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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 16 órakor 

 
kezdettel soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt: 
 
1.)Dr. Berkó Attila kormánymegbízotti látogatása és bemutatkozása 

 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
2.)Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásra 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
3.) Beszámoló a 2018. I. félévben végzett pályázati tevékenységéről 
Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
 
 
4.)Zagyvarékas Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata  
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
5.)Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető 
 beosztás betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
6.)Györe Sándor Zoltán és neje kérelme a Zagyvarékas, Nádas u. 26. szám alatti 
önkormányzati telek megvásárlására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
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7.)Előterjesztés az önkormányzat 2018.évi közbeszerzési tervének módosítására                
- az anyag az ülésen kerül kiosztásra- 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
8.) Előterjesztés a „Szociális konyha építése Zagyvarékason” című pályázat 
közbeszerzési eljárásának megindítására, közbeszerzési eljárási dokumentumainak 
elfogadására, fejlesztési fedezet forrás megjelölésére, valamint a nyílt közbeszerzési 
eljárásra meghívandó szervezetekre - az anyag az ülésen kerül kiosztásra- 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
9.) Előterjesztés a „Zagyvarékasi Községháza energetikai fejlesztése” című pályázat 
közbeszerzési eljárásának megindítására, közbeszerzési eljárási dokumentumainak 
elfogadására, fejlesztési fedezet forrás megjelölésére, valamint a nyílt közbeszerzési 
eljárásra meghívandó szervezetekre- az anyag az ülésen kerül kiosztásra- 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2018. szeptember 18. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Területi Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokról általánosságban 

elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő Szervezettel (Magyar Államkincstár), a 

Területi Fejlesztési Irodával, valamint a projektmenedzsmenttel az együttműködés 

folyamatos. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkő határidőkhöz időarányos áll az 

önkormányzat. A Zagyva-Ökopark projekt kivételével a közbeszerzési eljárások ajánlattételi 

dokumentációja elkészült, az óvoda és bölcsőde esetében a kivitelezési munkálatok 

elindultak. Az óvoda esetében a műszaki átadás-átvétel szakaszába léptünk. Valamennyi 

projekt esetében az idei év első félévében a szükséges engedélyeztetési és tervezési szakaszok 

megvalósultak, a tulajdonosi viszonyok tisztásra kerültek (kerékpár út, ökopark). Minden 

egyes a projektekben lévő feladatellátásra a megbízási szerződések megkötése megtörtént. 

Időarányosan a projektek mérföldkövének megfelelően a pénzügyi és szakmai beszámolók 

benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstárhoz, azok jóváhagyása céljából. Az óvoda és a 

bölcsőde projektek esetében az eszközbeszerzések elindultak. Amelyik projektnél indokolt 

volt a költségek átcsoportosítása (pl. Bölcsőde), ott a támogatási szerződés módosítására 

kérelmet nyújtottunk be a Kincstárhoz. Az idei évben kizárólag az óvoda esetében valósulhat 

meg a projekt teljes egészében. A többi esetben volt lehetőség a befejezési határidőt a 2019-es 

évre módosítani, illetve van olyan projekt is ahol alapvetően is a projekt befejezési határideje 

a 2019-es évre volt betervezve (Szociális, konyha, Zagyva-Ökopark). A menedzsmenttel 

közösen tervezzük a projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak megvalósítását. Eltérése 

esetén a szükséges beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő kockázatokat kezeljük. 

 
Z a g y v a r é k a s, 2018. szeptember 18. 

Tisztelettel: 

        Jánosi József s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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Az előterjesztést készítette: Földi Melinda 
             előadó 

Előterjesztés 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 

támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 

támogatás. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos, az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, 

vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más 

programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el. 

Az előző tanévben az Önkormányzat részéről 10 tanuló részesült támogatásban.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2018. augusztus 31-én meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi pályázati felhívásait (BURSA-2019A, BURSA-

2019B), a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. 

Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz, úgy a csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 03. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Zagyvarékas, 2018. szeptember 10. 

Jánosi József 
polgármester 
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TERVEZET 

……..../2018. (IX.20.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 

2018/2019. oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza Jánosi József polgármestert a csatlakozási szerződés 

aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2018. október 03. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

 

A határozatról: 
 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Jánosi József polgármester 
3.) Rédei Róbert jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Földi Melinda előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2018. szeptember 20-án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. I. félévben végzett pályázati tevékenységéről. 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A 2018. I. félévében végzett pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az 

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

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

pályázatainkról röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

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

pályázat projektmenedzsmenti team munkájának napi segítése, adatok szolgáltatása, 

kapcsolattartása volt és jelenleg is az. Igyekszem hatékonyan, gyorsan, informatívan ellátni 

ezt a feladatot, a napi más egyéb munkáim mellett is, amely néha komoly kihívást jelent 

számomra. A 6 nyertes TOP projekt koordinálásában napi szinten jelen kell lenni. 

 

A nyertes projektek: 

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

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

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

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

 Zagyvarékasi községháza energetikai fejlesztése           TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
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A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 

Szervezettel (Magyar Államkincstár), a Területi Fejlesztési Irodával, valamint a 

projektmenedzsmenttel az együttműködés folyamatos. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányos áll az önkormányzat. A Zagyva-Ökopark projekt 

kivételével a közbeszerzési eljárások ajánlattételi dokumentációja elkészült, az óvoda és 

bölcsőde esetében a kivitelezési munkálatok elindultak. Az óvoda esetében a műszaki átadás- 

átvétel szakaszába léptünk. Valamennyi projekt esetében az idei év első félévében a szükséges 

engedélyeztetési és tervezési szakaszok megvalósultak, a tulajdonosi viszonyok tisztásra 

kerültek (kerékpár út, ökopark). Minden egyes a projektekben lévő feladatellátásra a 

megbízási szerződések megkötése megtörtént. Időarányosan a projektek mérföldkövének 

megfelelően a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtásra kerültek a Magyar 

Államkincstárhoz, azok jóváhagyása céljából. Az óvoda és a bölcsőde projektek esetében az 

eszközbeszerzések elindultak. Amelyik projektnél indokolt volt a költségek átcsoportosítása 

(pl. Bölcsőde), ott a támogatási szerződés módosítására kérelmet nyújtottunk be a 

Kincstárhoz. Az idei évben kizárólag az óvoda esetében valósulhat meg a projekt teljes 

egészében. A többi esetben volt lehetőség a befejezési határidőt a 2019-es évre módosítani, 

illetve van olyan projekt is ahol alapvetően is a projekt befejezési határideje a 2019-es évre 

volt betervezve (Szociális, konyha, Zagyva-Ökopark). A menedzsmenttel közösen tervezzük a 

projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak megvalósítását. Eltérése esetén a szükséges 

beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő kockázatokat kezeljük. 

 

2.)  2017. októberében pályázatot nyújtottunk be keménylombos tűzifa beszerzésére. A 

Belügyminisztérium határozata alapján 316 erdei m3 tűzifa támogatás került megítélésre. A 

tűzifa támogatás pénzügyi elszámolását teljesítettük 2018. április 15-én az Államkincstár 

felé. 2018. augusztusában szintén pályáztunk 388 erdei m3 keménylombos tűzifa 

beszerzésére, ennek eredményességéről még nem kaptunk értesítést. 
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3.) Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása projekt esetében a közbeszerzési eljárás elindult, várhatóan 2018. szeptember 20-

ig az eljárás eredményhirdetése is megtörténik, majd ezt követően a vállalkozási szerződés 

megkötését követően elindulhatnak a kivitelezési munkálatok, melyeket 2018. december 31-

ig befejezni is szükséges. Az idei év első felében ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás 

elindulhasson, a szükséges hatósági igazolásokat be kellett szerezni, valamint a teljes körű 

műszaki dokumentációnak el kellett készülni az utak, járdák és a Zagyva-híd esetében is, ami 

jelentős időt vett igénybe a tervezés részéről. 

 

4.) Újszász és Szászberek településekkel konzorciumban pályázatot nyújtottunk be (VP6-

7.2.1.-7.4.1.2-16.számú konstrukció) önkormányzati utak kezeléshez, állapot javításához, 

karbantartásához szükséges erő-munkagépek beszerzésére. A projekt 3.709.724.-Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás 50%-ra az előleg kérelem 

benyújtásra került az Államkincstárhoz 2018. májusában. 

 

5.) Az alábbi konzorciumi projekt esetében a megítélt támogatások önkormányzatunk 

részére megérkeztek. A projekt megvalósítások érdekében a gesztor önkormányzatokkal 

folyamatosak az egyeztetések, személyes konzultációk. 

 

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

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

 
 

c.) TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” 
projektgazda:Besenyszög Város Önkormányzata 
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A pályázat-írás, elszámolás továbbra is komoly felkészültséget és állandó naprakészséget 
követel meg tőlem, amely feladatot a jövőben is igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni 
az Önkormányzatunk illetve a civil szervezetek által benyújtott pályázatok előkészítésében 
elszámolásában a titkársági ügyek, feladatok vitele mellett. 
 

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

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2018. szeptember 14. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i ülésére 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 felülvizsgálatára 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a  

települési önkormányzatok számára. 

Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése alapján, a települési önkormányzat az államháztartás 

alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 

finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton 

odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, 

hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A program elkészítésének menetét, az elemzés szempontjait, illetve kötelező tartalmi elemeit 

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és 

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 

EMMI rendelet írja elő. 

Zagyvarékas Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. évben fogadta el a települési 

esélyegyenlőségi tervét a 94/2010.(IV.29.) számú határozatával. A fenti jogszabályokban 

bekövetkezett változások alapján szükségessé vált a helyi esélyegyenlőségi program(a 

továbbiakban: HEP) felülvizsgálata és egy új elkészítése. 

A 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet alapján az esélyegyenlőségi programok elkészítéséhez a 

Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős Államtitkárságának háttérintézménye – mentori 

segítséget és képzést nyújtott, amelyen önkormányzatunk részéről Földi Melinda előadó vett 

részt. 



Az új HEP is ki fog térni a gyermekek, nők, romák, mélyszegénységben élők, idősek és 

fogyatékkal élők társadalmi helyzetére, valamint a körülmények javításához, a 

közszolgáltatásokhoz történő hozzáférésük biztosításához szükséges feladatokat határoz meg.  

A fenti jogszabályoknak megfelelően a TKKI mentorolását igénybe véve fog elkészülni 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja is. A HEP 

elkészítéséhez szükséges adatokat és információkat az esélyegyenlőségi célcsoportok kapcsán 

érdekelt intézményeket, szervezeteket megkeresve és a helyi adatbázisokat felhasználva 

gyűjtjük össze. Az elkészült anyagot megküldöm a TKKI mentorának. 

Az elkészült helyzetelemzés alapulvételével meghatározásra kerülnek azon problémák, 

melyek gátolják, illetve negatívan befolyásolják az esélyegyenlőség érvényesülését. A fentiek 

alapján elkészülő új HEP is lehetőséget teremt arra, hogy Zagyvarékas Község 

Önkormányzata folyamatosan szem előtt tartsa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

integrációjának elősegítését, esélyegyenlőségének biztosítását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és 

esélyegyenlőségi program elfogadásáról szóló határozatot elfogadni. 

Zagyvarékas, 2018. 09. 10. 

 

 

Földi Melinda 

előadó 

 

 

 

 

 

 



Határozat tervezet 

………/2018. (IX.20.) Képviselő-testületi határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 felülvizsgálatáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján, 

figyelemmel a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Kormányrendeletben illetve a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI 

rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot hozza. 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok jelenlegi állapotáról szóló helyzetelemzést és a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (a továbbiakban: HEP) a határozat melléklete szerinti 

tartalommal felülvizsgálta. Az új 5 évre szóló HEP-et 2018. december 31. napjáig kell 

elkészíteni. 

Határidő: 

Elkészítésre: 2018. december 31. 

Felelős: Rédei Róbert 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 

2. Rédei Róbert jegyző 

3. A képviselő-testület tagjai 

4. Földi Melinda előadó 

értesülnek. 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

   ELŐTERJESZTÉS 
                             Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                                                                          részére 
 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás 

betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115/2017. (IX.28.) sz. 
képviselő-testületi határozatával 2017. október 1. napjától, 1 évre a magasabb vezetői 
beosztás betöltésére kiírandó pályázat, illetve az újabb pályázati eljárás lezárásáig 
Csasztvanné Ballók Évát bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
(Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.) igazgatói feladatok ellátásával. 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a 85/2018. (VI.28.) számú határozatával pályázati 
felhívást tett közzé a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának 
betöltésére. A felhívásra, a pályázat benyújtásának határidejéig (2018. augusztus 31.) nem 
érkezett pályázat. 

 

Fentiek alapján a korábban megbízásra került, Csasztvanné Ballók Éva látja el a feladatokat, 
egy esetleges újabb pályázati eljárás lezárásáig. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 
 
 
Zagyvarékas, 2018. szeptember 12. 

                                                                         Tisztelettel: 
Jánosi József 
polgármester 



TERVEZET 
 
……/2018. (IX.20.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
 
Zagyvarékas, Nádas utca 26. szám alatti 1658/15. hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
eladásáról 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zagyvarékasi 1658/15 hrsz-ú 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű 720 m2 nagyságú területet eladja Györe Sándor 
Zoltán és Györe Sándor Zoltánné Zagyvarékas, Nádas utca 24. szám alatti lakosok részére.  
 
 
A beépítetlen terület vételára 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint, melyet a vevő az 
önkormányzat részére fizet meg banki átutalással az önkormányzat főszámlájára a szerződés 
aláírását követő 3 napon belül.  
 
 
A beépítetlen területet az önkormányzat per-, teher- és igénymentesen adja át, a terület 
birtokba adására legkésőbb a szerződés aláírását követő 3 napon belül kerül sor. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terület eladásával kapcsolatos teendők 
intézésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Jánosi József polgármester  
 
 
A határozatról: 
 

1. Györe Sándor Zoltán és neje 5051 Zagyvarékas, Nádas u.24. szám vevő 
2. Jánosi József polgármester 
3. Rédei Róbert jegyző 
4. Dr. Kókai Gábor ügyvéd-elektronikusan 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja 
6. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

értesülnek. 
 





























 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Az előterjesztés előkészítésben közreműködött: 

VCSM ZRt. Szolnok; Rédei Róbert jegyző 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő Testületének  

2018. szeptember 20-i ülésére 

ELŐTERJESZTÉS 

halaszthatatlan víziközmű beruházás 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. 

 

1. Zagyvarékas község területén 3 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzése 
 

Zagyvarékas község elválasztott rendszerű szennyvízhálózatán üzemelő 
szennyvízátemelőkben lévő szivattyúk beépítésük óta üzemelnek. A szivattyúk váltakozva 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

üzemelnek, vagy az érkező szennyvizek mennyiségének függvényében együttes üzemmód is 
lehetséges, így biztosítva a szennyvízöblözetek folyamatos szennyvízelvezetését. A meglévő 
szivattyúk között több gépelem többszörösen meghaladta az előírt üzemórát, igy a 
továbbiakban működése nem biztonságos. Napjainkban tartalék szivattyú nem áll 
rendelkezésre, mert a beépítés óta eltelt időszakban a többszörös felújítások ellenére 
üzembiztonságuk, teljesítményük lecsökkent, illetve felújításuk nem lehetséges. A fentiek 
miatt a szivattyúk pótlására új gépelemek beszerzése szükséges. Az új berendezések korszerű 
típusok, minden paraméterében helyettesítik a régi gépegységet, energiafelhasználásuk is 
hatékonyabb. A folyamatos és biztonságos szennyvízelvezetés a beszerzett új szivattyúk 
beépítésével, illetve tartalékként történő rendelkezésre állásukkal a továbbiakban 
biztosíthatóvá válik. 

A beszerzés során megvalósuló műszaki tartalom: 

2 db Flygt NP 3085.160 MT 460 és 1 db Flygt NP 3127.161 MT 438 búvármotoros 
szennyvízátemelő szivattyú öblítőszelepre előfúrva. 

Zagyvarékas község elválasztott rendszerű szennyvízhálózatán üzemelő 
szennyvízátemelőkben 3 db szivattyú beszerzésének teljes költsége anyagárakkal, régi 
szivattyú kiépítésével, új szivattyú beépítésével, elektromos ki- és bekötéssel együtt: nettó 
3.785.306,- Ft + ÁFA, azaz: Hárommillió-hétszáznyolcvanötezer-háromszázhat forint + ÁFA.   

Az Önkormányzat megrendelése alapján a tényleges kivitelezés legkésőbb 2018. november 
30-ig valósul meg, előteljesítés lehetséges. A beruházás kivitelezése után, teljesítésigazolás 
alapján számlát bocsát ki, amelynek végső fizetési határideje 2019. december 31.  

A ZRt. eredményeit figyelembe véve – amelynek részét képezi a víz- és szennyvízágazatra 
megállapított alapdíj is – a 2018. évi és a 2019. évben várhatóan megképződő 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. szeptember 19. 

 

Jánosi József 
polgármester 
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 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 
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Határozat-tervezet 

………..……/2018 (IX.20.) számú képviselő-testületi határozat 

önkormányzati határozata halaszthatatlan víziközmű beruházás elvégzésére, 
koncessziós díj terhére. 

Zagyvarékas Község 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: 

Zagyvarékas Község Önkormányzata – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós 
Szerződésre – ezennel megrendeli a 2018. évi és a 2019. évben várhatóan megképződő 
koncessziós díj terhére a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági 
társaságtól, mint üzemeltetőtől Zagyvarékas község elválasztott rendszerű szennyvízhálózatán 
üzemelő szennyvízátemelőkben 3 db szivattyú beszerzésének teljes költsége anyagárakkal, 
régi szivattyú kiépítésével, új szivattyú beépítésével, elektromos ki- és bekötéssel együtt: 
nettó 3.785.306,- Ft + ÁFA, azaz: Hárommillió-hétszáznyolcvanötezer-háromszázhat forint + 
ÁFA.   

A beruházás kivitelezésének végső határideje: 2018. november 30. Előteljesítés lehetséges. A 
beruházás kivitelezése után, teljesítésigazolás alapján számlát bocsát ki, amelynek végső 
fizetési határideje 2019. december 31.  

A Képviselő Testület ezen határozattal felhatalmazza Jánosi József polgármestert az e 
határozatban foglalt beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.   
 

Határidő:  Szerződéskötésre 2018. október hó 5.  nap. 

Felelős:     Jánosi József polgármester 

A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző  
3. Képviselő-testület tagjai 
4. VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 
5. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
6. Irattár 

értesül 
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TERVEZET 
 

Megbízási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és 
Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/b., 
képviselője: Zseni J. Ákos elnök) továbbiakban Megbízott 
 
másrészről Zagyvarékas Község Önkormányzata (5051, Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56., képviselője: Jánosi József polgármester ) továbbiakban Megbízó 
 
között az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A Megbízó megbízza a megbízottat, hogy az állatok védelméről és 

kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 48/a § (3) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati feladat – a település belterületén a kóbor ebek 
befogására – ellátására. 
 

2.) Megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet a megbízó érdekeinek 
megfelelően köteles teljesíteni. 
 

3.) A fentiek alapján Megbízott az alábbiakról gondoskodik: 
 

a. a település belterületén a község utcáinak havonkénti bejárásáról, kóbor 
ebek illetőleg veszélyes állatok befogásáról, amelyet kíméletesen kell 
végrehajtani.  

b. 15 napos megfigyeléséről, gondozásáról vagy ártalmatlanná tételéről. 
c. a befogott állatoknak a telephelyére szállításáról, gondozásáról, a 

tulajdonosnak történő kiadásáról, vagy a leölés utáni ártalmatlanná 
tételéről. 

d. a gyepmesteri telepen megfigyelésre elhelyezett állatok gondozásáról és 
azok nyilvántartásának vezetéséről. 

 
4.) Megbízott köteles a kóbor ebek befogását és elszállítását az Önkormányzat 

jegyzőjétől vagy megbízottjától telefonon vagy e-mailen kapott értesítés 
követő 24-36 órán belül elvégezni. Hétvégi feladatellátás nem megoldható. 

 
5.) Megbízott köteles a tevékenységéről a Megbízót a tárgyhót követő hónap 

első munkanapjáig írásban – e-mail útján a hivatal@zagyvarekas.hu címre 
megküldve – tájékoztatni. 

 
6.) Az elszállított kóbor ebeket a Megbízott az üzemeltetésében lévő telephelyre 

szállítja. 
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7.) Megbízott gondoskodik üres tároló helyekről, a beszállított ebek 15 napos 
megfigyeléséről. 

 
8.) A megbízás 2018. október 01-től határozatlan időtartamra jött létre. 

 
9.) A szerződő felek kapcsolattartói: 

 
- Megbízó részéről : Szilvásiné Nagy Katalin (56/540-019, e-mail: 

szilvasine.kati@zagyvarekas.hu 
- Megbízott részéről: Bíró Andrea (20/577-5617; e-mail: 

biroandi@menhely.eu) 
 
10.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban 

meghatározott szükséges nyilvántartásokat vezeti. 
 

11.) Megbízottat a 3. pontban foglalt ellátásáért az alábbi díjazások illetik meg: 
 
a) 50.000 Ft/hó rendelkezésre állási díj 
b) 12.000 Ft/alkalom egyszeri kiszállási díj, 
c) 25.000 Ft/kutya, ami tartalmazza a befogási, veszettség elleni oltás és 
tartási díjat 
 

Az a) pontban szereplő összeg tartalmazza a havi egyszeri utcánkénti bejárás- és 
a bejárás napjára vonatkozó egyszeri kiszállás díját. 
 
a c) pontban foglalt költségeken túl megbízott nem tarthat igényt egyéb 
költségekre (pl. chippelési-, oltási-, ivartalanítási díj stb.). 
 
12.) A megbízó a megbízott által a kóbor ebek befogásakor átadott munkalapok 
és megküldött számla alapján átutalja a tárgyhót megelőző hónapban felmerült 
díjat a megbízott OTP Banknál vezetett 11732002-20387875 számú 
számlaszámra. Az elvégzett feladat teljesítéséről a polgármester teljesítési 
igazolást állít ki. 
 
13.) A Megbízott biztosítja a munkavégzéshez szükséges anyagi, gépi és 
személyi feltételeket. 
 
14.) Megbízott a fenti díjazásokon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban 
egyéb költségtérítésre nem jogosult. 
 
15.) A szerződés mindkét fél részéről 3 hónapos határidővel indokolás nélkül 
felmondható.  
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16.) A Megbízó rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést, ha  

- a Megbízott működési engedélyét az arra jogosult hatóság jogerős 
határozatával visszavonja. Ennek tényét Megbízott haladéktalanul köteles 
Megbízó tudomására hozni.  

- Megbízott szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét nem teljesíti.  

 
17. Szerződő felek egymás között nem egyeztethető vitás kérdésekben a 
Szolnoki Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
és az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen szerződést Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
……/(IX. 20.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Zagyvarékas, 2018. szeptember    . 
 
 
 
 
Jánosi József        Zseni J.Ákos 
polgármester            elnök 
megbízó         megbízott 




