  
1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző  
3. Képviselő-testület tagjai 
4. VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 

értesülnek 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2018. évben is igényelhető a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása. 
 
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Továbbá lehetőség van pályázni rendkívüli 
szociális támogatásra is a Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások 2018. évi 
kifizetéséhez. 
 
Tekintettel arra, hogy a szociális feladatok ellátására 2018. évben kapott költségvetési 
támogatás előreláthatólag fedezetet biztosít a települési támogatások kifizetésére, így 
javaslom a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti célterületre benyújtani a pályázatot. 
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
………../2018. (III. 29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pont 
szerinti a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint: 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a 
települési önkormányzat működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai 
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az év közbeni 
támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2018. szeptember 30. 

A határozatról: 

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

értesülnek. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. március 20. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
 




