
 

    

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közmeghallgatást tart 
 

2018. október 15-én (hétfőn) 18,00 órai  
kezdettel a Móricz Zsigmond Művelődési Ház színháztermében 

és  
2018. október 16-án (kedden) 

18,00 órai kezdettel 
a Vasúti Újtelep Közösségi Házában 

 
melyre tisztelettel meghívom. 

 

NAPIREND 
         

 
 

1.) Településrendezési terv részeként az egyeztetés előtt álló településszerkezeti 
terv és leírás bemutatása 
  

2.) Településrendezési terv részeként az egyeztetés előtt álló helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv bemutatása 

 
3.) Tájékoztató az elmúlt egy évben megvalósult képviselő-testületi döntésekről 

és beruházásokról 
 

4.) Tájékoztató a jövő évi elképzelésekről, az előkészített és benyújtott 
pályázatokról 

 
 
A napirend fontosságára tekintettel kérem szíves megjelenésüket. 
 
Zagyvarékas, 2018. október 3. 
 

       Jánosi József sk. 
         polgármester    



 

 

HIRDETMÉNY 
 
Tájékoztatom Zagyvarékas Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó 
szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget 
téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján új településrendezési eszközöket készít. A 
településrendezési eszközök részeként a településfejlesztési koncepció már jóváhagyásra 
került, mely megtekinthető az Önkormányzat honlapján, vagy nyomtatva  a Polgármesteri 
Hivatalban. Folytatólagosan a településfejlesztési koncepcióval összhangban készül a 
településszerkezeti terv és leírás és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, mely  a 
fejlesztéseken túl az építés helyi rendjét szabályozza. 
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) 
Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk, 
melyre tisztelettel meghívjuk Zagyvarékas község lakosságát, a civil és társadalmi 
szervezetek, valamint intézmények képviselőit.  
 
A lakossági fórum témája: 
 

1. Településrendezési terv részeként az egyeztetés előtt álló településszerkezeti terv 
és leírás bemutatása  

2. Településrendezési terv részeként az egyeztetés előtt álló helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv bemutatás 

Lakossági fórum ideje: 2018. október 15.   18:00 óra 
Helye: Művelődési Ház 
 
Lakossági fórum ideje: 2018. október 16.   18:00 óra 
Helye: Vasúti Újtelep Művelődési Ház 



 

 

 
a településrendezési tervvel kapcsolatos előzetes véleményüket 2018. október 06. – 2018. 
október 24. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy ………… e-
mail címre elküldhetik.  
 
Kérjük a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon 
elmondani, vagy írásban fenti elérhetőségekre eljuttatni szíveskedjenek. 
 
Zagyvarékas, 2018. szeptember 13. 
 
 
         polgármester 
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KÖZMEGHALLGATÁS 2018. október 15-16. 
 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2018. szeptember 30-án 
 
Az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetését a képviselő-testület  
 
    473 364 968 Ft költségvetési bevétellel, 
 1 264 270 624 Ft költségvetési kiadással, valamint 
    790 905 656 Ft költségvetési hiánnyal fogadta el. 

 
A költségvetési hiányt korrigálják: 

 

 a finanszírozási bevételek (-55.935.364 Ft előző év költségvetési maradványának 

igénybevétele, valamint -709.500.000 Ft kincstárjegy beváltása) és  

 a finanszírozási kiadások (9.099.832 Ft állami támogatás megelőlegezésének 

visszafizetése) így az eredeti költségvetés tényleges hiánya 34.570.124 Ft. 

 

A hiány csökkentésére önkormányzatunk támogatási igényt nyújtott be két alkalommal a 

Belügyminisztériumhoz. Az első kérelmünk alapján 5.000.000 Ft támogatásban részesültünk, a 

második kérelmünket szeptemberben nyújtottuk be, ennek elbírálása folyamatban van. 

 

Az önkormányzat 2018. szeptember 30-ig 1.620.313.605 Ft bevételt realizált. A kiadások összege 

864.696.840 Ft.  

 

A költségvetés módosítása szükséges a beérkezett pályázati támogatási összegekkel, valamint az 

egyéb kiegészítő támogatásokkal és bevételekkel: 582.305.061 Ft-tal. 

 
A módosítás átvezetését követően a költségvetés teljesítése a következőképpen alakul: 
 
A 2018. évi bevételi előirányzat teljesítése 87,75 %-os, a kiadásoké 46,83 %-os. 
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Ft-ban 

Intézmény Bevétel Kiadás 
Előirányzat Teljesítés % Előirányzat Teljesítés % 

Önkormányzat 1 588 913 144 1 459 053 875 91,83 1 588 913 144 709 016 222 44,62 
Polgármesteri Hivatal 65 492 041 40 327 793 61,58 65 492 041 38 760 625 59,18 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 22 211 083 14 670 093 66,05 22 211 083 13 994 114 63,01 
Bölcsőde 32 355 811 21 994 060 67,97 32 355 811 21 344 819 65,97 
Óvoda 137 603 606 84 267 784 61,24 137 603 606 81 581 060 59,29 
Összesen: 1 846 575 685 1 620 313 605 87,75 1 846 575 685 864 696 840 46,83 
 
KÖZFOGLALKOZTATÁS: 
 
2017.03.01. – 2018.02.28. közötti időszakra 62 főre kaptunk támogatást a Foglalkoztatási 

Osztálytól. A bevont személyek elsődlegesen intézményekben vannak elhelyezve, hogy ezáltal is 

segítsük az intézmények zavartalan munkáját illetőleg mezőgazdaságban, állattartás, állatgondozás 

valamint kommunális tevékenységet folytatnak. Erre az időszakra 71.381.544.-Ft támogatást 

kaptunk. 

 

2017. 11. 15. – 2018. 05.15. közötti időszakra 54 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást 

29.437.290.-Ft összegben. Ebben az időszakban főleg képzésben vettek részt a bevont személyek 

(óvodai dajka, állatgondozó) 

 

2018. 03.01. – 2018. 06.30 közötti időszakra kaptunk támogatást a Foglalkoztatási Osztálytól.  Ez 

idő alatt 73 személyt tudtunk foglalkoztatni. A bevont személyek elsődlegesen intézményekben 

vannak elhelyezve, hogy ezáltal is segítsük az intézmények zavartalan munkáját illetőleg 

mezőgazdaságban, állattartás, állatgondozás, térkő gyártás valamint kommunális tevékenységet 

folytatnak. Erre az időszakra 24.795.075.-Ft támogatást kaptunk. 

 

2018.07.01. – 2019. 02.28 közötti időszakra program folytatására, 49.489.350.-Ft támogatást 

kaptunk. 

 

2018.06.15. – 2018.08.31 között 24 diáknak tudtunk munkát biztosítani elsősorban 

intézményekben. 
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A diákok foglalkoztatására 2.450.000 Ft támogatást kaptunk. 

 

A továbbiakban az V.Rékas Fesztiválról valamint az elmúlt egy év pályázatait foglalnám 

össze. 

 

RENDEZVÉNY: 

 

2018. augusztus 31-szeptember 1. között megrendezésre került az V. Rékas Fesztivál. A két 

napos rendezvénysorozaton több száz ember volt vendégünk, számos családi, valamint egyéni 

igényeket kielégítő programot biztosítottunk az érdeklődők számára. A rendezvény első napján az 

I. Margaréta Néptánc találkozót láthattak a kilátogatók a Templomkertben, a második napon 

megtartott közösségi programokon vehettek részt az érdeklődők. A Fesztivál a Republic zenekar 

koncertjével, tűzijátékkal zárult. 

 

PÁLYÁZATOK: 
 

1.) A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyertes pályázatainkról 

röviden össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

 

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 

 

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 időarányosan áll az önkormányzat. 
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A Zagyva-Ökopark projekt kivételével a közbeszerzési eljárások ajánlattételi dokumentációja 

elkészült, az óvoda és bölcsőde esetében a kivitelezési munkálatok elindultak. Valamennyi projekt 

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

megvalósultak, a tulajdonosi viszonyok tisztázásra 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, Községháza épületenergetikai fejlesztése), ott a támogatási szerződés módosítására 

kérelmet nyújtottunk be a Kincstárhoz. Minden projekt esetében elmondható, hogy a 

megvalósításuk legkésőbb 2019. szeptember 30-ig megtörténik. A menedzsmenttel közösen 

tervezzük a projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak megvalósítását. Eltérése esetén a 

szükséges beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő kockázatokat kezeljük. 

 

Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése: 

 

Az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően idén januárban a bővítési és felújítási 

munkálatok elkezdődtek. A projekt zárása folyamatban van, de az eszközbeszerzés és a kötelező 

kommunikációs tevékenységek lefolytatása miatt ez 2019. februárra áthúzódik. 

Az óvodai feladat-ellátási hely 92,76 m2-rel került bővítésre, mellyel 20 új férőhely létesült. Az 

egész épület akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése „DD korszerűt megközelítő” 

felújítása is megvalósult.  

Az épület felújítása tevékenység körében kazán szerelés és szolár rendszer telepítése is 

megtörtént. Az új csoportszobához szükséges bútorok és egyéb berendezési tárgyak megvásárlása 

is megvalósul. 
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Községi Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projekt kivitelezése idén szeptemberben megkezdődött az engedélyes és kiviteli tervek alapján. 

A projekt fizikai befejezése 2019. április végén várható. A bővítés által egy 12 fő befogadására 

alkalmas csoportszoba kerül kialakításra tetőtér beépítésével. Az udvar felújítása is megtörténik 

mozgásfejlesztő eszközök beszerzésével, valamint bútorok és egyéb berendezési tárgyak 

megvásárlásával. A projekt része még az akadálymentesítés és az energiahatékonysági 

projektelemek is. 

 

Szociális konyha építése: 

 

A létesítmény építésére vonatkozó jogerős építési engedélyt önkormányzatunk idén tavasszal 

megkapta, ezt követően készültek el a beruházás kiviteli tervei is. Az építésre munkákra irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítása idén ősszel várható. A fizikai befejezésre biztosított határidő: 

2019. szeptember 30. 

 

Kerékpár út létesítése: 
 

A tervezett kerékpárút hossza:1088 m. A engedélyeztetést követően a közbeszerzési eljárás 2018. 

szeptember 3-án megindult. Az idén várhatóan a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 

megkötésre kerül. A fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019.május 30. 

 

A Községháza és Idősek Klubja épületenergetikai fejlesztése: 

 

A beruházás kiviteli szintű tervei a tervezett határidőben elkészültek a betervezett Polgármesteri 

Hivatal épületére. A felújítással teljes energetikai korszerűsítés (falszigetelés, fűtés korszerűsítés) 

valósul meg, valamint az épület akadálymentesítésére is sor kerül. A projekt költségei lehetőséget 

adtak egy új épület bevonására, így költségátcsoportosítást kértünk, hogy az Idősek Klubja is 

felújítható legyen. Az Államkincstár ezen szakmai- műszaki tartalom módosítását jóváhagyta így 

még az idei évben várható a beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. A projektbe 

így, egy új megvalósítási helyszínként az Idősek Klubja épülete is bekerült a hivatali épület mellé.   

A fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019. július 31. 
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Zagyva-Ökopark: 

 
Újszász és Szászberek településekkel közösen a projekt megvalósítása a tervezett ütemben halad. 

A projekt megvalósítására vonatkozó engedélyes tervek és kiviteli tervek elkészültek. Az építésre 

és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás elindítását még az idei évben tervezzük. A 

fizikai befejezésre biztosított határidő: 2019. szeptember 30. 

 

EGYÉB PROJEKTEK: 

 

2017. augusztusában pályáztunk 510 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére, amiből a 

Belügyminisztérium 316 erdei m3 támogatást ítélt meg az önkormányzatnak. A Szociális Bizottság 

a jogosultak részére 2017.decemberében odaítélte a tűzifa támogatást. A támogatással pénzügyileg 

2018. április 15-ig elszámoltunk az Államkincstár felé. 

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

amiből a Belügyminisztérium 239 erdei m3 támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, melyet a 

Szociális Bizottság oszthat ki a szociálisan rászorult kérelmezők között. 

 

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

térítendő egyedi költségvetési támogatásban részesült. A támogatás keretében megvalósul a 3 

utca valamint a Szabadság téren található I. világháborús szobor talapzatának teljeskörű 

felújítása is. 

 

Zagyvarékas „régi” temetőjében található 7 db hadisíremlék teljes körű felújítására 699.770.-

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

A munkálatokra a kivitelezővel a vállalkozási szerződést 2017. őszén aláírtuk, a műszaki átadás-

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

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz idén tavasszal benyújtásra és 

elfogadásra került.  

 

 



 
    
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

7 
 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 

projekt esetében a közbeszerzési eljárás elindult, 2018. október 3-án az eljárás eredményhirdetése 

is megtörtént, 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 a 19 utcára,   

3 járdára és a Zagyva-hídra is, ami jelentős időt vett igénybe a tervezés részéről.  

 

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 3.714.7491.-Ft vissza 

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

került az Államkincstárhoz. A projektben egy függesztett Pronar WWT420 karos mulcsozó 

kerül beszerzésre. 

 

KONZORCIUMI PROJEKTEK: 

 

Az alábbi konzorciumi projektek megvalósítása 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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Az Önkormányzat további tervei, céljai az alábbiak: 
 
 

A 2014-2020-as uniós ciklus fejlesztési lehetőségeinek kihasználása, megvalósítása a 
pályázati feltételek ismeretében. 

 
A megkezdett START Értékteremtő Közmunkaprogram folytatása, a térkő-gyártás és 
felhasználás, továbbá a mezőgazdasági területen a zöldségek termesztése. 

 

 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

 




