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2018. május 24-én (csütörtökön) 16 órakor 

 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi javaslat: 
 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3. Beszámoló a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi 
működéséről 
Előadó: Hegedűsné Balajthy Brigitta Kontír-Nívó Kft –ügyvezetője 

 
4. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 azonosító számú „Zagyvarékasi 
Községi Bölcsőde felújítása és bővítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges 
építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a 
vállalkozási szerződés megkötéséről 
Előadó:  Jánosi József polgármester 
 
5. Előterjesztés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot 
javításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projektben 
önkormányzati önerő jóváhagyására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása című pályázat keretében a műszaki ellenőri és közbeszerzési 
szakértői tevékenységre beérkezett árajánlat jóváhagyására – az anyag az ülésen kerül 
kiosztásra -  
Előadó: Jánosi József polgármester 
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7.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottsági 
tagok kiválasztására és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelölésére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

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

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

 

 

 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
……./2018. (…….) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
1/2017. (II. 15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A R. 2. §(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

1 027 887 518 Ft költségvetési bevétel 
1 180 091 781 Ft költségvetési kiadás 
   152 204 263 Ft  költségvetési hiány” 

 
2. § 

 
A R. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között összesen 554 455 001 Ft tartalékot állapít meg. 

  
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.” 

 
 

3. § 
 
A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 

A R. 9. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 
A R. 9. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 



 2

 
6. § 

 
A R. 9. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
 

7. § 
 
A R. 9. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 
 

8. § 
 
A R. 9. 5. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 
 

9. § 
 

A R. 9. 6. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 
 

10. § 
 
 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. ………… ….-i ülésén. 
 
 
 

Jánosi József            Rédei Róbert 
polgármester       jegyző 

 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2018. ….. ….-én kihirdetésre került. 
 
 
 

Rédei Róbert 
      jegyző 



Költségvetési 
szerv 

megnevezése
Zagyvarékas Községi Ellátó Szervezet

Feladat 
megnevezése Összes bevétel, kiadás

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állami 
(államigazgatás

i) feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1 2 3 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 31 176 533 27 009 642 27 009 642
1.1. Készletértékesítés ellenértéke 40 392 40 392
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 22 347 154 18 737 275 18 737 275
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 700 000 700 000 700 000
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 1 495 000 1 695 000 1 695 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 626 379 5 426 379 5 426 379
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 8 000 8 000 8 000
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 402 596 402 596
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  - ebből EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - ebből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 31 176 533 27 009 642 27 009 642
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 58 786 149 67 397 497 67 397 497

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 891 372 891 372 891 372
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 57 894 777 66 506 125 66 506 125

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 89 962 682 94 407 139 94 407 139

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 88 946 682 89 122 440 89 122 440
1.1. Személyi  juttatások 29 415 230 28 658 292 28 658 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 780 618 6 482 114 6 482 114
1.3. Dologi  kiadások 52 750 834 53 982 034 53 982 034
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1 016 000 5 284 699 5 284 699

2.1. Beruházások 1 016 000 5 284 699 5 284 699
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 89 962 682 94 407 139 94 407 139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

6. melléklet a …../2018. (…....) önkormányzati rendelethez

Ebből:

forintban !
Előirányzat

Bevételek

Kiadások

2017. évi eredeti 
előirányzat

2017. évi 
módosított 
előirányzat



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdése d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. 
 

INDOKLÁS 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetését 
 

444 693 962 Ft bevétellel 
724 358 393 Ft kiadással 
279 664 431 Ft hiánnyal  
 

az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A finanszírozási bevételek 
figyelembe vételével a tényleges hiány 37 930 000 Ft volt. 
 
A rendelet megalkotását követően nem tervezett bevételek folytak be, főként pályázati 
források, bérkompenzáció. Ezek nagy része feladattal terhelten érkezett, így a költségvetés 
főösszegét növelik, összegük beépítése indokolt mind a bevételi, mind a kiadási oldalra. 
 
Az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a Magyar Államkincstárral egyeztetett teljesítési 
adat alapján módosítani szükséges.  
 
A további módosítások a képviselő-testület által hozott határozatok költségvetési rendeleten 
történő átvezetése miatt szükségesek. 
 
A módosító tételek átvezetését követően az önkormányzat költségvetése az alábbiak szerint 
alakul. 
 

1 027 887 518 Ft költségvetési bevétel 
1 180 091 781 Ft költségvetési kiadás 
   152 204 263 Ft költségvetési hiány  
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A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását, majd a rendelet 
megalkotását. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. május 2. 
 
 
 
 
 
           Jánosi József 
           polgármester 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megtárgyalására és elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített 
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az 
a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 
évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.. A zárszámadásról a képviselő-
testület rendeletet alkot.  
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 

INDOKLÁS 
 

I.  
BEVEZETŐ 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2017. (II. 15.) rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését.  
 
Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra összességében 29.496.467 Ft-ot 
fordított. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 41.823.686 Ft működési 
forráshiánnyal fogadta el. 
 
A működési forráshiányra az önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásként 
8.600.000 Ft-ot kapott az év folyamán, mely a hiányt ellensúlyozta. Az önkormányzat a 
további forráshiányt a maradvány felhasználásával, kiadási megtakarításokkal, illetve az elért 
többletbevételekkel ellentételezte. 
 
A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 
takarékosság jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a 
fizetőképességet biztosítani. 
 
Hitelfelvétel a tárgy évben nem történt. 



 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási 
kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. 
 
 
 

II. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban 

előírt indoklások 
 
 
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása  
 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 16.232.229 Ft 
volt. Az év folyamán a bevételek összege meghaladta a kiadásokat így a 2017. december 31-i 
záró pénzkészlet 62.265.790 Ft.  
 
Többéves kihatással járó döntések 
 
Több éves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettsége 
az önkormányzatnak nincs. 
 
Az önkormányzat hitelállománnyal 2017. december 31-én nem rendelkezett, valamint 
kezességvállalása sem volt. 
 
Közvetett támogatások 
 
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla 
tartalmazza. Közvetett támogatásként az Életjel Mentőcsoport, valamint a civil szervezetek 
ingyenesen használhatják az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást és a művelődési ház 
termeit. 
 
Adósság állomány alakulása 
 
2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem 
volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói 
kötelezettségként a mérlegben 5.069.978 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 3.733.360  
Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 1.336.618 Ft.  
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 2.270.189.151 Ft, mely 21,02 %-
kal (394.322.151 Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. 
 
Az immateriális javak állománya 767 eFt-tal nőtt a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva, 
mely növekedést a települési arculati kézikönyv elkészíttetése okozta.  
 
A tárgyi eszközök állománya 836.986.750 Ft 11,21 %-os csökkenést mutat, melynek oka, 
hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értékét meghaladta a tárgyévben 
elszámolt amortizáció összege, valamint hozzájárult a csökkenéshez a Szolnoki Tankerület 
részére vagyonkezelésbe adott eszközök értéke is. 



 
A koncesszióba adott eszközök év végi állománya 5,2 %-kal, 33.515 eFt-tal csökkent az 
értékcsökkenések elszámolása következtében. 
 
A pénzeszközök állománya 24,68 %-kal (189.987 eFt-tal) nőtt.  
 
2017. év végén az önkormányzat 709.500 eFt összegű értékpapírral (Kincstárjegy) 
rendelkezett. 
 
A követelések növekedésének mértéke 44,36 % az előző évhez képest.  
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege -3.202.109 Ft, mely a fizetendő általános 
forgalmi adó összegét tartalmazza. 
 
A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé 
vált módosításokkal együtt teljesültek.  
 
A fenntartható fejlődés érdekében, 2018-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági 
folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek, részesedések alakulása 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek összes állományát a 8. sz. tájékoztató tábla tartalmazza. 
 
A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
 
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 
településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása.).  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 
tartalmazza. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat 
jelentettek a költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 



 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.  
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és 

hozza meg döntését. 

 
 
 
 
Zagyvarékas, 2018. május 10. 
 
 
 
 
                                            Jánosi József  
 polgármester  
  



7.1. tájékoztató tábla a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

A B C D E

 I. Immateriális javak 01. 2 942 986 829 053 

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 1 347 307 807 836 986 750  

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07) 03. 1 169 053 337 803 517 568  

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 804 082 945 539 198 262 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó 
       vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 327 540 854 234 681 151 

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 37 429 538 29 638 155 

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 162 761 544 18 561 256  

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. 1 181 102 1 181 102 

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, 
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 18 470 615 

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 143 109 827 17 380 154 

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 585 000   

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.

3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 585 000  

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 14 907 926 14 907 926  

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 14 907 926 14 907 926 

4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23.    

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök 
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 3 000 000 3 000 000  

1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 3 000 000 3 000 000  

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 3 000 000 3 000 000 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.

1.4. Üzleti tartós részesedések 33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.    

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt 
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.

VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

 forintban!

ESZKÖZÖK

So
rs

zá
m Bruttó Könyv szerinti Becsült 

állományi érték
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7.1. tájékoztató tábla a ……/2018. (……) önkormányzati rendelethez

A B C D E

 forintban!

ESZKÖZÖK

So
rs

zá
m Bruttó Könyv szerinti Becsült 

állományi érték

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.    

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi 
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. 1 165 236 504 610 246 689 

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
     (01+02+28+44)

45. 2 518 487 297 1 451 062 492  

I. Készletek 46. 1 919 028 1 919 028 

II. Értékpapírok 47. 709 500 000 709 500 000 

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 711 419 028 711 419 028  

I. Lekötött bankbetétek 49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 1 253 860 1 253 860 

III. Forintszámlák 51. 61 011 930 61 011 930 

IV. Devizaszámlák 52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 62 265 790 62 265 790  

I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 78 809 509 47 660 950 

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 983 000 983 000 

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 79 792 509 48 643 950  

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. -3 202 109 -3 202 109  

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61) 62. 3 368 762 515 2 270 189 151  
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
1.017.250.245 Ft Költségvetési bevétellel 

 502.423.069 Ft Költségvetési kiadással 
514.827.176 Ft  

56.161.439 Ft 
költségvetési többlettel 
maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és 
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 8.3., 
8.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
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(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet, valamint az azt módosító ……/2017. (..…..) rendelet 
hatályát veszti. 

 

 

6. § 

 
Ez a rendelet 2018. ………………….-án lép hatályba. 

 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. …….-i ülésén. 
 
 
 
 
  Jánosi József     Rédei Róbert 
  polgármester           jegyző 
 
 
Záradék: Ezen rendelet 2018. …………..-én kihirdetésre került. 
 
 
 
 
 
        Rédei Róbert 
              jegyző 



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                  
16-09-015756

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Zagyvarékas, 2018. április 16.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.                                             Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
16-09-015756

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 
A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 436 269

A.I. Immateriális javak 436 269

A.II. Tárgyi eszközök 0 0

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 19 387 19 847

B.I. Készletek 0 0

B.II. Követelések 12 125 7 427

B.III. Értékpapírok 0 0

B.IV. Pénzeszközök 7 262 12 420

C. Aktív időbeli elhatárolások 26 0

 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 19 849 20 116

D. Saját tőke 19 848 20 116

D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0

D.III. Tőketartalék 0 0

D.IV. Eredménytartalék -8 007 748

D.V. Lekötött tartalék 16 100 16 100

D.VI. Értékelési tartalék 0 0

D.VII. Adózott eredmény 8 755 268

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 1 0

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 19 849 20 116

Zagyvarékas, 2018. április 16.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                  
16-09-015756

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Zagyvarékas, 2018. április 16.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.                                             Oldal:  2
Adószám:
Cégjegyzék szám:

24915908-2-16
16-09-015756

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

III. Egyéb bevételek 10 608 788 0 0 10 608 788

IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 156 229 0 0 1 156 229

V. Személyi jellegű ráfordítások 85 85 0 0 85 85

VI. Értékcsökkenési leírás 167 167 0 0 167 167

VII. Egyéb ráfordítások 448 44 0 0 448 44

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

8 752 263 0 0 8 752 263

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 5 0 0 3 5

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 3 5 0 0 3 5

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 8 755 268 0 0 8 755 268

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 8 755 268 0 0 8 755 268

Zagyvarékas, 2018. április 16.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
[EsBo program] 

Adószám: 24915908-2-16 
Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                 
Cégjegyzék szám: 16-09-015756 
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Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. 

 

 

 

Zagyvarékas, 2018. április 16. 
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RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő 
erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás 
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz 

A társaság neve 2017.12.13-tól a Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-ről 
Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft-re változott. 

Fő tevékenysége: Zöldterület-kezelés. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A számviteli politika bemutatása 

A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása és a változás eredményre gyakorolt hatásait 
mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Számviteli politika táblázatos kivonata 

 Változás 
Jellemző Előző időszak Tárgyidőszak er. hatása 

Könyvvezetés pénzneme HUF HUF 0 
Könyvvizsgálat Nem Nem 0 
Eltérő üzleti év Nem Nem 0 

Mérlegkészítés időpontja Március 31. Március 31. 0 
"Jelentős" összeg 500 EFt 500 EFt 0 
"Lényeges" összeg 1 MFt 1 MFt 0 
Devizás értékelés Általános (MNB) Általános (MNB) 0 
Értékcsökkenési leírás Lineáris Lineáris, legkésőbb 

mérlegkészítéskor 0 

Kisértékű eszközök leírása 100 EFt alatt azonna 100 EFt alatt azonnal 0 
Készletértékelés FIFO FIFO 0 
Egyéb értékelési eljárás Mérlegelt átlagár Mérlegelt átlagár 0 

    0 
 

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységek és programok a közhasznúsági jelentésben vannak bemutatva. 
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RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

3.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

3.3. Befektetett eszközök 

Befektetett eszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő befektetett eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

3. Vagyoni értékű jogok 269 
 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

3.4. Forgóeszközök 

Forgóeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 6 169 
6. Egyéb követelések 1 258 

 
 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 2 

2. Bankbetétek 12 418 
 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 
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3.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

3.6. Saját tőke 

Visszavásárolt saját üzletrészek 

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem 
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Saját tőke egyéb sajátosságai 

A beszámolóban 16.100 Ft lekötött tartalék szerepel. 

3.7. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

3.8. Kötelezettségek 

Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn. 

3.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Össze nem hasonlítható adatok 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások 
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.2. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 0.0 0 0.0 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 10 608 100.0 788 99.4 

Pénzügyi műveletek bevételei 3 0.0 5 0.6 

Bevételek összesen 10 611 100.0 793 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként 
- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Kapott támogatás 788 
 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
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Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 5 
 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került 
elszámolásra. 

4.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 1 156 62.3 229 43.6 

Személyi jellegű ráfordítások 85 4.6 85 16.2 

Értékcsökkenési leírás 167 9.0 167 31.8 

Egyéb ráfordítások 448 24.1 44 8.4 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 1 856 100.0 525 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 10 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 151 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 68 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

12. Bérjárulékok 85 
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Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Korábbi évek bevételének jóváírása 38 
 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel semmiféle 
ügyletet nem bonyolított. 

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

5.3. Létszámadatok 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. 



 
[EsBo program] 

Adószám: 24915908-2-16 
Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága                 
Cégjegyzék szám: 16-09-015756 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A tárgyévben a Kft tevékenységet nem végzett. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Környezetvédelem 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

településtisztaság, hulladékgazdálkodás, 2011. évi 
CLXXXIX. tv 23.§ (4)11. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Zagyvarékas Község Önkormányzat teljes 
közigazgatási területe 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,600 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A közszolgáltatási területen a településio hulladék elszállítása. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Támogatás 10 606 788 

Összesen: 10 606 788 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezetői juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 10 611 793 
ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 10 611 793 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 856 525 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 85 85 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 771 0 
K. Tárgyévi eredmény 8 755 268 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X   

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X   

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X X 

(közérdekű önkéntesek száma)       
 



-3- 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Az üzleti évben külső szolgáltató végezte el a településen a hulladékszállítást. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. A Kft fenntartása. 
 

Támogatási program elnevezése: A Kft fenntartása.  

Támogató megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint 
tulajdonos 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: Határozatlan  

Támogatás összege  (1000HUF)  788 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 788 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 358 

 -tárgyévben folyósított összeg: 788 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 85 

 Dologi: 273 

 Felhalmozási: 430 

 Összesen: 788 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a társaság fenntartásához használta fel a Kft. 



 
 
 

 
 

DDÖÖNNTTÉÉSSII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 -  Zagyvarékasi Községi Bölcs de felújítása és b vítéseő ő  

 
A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 

nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás részeként 
 
Az Ajánlatkér  nevében eljáró szervezet ő 2018. április 06-án küldte meg az ajánlattételi felhívást és 
ajánlati dokumentációt az Ajánlatkér  által megjelölt ő öt gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési 
dokumentáció elérhet  volt aő  http://www.zagyvarekas.hu, valamint a Közbeszerzési Hatóság KBA 
honlapján is. 
 
A Kbt. 115. § (2) szerint érintett ajánlattev k:ő  
 
1.  Cégnév:  Böjtös-Bau Kft. 
 Székhely:  1117 Budapest, Irinyi József u. 40/a I/5. 
 
2.  Cégnév:  Go4Go Kft. 
 Székhely:  5000 Szolnok, Nád utca 1/A. 
 
3. Cégnév:  Hovodzák Build-Bau Kft. 
 Székhely:  1156 Budapest, Sárf  u.3. fsz. 1.ű  
 
4.  Cégnév:  Vál-Ing Ingatlanforgalmazó és Építtet  ő Kft. 
 Székhely:  1035. Budapest Miklós utca 13. VIII. em. 42. 
 
5.  Cégnév:  Gall-tech KFT. 
 Székhely:  5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 
 
 
Ajánlatkér  a ő Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatja az Ajánlattev ket, hogy a jelen ő
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok, valamint ajánlatkér  közbeszerzési ő
terve alapján:  
 
Támogatói okirat adatai: 
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek: 
Felújítási költségek:         4.317.229.- HUF 
B vítés költsége:ő         29.738.110.- HUF 
Építési tevékenység nettó összesen:      34.055.339.- HUF 

 
Tervez i költségvetés adatai:ő  
Jelen építési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek (tervhez kapcsolódó tervez i költségszámítás ő
alapján): 
Felújítási költségek:         4.317.229.- HUF 
B vítés költsége:ő         34.557.008.- HUF 
Építési tevékenység nettó összesen:      38.874.237.- HUF 
 

Projekt összes nettó költsége:       38.874.237.- HUF 
 
A beszerzés becsült értéke (nettó): 
Építés költsége TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00005 Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda felújítása és b vítéseő  (jelen 
projekt):        34.291.145.- HUF 
Építés költsége TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 Zagyvarékas községi bölcs de felújítása és b vítéseő ő  
(egybeszámítandó projekt)      38.874.237.- HUF 
Beszerzés becsült értéke összesen:     73.165.382.- HUF 



 
 
 

 
 

A támogatási és egyéb pénzügyi körülmények alapján Ajánlatkér nek a projekt megvalósításához ő
öner t kell biztosítania, el zetesen ő ő nettó 4.818.898.- HUF mértékben. 
 
Kiegészít  tájékoztatáskérés nem érkezett.ő  
 
A Tanácsadó megállapította, hogy az ajánlattételi határid  lejártának id pontjáig, ő ő 2018. április hó 20. 
napjának 10:00 órájáig összesen 3, azaz három darab ajánlat érkezett.  
 

El z  ülésen tárgyaltak alapján ő ő mindhárom ajánlattevő ajánlata hiányos volt, mely kapcsán 2018. május 
hó 15. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki Ajánlatkér . ő  
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2018. május hó 18. napja 12:00 óra volt. 
 
A hiánypótlási határid  lejártáig az alábbi vállalkozások nyújtották be hiánypótló irataikat:ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Go-4-Go Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5000 Szolnok, Nád utca 1/a 

 

Ajánlattev  neve:ő  Gall-Tech Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 

 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi J. u. 40/a I/5. 

 
Az Ajánlatkér  a beérkezett ajánlatokat a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékelte –  
 „a legjobb ár-érték arányt megjelenít  olyan ő - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - 
szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 
Az értékelést a Bírálóbizottság 2018. április hó 16. napján elvégezte és jelen kivonat alapján terjeszti 
döntéshozó elé javaslatát, melyet az alábbiak szerint fogalmaz meg: 
 
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Gall-Tech Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. a 
hiánypótlási iratot nem az el írásoknak megfelel en nyújtotta beő ő . Ajánlatkér  a rendelkezésre álló ő
iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott iratok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által el írt formai követelményeit ő ő - érvénytelen. 
 
A Go-4-Go Kft. 5000 Szolnok, Nád utca 1/a. a hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta, melyet ő
átvizsgálva megállapítható, az teljes és hiánytalan, a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes. 
 
A Böjtös-Bau Kft. 1117 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/.5. a hiánypótlási iratokat határid ben ő
benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és hiánytalan, a benyújtott nyilatkozatok 
alapján érvényes. 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  
 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi J. u. 40/a I/5. 

 
 
 
A nyertes ajánlat tartalmi elemei: 



 
 
 

 
 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

nettó  
38 845 908.- HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (36 hónapő ű ő  
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

19 hónap 

 
 
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, azonban a 
Támogatói okirat szerint meghatározott támogatás mértékére (34.055.339.- HUF) tekintettel nettó 
4.790.569.- HUF öner  biztosítása szükséges.ő  
 
Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében ő szükséges 
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
 
 

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 
 
 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 38 874 237.- HUF 

Támogatás mértéke: 34 055 339.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 34 055 339.- HUF + öner  = 38.874.237.ő - HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi J. u. 40/a I/5. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

38 845 908.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (36 ő ű ő
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

19 hó 

Összes bírálati pontszám:  850,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  
Igen, nettó 4.790.569.- HUF öner  biztosítása ő

szükséges - átcsoportosítás lehetséges 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki ő ű
szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, az általa ő
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes 

körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkér  számára a ő
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 

(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 



 
 
 

 
 

Fentiekre tekintettel azt javaslom a döntéshozónak, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a 
Böjtös-Bau Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/.5.) vállalkozást hirdesse ki, döntsön a fentiek 
szerint az eljárás eredményéről, az ajánlatok érvényességér l, érvénytelenségér l, az öner  mértékér l ő ő ő ő
és annak vállalásáról. 
 
Döntését név szerinti szavazással hozza meg. 
 
 
Zagyvarékas, 2018. május 23. 



TERVEZET 

……./2018. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 azonosító számú „Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 
felújítása és bővítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-
00004 azonosító számú „Zagyvarékasi Községi Bölcsőde felújítása és bővítése” elnevezésű 
projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatokról az alábbiak szerint döntött: 
 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Az eljárásban az érvényes ajánlattevők az alábbiak: 

 
a.) Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1117 Budapest, Irinyi 

József utca 40/A I/5.) 
 

b.) Go4Go Kft (5000. Szolnok, Nád utca 1/A) 
 

3. Az eljárásban érvénytelen ajánlattevő az alábbi: 
 

a.) Gall-Tech Kft 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 
 

4.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyerteséül az érvényes ajánlatot adó 
 

Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 
         (1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A I/5.) 

nyilvánítja. 
 

5.) A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 

6.) A közbeszerzési eljárásról készült összegzés jelen határozat mellékletét képezi. 
 

7.) A beruházás megvalósításához önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A határozatról:  

 
1.) Böjtös-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft , 1117 Budapest, Irinyi 
József utca 40/A I/5. 
2.) Jánosi József polgármester, 
3.) Rédei Róbert jegyző, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 



14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felel s összes ajánlatkér t)ő ő  

Hivatalos név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi út 56. 

Város: Zagyvarékas Postai irányítószám: 5051 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A foglalkoztatás és az életmin ség javítása családbarát, munkába állást segít  ő ő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével cím , ű TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú Támogatói 
Szerz dés szerint, a ő Zagyvarékasi Községi Bölcs de felújítása és b vítéső ő e 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00004 Zagyvarékasi Községi Bölcs de felújítása és b vítéseő ő  
A Zagyvarékasi Községi Bölcs de csupán 26 kisgyermek fogadására alkalmas, jelenleg 2 bölcs dei csoport ő ő
m ködik. A bölcs de egészségügyi,ű ő  egészségnevelési, nevelési, szociális és családsegít  funkciót tölt be, ő
település bölcs dei kapacitása nem elegend , további fejlesztésre szorul. ő ő  
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
- intézmény és szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése: fér hely b vítés 1 db új csoportszoba kialakításával, ő ő

tet tér beépítésévelő  
- udvar felújítása mozgásfejleszt  eszközökkelő  
- bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése 
- akadálymentesítés 
- energiahatékonysági projektelemek 
- nyilvánosság biztosítása 
A jelen projekt kapcsán az építési célú tevékenységek valósulnal meg, melyet az alábbi épületb vítményi ő
területek jellemzik: 
 

Földszinti helyiségek- tervezett épületrész 
013 szárazárú raktár greslap     7,01 m² 
014 átadó greslap      10,00 m² 
015 fürdető(mosdó,WC) greslap    14,40 m² 
016 iroda greslap      8,95 m² 
017 foglalkoztató lam. parketta     42,25 m² 
018 Ak.m.WC greslap     8,06 m² 
       90,67 m²  
Földszint összesen:     274,93 m² 
 
Tet téri helyiségekő - tervezett épületrész 
101 közlekedő kerámia      20,45 m² 
102 öltöző kerámia      7,41 m² 
103 előtér kerámia      1,73 m² 



104 zuhanyzó kerámia      3,84 m² 
105 WC kerámia      1,31 m² 
106 vezetői iroda kerámia     10,90 m² 
107 gondozónői szoba kerámia    24,69 m² 
       70,33 m²  
Épület összesen:     345,26 m² 
További m szaki tevékenység a kiviteli tervek és költségvetések alapján meghatározott tevékenységek.ű  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: ő 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illet leg a ő
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/04/06 

IV.2.3) Az el zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ő 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltér  kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:ő  2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér  őmódon történ  rendelkezésre bocsátásának indoka:ő  

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: A foglalkoztatás és az életmin ség javítása ő
családbarát, munkába állást segít  intézmények, közszolgáltatások ő fejlesztésével cím , ű TOP-1.4.1-15-JN1-2016-
00004 azonosítószámú Támogatói Szerz dés szerint, ő  
Zagyvarékasi Községi Bölcs de felújítása és b vítéseő ő  
 
Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 



Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):ő  

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenső ég indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev kő  

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi ő
eleme(i): 

Ajánlattev  neve:ő  Go-4-Go Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5000 Szolnok, Nád utca 1/a 

Ajánlattev  adószáma:ő  14457883-2-16 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

41 897 689 HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (36 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

10 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

38 845 908 HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (36 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

19 hónap 

 



Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés teljesítésére, ő ű ő az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 
 

 
 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal ő oldalára az adott ajánlatnak az 
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  neve:ő   

Go-4-Go Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő  

Böjtös-Bau 
Épít ipari Kft.ő  

Az ajánlattev  neve: ő  

Gall-Tech Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

1. Összes nettó 
ajánlati ár 

70 9,27 648,90 10,00 700,00 - - 

2. 
Többletjótállás 

vállalása 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

3. Felel s ő
m szaki vezet   ű ő

gyakorlata 
15 5,26 78,90 10,00 150,00 - - 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  

 727,80  850,00 - - 

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt. 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:ő  2 0 pont (alsó) -10 pont (fels )ő  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ő
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2  
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.  
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás 
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó vállalkozói 
díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő
tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a ő
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer ő
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  



P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme   
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás 
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mérték  többletjótállás ű
és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ű ű ő
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 
módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  ő ő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 
2016. december 21.) alapján.  
 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

ahol: 
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála fels  határa ő  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme   
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi J. u. 40/a I/5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

38 845 908 HUF 

Min ségi szempontő  

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

3. Felel s m szaki vezet   gyakorlata (36 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

19 hónap 

 
Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ő ű ő
teljesítésére, Ajánlattev  nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ő
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat. Ajánlattev  az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.ő  

 
 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, ő ő ő adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen       X nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a ő közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  ő
alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek ő ő ő
teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: ő 2 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek ő 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek)ő , adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában:ő ő  

Az er forrást nyújtó szervezet(ek),ő  adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattev  ezen sző ervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ő ő ő
ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, ő adószáma és az érvénytelenség indoka:  

Ajánlattev  neve:ő  Gall-Tech Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. 

Ajánlattev  adószáma:ő  14247505-2-16 

 
 
Ajánlatkér  a hiánypótlás során az alábbiakat írta el  hiánypótlásként:ő ő  

 
Ajánlatában benyújtott Felolvasólap irat szerinti vállalása vonatkozásában kérem az alábbi 
alátámasztó irat benyújtását: 
- felel s m szaki vezet  szakmai önéletrajzaő ű ő  
Ajánlatkér  elvárása, hogy Ajánlattev  felolvasólapon tett vállalásait ellen rizze, alátámasztó iratait ő ő ő
vizsgálja, annak megalapozottságát elemezze. Ennek érdekében, hogy a felel s m szaki vezet  ő ű ő
szakmai többletgyakorlata alátámasztható és ellen rizhet  legyen, kérem a nevezett iratot pótlólag ő ő
becsatolni szíveskedjék. 
 

 
Az ajánlattételi dokumentáció 9. Értékelés szakasza az alábbiakat rögzíti: 
 
Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje (36 hónap kötelez  gyakorlati id n felüli)    ő ű ő ő ő  
A becsatolt önéletrajzból egyértelm en derüljön ki az alkalmassági feltételként el írt, a szakemberrel ű ő
szemben támasztott követelményeknek való megfelel sség. ő Ajánlatkér  felhívja a figyelmet, hogy ő
azonos id szakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati id  számítása során csak egyszer ő ő
vesz figyelembe.  
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.ő  
A gyakorlati id  a m szaki vezeő ű t ként történt munkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő ő
egyértelm en az önéletrajz iratban megjelölni.ű  
Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok ő ő
értékelése során a 36+120=156 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is 
egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 
A felel s m szaki vezet  gyakorlatára vonatkozóan a benyújtott irat pontos adattartalma az ő ű ő
irányadó, melyet Ajánlatkér  a MEKON nyilvántartáső ában ellen riz, valamint a Kbt. 76. § (13) ő
bekezdésére tekintettel járhat el. 
 

A benyújtott hiánypótlási iratokból továbbra sem állapítható meg, hogy a felel s m szaki vezet ként ő ű ő
megjelölt N.I. gyakorlata milyen id szakban, milyen id tartamban történt. Nemő ő  egyértelm en került ű
megjelölésre a munkálatok átfedése, a munkálatok hossza, az önéletrajz irat a munkaviszonyban 
eltöltött id szakot rögzíti több feladat megvalósítására. A vonatkozó gyakorlati id  ő ő - melynek 
igazolása nem bizonyított - Ajánlattev  Felolvő asólapon tett vállalásának alátámasztását szolgálja. 
 
 

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Gall-Tech Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22. a 
hiánypótlási iratot nem az el írásoknak megfelel  tartalomban nyújtotta be. Ajánlatkér  a ő ő ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott iratok alapján, 
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 



meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér  által ő
el írt formaő i követelményeit - érvénytelen. 
 

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2  - 

 

VI. szakasz: Kiegészít  információkő  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerz déskötési ő moratórium id tartamaő  

Kezdete: 2018/05/26/ Lejárata: 2018/05/30 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja:ő  2018/05/23 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja:ő  2018/05/25 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2  

 



           TERVEZET 
 
..…/2018. (V.24.) képviselő-testületi határozat 
 
 
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, 
karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése tárgyú projektben 
önkormányzati önerő biztosításáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja az Európai 
Unió 2014-2020 programozási időszakában, a Vidékfejlesztési Program (VP) 
keretében kiírt, VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú, önkormányzati utak kezeléshez, 
állapot javításához, karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzése 
tárgyú pályázati felhívásra benyújtott és nyertes pályázat megvalósítását.  

 
2. A pályázat konzorcium keretében kerül megvalósításra, a képviselő-testület elfogadja, 

hogy a konzorcium vezetője Újszász Város Önkormányzata (5052 Újszász, 
Szabadság tér 1. képviseli: Molnár Péter polgármester) legyen. 
 

3. A Képviselő-testület egyúttal elfogadja a konzorciumi együttműködő feleket, amely 
Újszász Város Önkormányzata mellett Szászberek Község Önkormányzata. 
 

4. A projekt címe: Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő-és munkagépek 
beszerzése az Alsó- Zagyva-mentén 

 
A beszerzésre kerülő gép tárolási helye: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

      5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
      helyrajzi száma: 715/3 
 

A projekt összköltsége:       br.4.364.384.-Ft 
A projektben a támogatás szempontjából elszámolható költség:  br:3.709.724.-Ft 
A projektben vállalt önkormányzati önerő összege:    br:   654.660.-Ft 

 
 
5. A fejlesztéshez szükséges önerőt az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés tartaléka 

terhére biztosítja és elkülöníti. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
ügyekben eljárjon. 

 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester 
2.)Rédei Róbert jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
4.)Szászberek Község Önkormányzata 
5.)Újszász Város Önkormányzata 
6.)Dobozi Róbert- 5052 Újszász, Fecske út 9. pályázatíró 
7.)Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
8.)Irattár 
értesülnek. 



sorszám projekt műszaki ellenőrzés közbeszerzési szakértő

1

az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása 

1.)Alföldi Vállalkozásfejlesztő 
Innovációs Kft: 3.810.000.-Ft;  

2.)Subvention Kft: 3.619.500.-Ft; 
3.)HUN- PIANTA Bt: 3.429.000.-Ft

1.)KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társaság: 1.143.000.-Ft

2.)MELZS Kft.: 762.000-Ft
3.)Bakos László E.V: 635.000.-Ft

BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)



TERVEZET 
 
………/2018. (V.24.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című projekt közbeszerzési eljárására a közbeszerzési bírálóbizottsági tagok 
kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1. A Képviselő-testület a fenti pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési 
eljárásban a bírálóbizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Rédei Róbert igazgatásszervező, felsőfokú 
végzettség, jogi szakértelem 

Elnök 

Jánosi Lászlóné közgazdász, felsőfokú végzettség, 
pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Balázs Adrienn Ildikó érettségi, projekt szakmai tapasztalat Tag 
Bakos László felsőfokú építőmérnök, Felelős 

Akkreditált Közbeszerzési 
Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

Zölei Attila hídépítő szakmérnök, mélyépítési 
mérnök, út- és hídÉME, 
vízgazdálkodási mérnök 

 

Tag 

 

2. Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy az „adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” című projekt 
érdekében a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg és a következő 
képviselő-testületi ülésre nyújtson tájékoztatást a bírálóbizottság további feladatairól.  

                  A Belterületi utak, járdák felújítására: 
1. SO-TA VIA Kft 

6630 Mindszent Szőlő sor 7. 
25129726-2-06 
sotaviakft@gmail.com 
 

2. REAL-RENT Kft 
8428 Borzavár Kökény köz 2. 
12813108-2-19 
realrentkft@gmail.com 
 

3. Tóth és Társa Kész Kft 
5081 Szajol Fő út 20. 
11507532-2-16 
tothkesz@gmail.com 
 
 
 
 



4.  Szolnok Aszfalt Kft 
5000 Szolnok, Nagysándor József út 35/a 
14836569-2-16 
info@szolnokaszfalt.hu 
 
 

5. Kétutas Építőipari és Szolgáltató Kft 
8428 Borzavár Kossuth Lajos utca 7. 
23072635-2-19 
ketutaskft@gmail.com 
 
 

A Zagyva-híd felúíjtására: 
 
1. RO-LY BAU Kft 

3413 Cserépfalu, Kossuth út 3. 
Nemes Bertalan üv. igazgató 
nb@rolybau.hu 
 

2. BRH-M Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem u. 1. 
Burka Attila üv. igazgató 
iroda@brhm.hu 
 

3. Bitu- Joint Kft 
1114 Budapest, Ulászló u. 44. V/9. 
Bárdos Gyula üv. igazgató 
gyula.bardos@bitu-joint.hu 

 
 
 

A határozatról 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
5. Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
értesülnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 






