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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

 

Jelen környezeti értékelés Zagyvarékas község településrendezési eszközei készítésének 

önálló munkarészeként készül. A településrendezési eszköz megalapozását szolgálták a 

megalapozó vizsgálatok, melynek részeként mind az épített környezet és táji környezet 

feltérképezésével, mind a környezetvédelemmel, ökológiával, infrastruktúrával mint 

meglévő állapottal elemzések, leírások, helyszíni bejárások során foglalkozva volt. A 

település fejlesztési elképzeléseit, adottságaira épített jövőképét a településfejlesztési 

koncepció tartalmazza, mely közép- és hosszútávon, mintegy 15 évre előretekintve 

meghatározza a fejlesztés fő irányait, és mindazokat a lépéseket, melyek a tudatosan 

felépített településkép eléréséhez nélkülözhetetlenek. A település fejlesztési 

elképzeléseinek változásai és a bekövetkezett társadalmi – gazdasági folyamatok változása 

miatt az Önkormányzat új településfejlesztési koncepciót alkotott, melyet 2018-ban 

Képviselőtestületi-határozattal jóváhagyott.  

 

 

Környezeti értékelés folyamata: 

 

- 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet alapján a 3. számú mellékletben 

meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek 

véleményének megkérése arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet-

vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti 

hatás. 

- Környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges magasabbrendű tervek, 

tanulmányok, jogszabályok áttekintése 

- Környezeti értékelés elkészítése a 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet 4. számú 

melléklete alapján 

 

A párhuzamosan készülő, a tervbe folyamatosan beépülő környezeti vizsgálat jelentheti a 

garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv megpróbálja minimalizálni, elkerülni a 

nem kívánt környezeti konfliktusokat. 

 

- Az elkészített környezeti értékelésre a megkeresett környezet védelméért 

felelős szervek véleményeinek beépítése 

 

 

1.1 Előzmények 

 

A településrendezési tervet a település Önkormányzatának Képviselőtestülete azzal a 

céllal készítteti, hogy a törvényi előírásoknak eleget téve a jelenleg hatályos jogszabályi 

követelményeknek megfelelő településrendezési eszközökkel rendelkezzen.  

A településrendezési terv készítés első feladataként helyzetfeltáró, megalapozó 

vizsgálatok során - melyek külön munkarészben kerültek dokumentálásra -  a település 

történelmével, demográfiai elemzésével a fellelhető publikus források felhasználásával a 

települési adatszolgáltatás jelenkori kiegészítésével került sor.  

 

A természeti és környezeti vizsgálat során feltérképezésre kerültek mindazok a védett és 

védelemre tervezett területek, amelyek országos és helyi védelme kapcsán a meglévő 

természeti állapot fenntartható. A természeti állapot és természetvédelem szakszerű 

bemutatásához a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet által meghatározott, településrendezési 

terv kötelező, szakági alátámasztó munkarészei elkészültek. 
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A környezeti értékelésnél figyelembe vételre került a település jóváhagyott településképi 

arculati kézikönyve és hatályos településképi rendelete. 

 

A településfejlesztési koncepció és annak elhatározásain alapuló településrendezési 

terv készítésénél figyelembe lett véve az EU fejlesztéspolitikai kereteivel összhangban a 

térségi versenyképesség alapfeltételeinek megteremtése, ezen belül környezetvédelmi 

szempontból a minőségi környezetet biztosító infrastruktúra, azaz a csökkenő környezeti 

terhelést biztosító szennyvíz és hulladékgazdálkodás. 

A településrendezési eszközök és környezeti értékelés készítésénél is fő szempont a 

fenntartható fejlődés irányelvének figyelembe vétele. 

 

 

1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

 

Jelen környezeti értékelés kapcsolódik a településre készülő településrendezési 

eszközökhöz. Figyelembe veszi a település fejlesztési elképzeléseit tartalmazó fejlesztési 

koncepciót. A készülő településrendezési terv településszerkezeti munkarészének 

alátámasztó szakági fejezeteiben a település hosszútávú fejlesztéséhez kapcsolódva 

meghatározásra kerültek mindazon környezeti megoldások, melyek a fenntartható 

fejlődést szolgálják. A településrendezési terv részeként készül a környezeti értékelés, 

mely a jogszabály által előírt államigazgatási szervek előzetesen adott tematikáját, 

szakmai elvárásait figyelembe veszi.  

 

 

1.3 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv illetve 

program alakulására 

 

- A környezeti értékelés során a fő szempont a környezeti állapot legalább 

szintentartása, valamint javítása. Ennek során a település központi részén a 

zöldfelületek revitalizációja valósul meg, valamint prioritást élvez a 

környezetrendezés, zöldfelületek fenntartása. A már lezárt hulladéklerakó 

rekultivációját követően az utógondozás és monitoring szakasz lezárása 

után  a terület különleges megújuló energihasznosítási terület besorolást 

kap, napelempark kialakítása érdekében. 

- Természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet fordítottunk: az OTrT és 

MTrT szerint a Zagyva folyó és árterére, mely a tájképvédelmi terület 

övezetébe, valamint védett természeti terület övezetébe sorolt. Országos 

jelentőségű természetvédelmi oltalom kijelölése alatt áll, mely  a Közép – 

Tiszai – Tájvédelmi Körzet bővítési területe lenne. A Natura 2000 védelem 

alatt álló területek, az Újszász – Jászboldogházi gyepek kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területre és az Alsó – Zagyva hullámtere különleges 

madárvédelmi terület. 

- A külterületi szántóterületeken továbbra is cél a mezőgazdasági termelés, 

szántóföldi növénykultúrák termesztése, továbbá a biogazdálkodás 

szorgalmazása. 

- A helyi munkahelyteremtő beruházások számára olyan területek és 

funkciók meghatározása javasoltak, amelyek jelentős mértékű 

környezetkárosító hatással nem bírnak.  

- A környezeti minőség javítása érdekében a belterületen, a település 

központjában zöldfelületi rendezés és egységes településközpont 

létrehozása a cél. 
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- Kiemelt cél a munkahelyek megőrzése, újabb munkahelyteremtő 

beruházások támogatása. 

- A külterületi fejlesztések kijelölésénél figyelembe lett véve a 

magasabbrendű tervekben rögzített térségi területfelhasználás. 

 

1.4 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az 

általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során 

történő figyelembe vétele, az indokok összefoglalása 

 

A településrendezési terv készítése során a település civil szervezetei, alapítványai, 

közösségi szervezeti az államigazgatási szervek, a közműszolgáltatók és a lakosság 

bevonásra került a rendezési terv készítése során.  

A vonatkozó magasabbszintű jogszabály biztosítja terv széleskörű véleményeztetését 

mind a szakhatóságokkal, mind a lakossággal, illetve a szomszédos települések 

önkormányzataival is. 

 

A lakossági észrevételezés során a településrendezési terv készítésével kapcsolatos olyan 

vélemény, mely környezetalakítási szempontból figyelembe vehető lenne ezen 

munkafázisig nem érkezett. A településfejlesztéssel kapcsolatos lakossági kívánalmak már 

a településfejlesztési koncepcióba beépítésre kerültek. 

 

A településrendezési terv készítése során a termőföld védelme érdekében külön 

egyeztetésre került sor az állattartó telep tulajdonosokkal a fejlesztési lehetőségek 

kijelölése érdekében. Az elmúlt évek településrendezési terv módosítása kijelölte azokat a 

fejlesztési területeket, melyek középtávon biztosítják a mezőgazdasági üzemi területek 

fejlesztését. A telephelyek telken belüli, elsősorban technológiára fókuszáló fejlesztést 

terveznek.  

Ugyancsak a termőföld védelme érdekében a 31135 bekötőút mellett tervezett gazdasági 

terület visszaminősítésre kerül mezőgazdasági területfelhasználásba. 

A település fejlesztésével kapcsolatban a nagyobb gazdálkodó szervezetek egyénileg is 

megkeresésre kerültek és a készülő településrendezési eszközök több munkafázisban és 

készültségi fokban bemutatásra kerültek bizottsági ülésen és testületi ülésen. 

 

 

1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 

módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült 

bizonytalanságok 

 

A környezeti értékelés készítéséhez felhasználásra került Zagyvarékas község 

településrendezési eszközének eddig elkészült munkaközi anyagai.  

Az előrejelzések időtartama megegyezik a településrendezési terv időtartamával, mintegy 

10-15 évvel. 

A felmerült bizonytalansági tényezők a tervezett beruházások megvalósulásával 

kapcsolatosak. A településrendezési terv által leírt szabályozás nem a konkrét tervezett 

épületeket szabályozza, hanem meghatározza azokat a paramétereket, amelyek 

betartásával a területen építeni, fejleszteni lehetséges. A különböző területfelhasználási 

egységeken belül azonban főleg a gazdasági fejlesztési területeken az ott elhelyezett 

létesítmény funkciója és környezetterhelése nem ismert, az majdan az adott épület-

építmény hatósági engedélyezési eljárásánál válik bizonyossá. 



ZAGYVARÉKAS - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 6 

A bizonytalanságot növeli a technológia fejlődése, bizonyos tevékenységek elvégzéséhez 

szolgáló technológiák az innováció hatása miatt, a fejlesztések pozitív hatásaként kevésbé 

terhelik kibocsátással a környezetet. 

Zagyvarékas Község jövőképe egy jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező,  ipari és 

szolgáltató vállalkozásoknak helyet adó, agrár hagyományokat folytató, korszerű állattartó 

telepekkel és jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező külső eladásra termelő, a 

megújuló energiákat használó ipari - agrár település, új ipari, gazdasági létesítményekkel, 

idegenforgalmi szempontból jelentős beruházásokkal, térségi jelentőségű 

intézményrendszerrel és élhető települési környezettel. 

 

 

A környezeti értékelés készítéséhez az Önkormányzat által szolgáltatott adatok, az 

állapotfelmérések, a statisztikai adatok lettek felhasználva. 

 

 

 

 

2. A terv illetve program és kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése 

 

2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve 

a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 

 

A településrendezési terv készítése céljának, a fejlesztés irányainak bemutatását a 

településfejlesztési koncepció fő fejlesztési elemei tartalmazzák, melyek az alábbiak: 

 

A településfejlesztési koncepció célja a települést érintő konkrét fejlesztési célok 

megfogalmazása, mely révén a település történelmi, földrajzi, kulturális, gazdasági 

adottságai hasznosítva lennének.  

A településfejlesztésnél figyelembe kell venni, és szem előtt kell tartani a fenntartható 

fejlődést, a meglévő adottságokra és lehetőségekre alapozó reális fejlesztéseket, a 

települési közösség érdekeit, a hosszú távú elképzeléseket, a települési természeti és 

épített értékek megtartását, megőrzését és hagyományőrző hasznosítását, továbbá a 

társadalmi, gazdasági ökológiai hatásokat.  

 

A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét- 

elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek 

megőrzését jelenti. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás azt jelenti, 

hogy a természeti környezet eltartóképességével összhangban lehet csak a társadalom 

reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni, a környezet eltartóképessége egyben 

az igények kielégítésének korlátja is. 

A környezeti fenntarthatóság a környezeti, kulturális és természeti értékek védelme 

mellett biztosítja a lakosság életminőségének fenntartását, javítását, a gazdaság számára 

alapot biztosító természeti és kulturális erőforrások harmonikus és kíméletes 

igénybevételét. 

A jövőkép a település táji, természeti, társadalmi, gazdasági, történelmi adottságainak 

megfelelő minőségi fejlődést feltételez. Ennek megvalósulását elősegítendő figyelembe 

veszi a lehetséges erőforrások kihasználását, a jelenlegi kedvező elemek és körülmények 

megtartására. 

 
 

 

A település stratégiai célkitűzései: 
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- Minőségi társadalmi környezet kialakítása; 

- Versenyképes fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása. 

 

A minőségi társadalmi környezet kialakítása alapvető stratégiai cél a település számára. Ebben 

a stratégiai célban megfogalmazódik egyrészt a tiszta, élhető környezet iránti igény, másrészt a 

falusias jellegét őrző, hagyományait tisztelő településkép megvalósítási törekvése. A 

társadalmi környezet minőségét emeli a szabadidős tevékenységek felértékelődése, melyekhez 

a település megfelelő körülményeket kíván biztosítani. Ugyanakkor idetartozik a magas 

színvonalú települési infrastruktúra beleértve a közlekedési-, közműves és intézményi 

hálózatot is. A település közbiztonságának növelése is a minőségi társadalmi környezet 

kialakítását szolgálja.  

A versenyképes fenntartható gazdasági fejlődés stratégiai cél magába foglalja a természeti 

erőforrásokkal történő racionális gazdálkodást, az ezzel párhuzamos gazdasági fejlődést, és e 

kettőt együttesen: a település hosszú távon versenyképességének növelését. A fenntartható 

fejlődés egy olyan fejlődési forma, ami úgy elégíti ki a jelen nemzedék igényeit, hogy az ne 

akadályozza a jövő generációt saját igényeik kielégítésében.  

 

Mind a természeti környezet sérülékenysége, mind pedig a megváltozott fogyasztói igények azt 

indokolják, hogy Zagyvarékas hosszú távon számoljon a környezetkímélő gazdasági 

fejlődéssel. Ez természetesen egyaránt vonatkozik valamennyi gazdasági ágazatra, beleértve az 

ipari területeken tervezett fejlesztéseket, vagy akár a mezőgazdasági szektorban történő 

fejlesztéseket.  

 

A település gazdasági erejét, az élhető település megteremtését korlátozza a 

munkalehetőségek és a munkaerőt megtartó munkahelyek alacsony száma.  

A településfejlesztés elsődleges céljai közé tartozik a munkahelyek teremtése és megőrzése, a 

helyben lévő gazdasági vállalkozások fejlesztése, új ipari üzemek letelepedésének elősegítése, 

a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások fejlesztésének ösztönzése 

és egyéb munkahelyteremtő vállalkozások támogatása. 

Zagyvarékas legfontosabb potenciálja a jó közlekedésföldrajzi elhelyezkedés, Szolnok 

húzóhatása, az épülő M4 gyorsforgalmi út közelsége, az ország egyik legfontosabb 

nemzetközi vasútvonalának megléte továbbá a nagykiterjedésű külterület hasznosítása, a  

hagyományokkal rendelkező állattartó telepek fejlesztése, korszerűsítése és újabb állattartó 

telepek létesítése. A versenyképes mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése, az 

agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar megteremtése, fejlesztése. Továbbá a 

megtermelt takarmány felhasználása és az állattenyésztéshez kapcsolódó feldolgozó húsipar 

fejlesztése.  

A már meglévő ipari vállalkozások fejlesztése, újabb üzemek létrehozása, az ipari termelés 

volumenének növelése, újabb munkahelyek teremtése kiemelt feladat. 

Szorgalmazni kell a mezőgazdaság és az ipar együttműködését és a megyeszékhely közelségét 

kihasználva Szolnok nagyobb ipari üzemeinek beszállítói hátterét meg kell teremteni. 

A meglévő táj megőrzése, a kialakított természeti környezet fenntartása is kiemelt feladat, 

ezen belül pedig a település legjelentősebb természeti értékének a Zagyvának a további 

természetbarát fejlesztése. A települési élettér rendezése, fejlesztése, a zöldfelületek 

fenntartása, a Zagyva parti sávjának fejlesztése és a nyugodt települési környezet fejlesztése 

elsődleges prioritású. 

A település elérendő céljai között szerepel az épített környezet elemeinek, a helyi védelem alá 

helyezett épületek, építmények védelme, a települési környezet alakítása. Az itt élők számára 

egy élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, rendezett településképű, működő intézményi 
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szolgáltatásokkal rendelkező település megteremtése, működtetése. Kiemelt cél az 

esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás biztosítása. 

 

 

A település jövőképe: 

 

 Térségi szerepkör szempontjából: 

A település térségi kapcsolatok szempontjából a 32. számú országos főúttal 

Szolnokhoz kapcsolódik. A település jövőképe szempontjából a magasabbrendű 

tervekben szereplő, a már elkezdett beruházásként félbemaradt M4 gyorsforgalmi út 

megépítése kulcsfontosságú. Az  M4 gyorsforgalmi út a település jövője és fejlődése 

szempontjából kiemelt jelentőségű. 

Térségi szerepkör szempontjából meghatározó a  120. számú Lökösháza – Budapest 

Keleti nemzetközi vasúti fővonal.  

 A térségi kapcsolat a közlekedés, a gazdaság, az oktatás és az egészségügy 

szempontjából lényeges. Közlekedés szempontjából a település megyén belül kiváló 

adottságú, a megyeszékhely vasút és közút szempontjából is jól megközelíthető. 

Gazdaság szempontjából Szolnok nagyobb munkaerő felvevő vállalkozásai a nem 

helyben foglalkoztatott munkaerő nagy részét alkalmazzák és a település jövőképe 

szempontjából Szolnok fejlesztése húzóerőként hat. Oktatás tekintetében a szolnoki 

középfokú oktatási intézmények  meghatározók. Az egészségügyi középfokú ellátás 

(szakorvosi ellátás) és a kórházi ellátás Szolnokon, továbbá az orvosi ügyelet járási 

szinten biztosított, a megyei ellátás pedig Szolnokon vehető igénybe. Közigazgatásilag 

a Szolnoki Járási intézmények biztosítják a hatósági feladatok egy részét, mely 

közelmúltban átalakított rendszer tovább fejlődik és a későbbiekben méginkább a 

járási hivatalok látják el a járás településeinek közigazgatási feladatait.  

Térségi szerepkör szempontjából a környező településekkel történő együttműködés 

szorgalmazása, ezen belül turisztikai együttműködés a környék településeinek 

(Szászberek, Újszász) turisztikai attrakcióinak kiegészítése, a turisztikai kínálat 

színesebbé tétele a cél. Kulturális együttműködés szempontjából a szomszédos 

településekkel közös rendezvénysorozatok szervezése, többhelyszínes kulturális 

események szervezése bővítheti a turisztikai kínálatot.  

 

 Gazdaság szempontjából: 

A település potenciálisan legnagyobb gazdaságfejlesztési lehetősége és kitörési pontja  

az ipar, mint önálló ipari üzemek, vagy, mint a nagyobb gyárak beszállítói háttéripara, 

továbbá a mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése. A településen a  kisebb 

gazdasági telephelyek, üzemek fenntartását és a   letelepülő vállalkozásokat 

ösztönözni kell, melyek húzóerővel hatnak a gazdaság fejlesztésére.  

Gazdasági szempontból meghatározó néhány helybeli ipari és szolgáltató jellegű 

vállalkozás. A meglévő, működő vállalkozások mellett ipari üzemek, logisztikai 

vállalkozások létrehozását, a meglévő egykori baromfifeldolgozó üzem revitalizálását 

és mezőgazdasági telepek létesítését, bővítését, korszerűsítését is szorgalmazni kell a 

helyi adottságokra alapozva. 

A település elsődleges feladata a gazdaságfejlesztéssel együtt a munkahelyteremtés. 

Mely egyrészt a helyben meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéseivel 

munkahelyteremtésével, másrészt az újonnan letelepülő vállalkozások munkahely 

teremtésével biztosíthatók.  

 

 Társadalmi szempontból: 
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A település célja a lakosságmegtartás, mely elsődlegesen a születések számának 

növelését, a fiatalok letelepedésének ösztönzését, továbbá a bevándorlást jelenti. 

Zagyvarékas esetében a legnagyobb vonzóerő, a jó közlekedésföldrajzi helyzet, 

Szolnok közelsége, a vasúti és közúti kapcsolatok megléte, továbbá a falusias 

környezet, a rendezett településkép, a meglévő, jó intézményi háttér és a kedvező 

ingatlanárak. A kedvező népesedési folyamatok növelhetők a helyi 

munkahelyteremtéssel, a helyben foglalkoztatottak számának növelésével, és helyi 

lakókörnyezet fejlesztésével, a település letelepedést ösztönző juttatásaival. A helyben 

maradást a szociális védőháló is erősítheti a családgondozással, továbbá a felnövekvő 

nemzedék megfelelő oktatási intézményekben történő elhelyezésével. A rendezett, 

kulturált településkép, megfelelő településközponttal is hozzájárulhat a  település 

fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz. Hozzátartozik az identitástudat növelése, 

mely jelenti a helyi hagyományok őrzését és a kulturális hagyományok ápolását. 

 

 Táji, természeti szempontból: 

Zagyvarékas legnagyobb természeti értéke a Zagyva folyó természeti környezete. A 

települést átszelő Zagyva parti sávja, a Zagyva melletti Kisszög szabadidős területe 

meghatározóak táji, természeti szempontból. A külterület védett növény és állatvilága 

megőrzését hosszútávon biztosítani kell. Lehetőség szerint meg kell ismertetni a védett 

állat és növényfajokat és a természetközeli turizmust is támogatni kell. Fel kell 

készülni a klímaváltozás hatásainak megakadályozására, ennek érdekében vissza kell 

szorítani a gépjármű használatot, és a fűtés környezetkímélő módjait kell választani, az 

alternatív fűtési módot a közintézményekre ki kell terjeszteni, valamint a 

lakóterületeket is be kell vonni.  A napelemes energiahasználatot preferálni kell mind 

az intézményeknél, mind a magántulajdonú épületeknél. 

 

 Épített környezeti szempontból: 

A település helyi művi értékének védelem alá helyezésével biztosíthatók a helyi 

identitáshoz tartozó épített értékek megőrzése.  Pályázatok révén a 

 közintézmények és lakóingatlanok értékőrző felújítását ösztönözni kell. A települési 

arculat  megőrzése, a településközpont rehabilitációja, megújítása kiemelt 

jelentőségű. A település központi részén  intenzív zöldfelülettel, egységes 

zöldfelület rendezéssel a település  intézményeinek  összekapcsolása. A település 

építészeti és  infrastrukturális  felújítása, korszerűsítése. A településközpontban 

a közterületek zöldfelületi rehabilitációja hozzájárul a környezet minőségi 

fejlesztéséhez.  A település jelentős zöldfelületeit egységes  kertészeti 

 tervek alapján kell felújítani és fenntartani így biztosítva a települési  zöldfolyosó 

 kialakítását. 

 

 

 

2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve 

programokkal 

 

A településrendezési terv részeként készülő környezeti értékelés készítése során  

figyelembe lettek véve mindazon hatályos magasabbrendű tervek, koncepciók, melyek a 

településrendezés és a környezeti állapot szempontjából kötelezően figyelembe veendők.  

A 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló Kormányrendelet, valamint a  többször módosított Országos 

Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. Törvény) a település közigazgatási területét 
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érintő előírásai, a térségi területfelhasználási kategóriák, valamint országos övezetek 

figyelembe lettek véve, azok vonatkozó szigorító előírásai a helyi építési szabályzatba 

beépítésre kerültek. Fenti magasabbrendű tervhez való igazodás a  településszerkezeti terv 

leírás önálló fejezeteként, mint a településrendezési terv része dokumentálva lett. 

A módosított, hatályos Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Területrendezési Terv 

Tiszainoka közigazgatási területét érintő térségi területfelhasználási kategóriái figyelembe 

lettek véve, valamint a szerkezeti terv leírás önálló fejezetében számszaki igazolással 

dokumentálásra került az OTrT-hez és MTrT-hez való igazodás. Az MTrT által 

meghatározott fejlesztések, mind területfelhasználás, mind infrastruktúra területén a 

terven ábrázolásra kerültek.  

 

Zagyvarékas községre vonatkozóan az alábbi tervek, koncepciók lettek figyelembe véve a 

környezeti értékelés során. 

 

- országos szinten: Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos Területrendezési 

Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Stratégiai Terv, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Országos 

Hulladékgazdálkodási Terv  

- regionális és megyei szinten:  módosított Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 

Területrendezési Terv. 

 

 

 

Magasabbszintű tervekben szereplő 

környezetalakítási elképzelések 

Tiszainoka településrendezési eszközeiben 

és a környezeti értékelésben szerepeltetése 
Természeti elemek, természeti területek, természeti értékek 

és természeti erőforrások megőrzése 

Lehatárolásra és szabályozásra kerültek a tervezett 

természetvédelmi oltalom alatt álló Zagyva folyó és partja 

melletti területek, valamint a  Natura 2000 területek. Ezen 

területekre a helyi építési szabályzat, az országos 

elképzelésekkel összhangban külön szigorító intézkedéseket 

tartalmaz. 

A természet megismerésére irányuló ökoturizmus fejlesztése, 

a hálózati rendszerek kialakítása 

A természet megismerése érdekében a szomszédos 

településekkel közös projektként turisztikai fejlesztés 

tervezett. 

Szelektív hulladékkezelés elősegítése A jelenleg kijelölt hulladékgyűjtő szigetek révén a 

belterületen a papír- üveg, műanyag szelektív gyűjtése 

megoldott. A lakossági igények alapján a hulladékgyűjtő 

szigetek bővítése, újabb szigetek kijelölése lehetséges, vagy 

külön zsákos vagy szelektív hulladékgyűjtő edényes 

hulladékszállítás bevezetése. Az intézményekben a használt 

elemek, fénycsövek külön gyűjtése. A szelektív 

hulladékgyűjtés terén a PET palack prések és gyűjtők 

közösségi épületekben, intézményekben történő elhelyezése. 

Levegő-, por-, zajszennyezés mérséklése A nagyobb forgalmú utak mellett teljes fasorokkal 

csökkenthető a környezetterhelés. A porszennyezést 

mérsékelné a burkolattal nem rendelkező utak burkolása 

mind kül- mind belterületen.  

Csatornázás és szennyvíztisztítás A településen kiépült csatornahálózat található. A település 

célja a szennyvízcsatornahálózatra történő csatlakozás 

m100%-os szintjének elérése.  
Levegőtisztaság védelem  A levegő tisztaság védelme érdekében a légszennyezések 

csökkentése, a füst és égéstermék kibocsátás minimalizálása, 

a kertekben történő növényi hulladék égetés helyett a 

komposztálás elterjesztése. A külterületi állattartó telepeken 

a környezetvédelmi előírások szigorú betartásával a bűzhatás 

csökkentése.  
Víz minőségvédelme A felszíni vizek, csatornák területei, mint vízgazdálkodási 

terület szabályozott a rendezési tervben, ahol beépítésre szánt 

terület nem jelölhető ki.  
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Talajvédelem Talajvédelem érdekében a cél a szennyvízcsatorna hálózatra 

történő teljes rácsatlakozás, a külterületi termőföldeken pedig 

a kemikáliák csökkentése és a biogazdálkodás szorgalmazása. 

Települési környezetminőség javítása A településközpont megújítása a település központi részén 

környezetminőségi javulást eredményez, melynek során 

megújulnak egyes épületek és zöldterületek, valamint 

egységes zöldfelületi rendszer jön létre.  

 

 

A fent említett tervekben, programokban Zagyvarékas községre vonatkozó fejlesztési 

elképzelésekkel összhangban áll a település fejlesztési elképzelése, valamint a 

magasabbrendű tervek regionális, térségi fejlesztései megjelennek a település 

településrendezési tervében. 

 

A település tervezett rendezési folyamatai illeszkednek a kistérségi, illetve a megyei 

elképzelésekhez, figyelembe veszik az érintett államigazgatási szervek illetve 

szakhatóságok javaslatait, vonatkozó előírásokat. A tervezett javaslatok során az EU által 

preferált programokhoz való csatlakozás lehetősége biztosításra került. 

 

 

2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid 

leírása. 

 

Fent említett tervek olyan alternatívákat, melynek választásában a településrendezési terv 

jogszabály szerint állást foglalhat nincs.  

 

 

3. A terv, illetve a program valamint a változatok megvalósítása környezeti 

hatásainak, következményeinek feltárása 

 

A vizsgálatok elsődleges célja, hogy feltárja a terv céljai közötti összehangoltságot, 

feltárja az esetleges ellentmondásokat, vizsgálja a célok közötti belső kapcsolatokat. A 

kapcsolatok feltárásából jól láthatók a célok egymásra hatásának azon kritikus pontjai, 

amelyek erősíthetik, vagy éppen gyengíthetik egymást a terv érvénybe lépése, 

alkalmazása során. 

 

A terv megvalósulása esetén környezeti hatást kiváltó tényezők, tervi elemek és az 

általuk hatást kiváltó tényezők, illetve ezek fenntarthatóságra gyakorolt hatása 

 
Területfelhasználási 

kategóriák, övezetek, 

építési övezetek, 

infrastruktúra elemek 

övezeti típusonként 

Hatótényező Fenntarthatóságra 

gyakorolt hatás 

Hatás jelleg 

+/- 

 Kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági 

terület kijelölése 

A terület beépítésre   

szánt területen, amely 

infrastruktúra fejlesztést 

igényel 

Területfoglalás mértéke 

nem haladja meg a 

jelenlegi szintet. 

+/+ 

Gazdasági terület 

kijelölése 

Külterületi beépítésre 

nem szánt területen, 

beépítésre szánt terület 

kijelölése, mely teljes 

infrastruktúra fejlesztést 

igényel. 

Területfoglalás jön létre, 

alulhasznosított terület 

hasznosítása 

-/+ 

Mezőgazdasági terület 

kijelölése 

Külterületi beépítésre 

szánt terület 

Megszűnik  a 

területfoglalási lehetőség, 
+/+ 
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visszaminősítése, 

beépítésre nem szánt 

területbe, mely 

infrastruktúra fejlesztés 

nem igényel, a jelenlegi 

hasznosítás továbbra is 

megmarad. 

a termőföldek megőrzése 

a termelés számára 

megmarad, a földvédelmi 

törvény alapgondolata 

teljesítésre kerül. Az 

élőhely megőrzése 

biztosítottá válik. 

Tervezett megújuló 

energiahasznosítási 

terület 

Beépítésre nem szánt 

területen infrastruktúra 

fejlesztéssel nem járó 

fejlesztés 

Beépítésre nem szánt 

terület rekultivációját 

követően a monitoring 

szakasz lezárása után 

kismértékű, pontszerű 

területfoglalás. Az 

élőhelyre nincs hatással, 

a kismértékű 

területfoglalás miatt. 

+/+ 

Tervezett közutak Infrastruktúra fejlesztés Területfoglalás részben 

mezőgazdasági területen, 

részben már kiépített út 

mellett, az élőhelyre a 

meglévő nyomvonal 

miatt nincs hatással, a 

mezőgazdasági területen 

élőhely megszűnés 

+/- 

Kerékpárút Infrastruktúra fejlesztés Területfoglalás a kiépített 

út mellett, az élőhelyre a 

meglévő nyomvonal 

miatt nincs hatással 

+ 

 

3.1 A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program 

szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi szinten 

kitűzött környezeti- és természetvédelmi célokkal 

 

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény 

keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása 

hazánkban az 1980-as évek második felére tehető.  

Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a 

környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), 

mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, 

településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellet egy új típusú tervezés alapjainak a 

megteremtését irányozza elő.  

 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény 

rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 

1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról 

(továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A 

végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá. 

 

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program 

(továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappillérét az NKP-I végrehajtása során 

felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a 

magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy 

beavatkozási tervrendszert.  

 

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek 

figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek: 
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 A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az 

elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a 

tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve). 

 A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek 

tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a 

tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; 

kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos 

célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös 

hasznú intézkedések). 

 A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes 

kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza. Az alapelveket az 

NKP-II végrehajtása során is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható 

fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek 

kialakítását. 

 

A 2000. évi hulladékgazdálkodási törvény előírta az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

(OHT) elkészítését.  

2003. augusztus 15-én született meg a 126/2003. Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási 

tervek részletes tartalmi követelményéről”, amely többek között kimondja, hogy a 2008 

végéig hatályos OHT alapján a regionális részeket készítő környezetvédelmi 

felügyelőségeknek 2003. szeptember közepéig, a településeknek és a rendelet hatálya alá 

tartozó településeknek és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő cégeknek 2004. 

augusztus elejéig el kell elkészíteniük saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási 

terveiket.  

 

 A településrendezési terv készítése során elsődleges prioritást kapott a közösségi, 

országos és helyi szintű természetvédelmi célok megjelenése és figyelembe vétele. 

Ezek alapján lehatárolásra kerültek a természetvédelmi szempontú tervezett kijelölés 

alatt álló területek, a  Zagyva folyó és hullámtere, valamint a  Natura 2000 területek, 

az Újszász – Jászboldogházi gyepek (HUHN 20081) kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület, és az Alsó – Zagyva hullámtere különleges madárvédelmi 

terület. 

 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23§ (2) bekezdése alapján (ex 

lege) védett kunhalmok, melyek a törvény 28§ (5) bekezdése alapján országos 

jelentőségű védett természeti emléknek minősülnek 

 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTRT) 

valamint Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területrendezési Tervéről szóló 18 / 

2004 (XI.9.) számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. (IV.29.) KR sz. 

rendeletével módosított (MTrT) területrendezési tervben Zagyvarékas 

közigazgatási területét érinti az  országos ökológiai hálózat, és kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterület övezete érinti. 

 

Fenti területeken elsődleges szempont a természet védelme, így ezen területek beépítésre 

szánt területté nem minősíthetők. 

 

 

 

3.2 Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése illetve figyelembevétele a 

tervben, illetve programban 
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A fejlesztési célok jelentős része a helyi komfortfokozat növelése mellett környezetvédelmi 

célokat is szolgál (pl.: közműfejlesztések). A szabályozás során a hatályban lévő 

jogszabályok, illetve a környezetvédelmi hatóság által javasolt előírások betartása a cél; 

továbbá a magasabb szintű tervek, programok , környezetvédelmi javaslatai is figyelembe 

lettek véve. 

 

 

 

Környezeti problémák és okozott környezeti következmények 

 

 

Probléma Problémás állapot Következmény Megoldás 
Természeti, környezeti 

elemek fenntartható 

használata 

Légszennyező anyagok 

kibocsátása 

Károsodik a talaj, a 

növényzet, az élővilág. 

Emberre káros hatások  

Az országos út, a települési 

utak és mezőgazdasági 

főfeltáró utak mentén 

védőfásítás, a hiányzó 

faegyedek pótlása. 

Természeti, környezeti 

elemek fenntartható 

használata 

Szennyezett talajok a 

szennyvízcsatorna hálózatra 

történt nem teljes csatlakozás 

miatt 

Talajvíz és talaj szennyezése Szennyvízcsatorna hálózatra 

történő 100%-os csatlakozás 

A meglévő értékek 

hosszútávú fenntartása, 

megőrzése 

 Település- és kulturális , 

valamint építészeti értékek 

eltűnése 

A település jellemző, egyedi 

vonásainak eltűnése, a 

települési környezet 

átalakulása. 

Helyileg ösztönözni az 

értékvédelmet, a 

településképi rendelet 

előírásainak betartása, a 

településképi arculati 

kézikönyv javaslatainak 

figyelembe vétele.  

A helyi közösségek 

fennmaradásának, az 

emberhez méltó élet 

feltételeinek biztosítása 

Csökken a lakosok 

lokálpatriotizmusa. A 

mobilitás növekedésével 

csökken a lakosság települési 

környezete iránti 

felelősségérzet. 

A környezet iránti felelősség 

csak a tulajdon határáig 

terjed. A táj- a település iránti 

felelősség megszűnik, a 

kapcsolat gyengül 

Helyi hagyományőrző 

rendezvényekkel, 

programokkal a helyi 

közösségek, lakosok 

lokálpatriotizmusa növekszik. 

 

 

 
Ökológiai Hálózat kialakítása 

 

A védett területekhez hasonlóan a megmaradt és nem védett természetes és természetközeli 

élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják 

hosszú távon  az élővilág fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai 

struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása 

valamilyen módon megvalósuljon.  

Erre a szakmai megfontolásra az „ökológiai hálózat” rendszerének elismerése épült, amely a 

90-es évek elején kulcsfontosságú szakmapolitikai hangsúlyt kapott a nemzetközi, de 

különösen az európai természetvédelem területén. 

 

Először 1993 -ban a Maastrichti konferencián merült fel egy európai szintű ökológiai hálózat 

létrehozásának igénye Európai Ökológiai Hálózat (ECONET) néven. Komolyabb, állami 

szintű támogatást ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Európa Tanács által 

kezdeményezett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát a környezetvédelmi 

miniszterek szófiai találkozóján a csatlakozók aláírták, 1995-ben. 

A konferencián jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot (PEEN) 2005-ig kell a 

résztvevő országoknak kijelölniük. 1999. áprilisában Genfben elfogadták a Páneurópai 
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Ökológiai Hálózat kialakítására vonatkozó irányelveket. A PEEN lényegében az egyes 

országok ökológiai hálózatából tevődik össze. Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat 

tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN szervezésében. 

 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölését a nemzetközi eszközök messzemenő 

figyelembevételével végezték. A Nemzeti Park igazgatóságok szakembereinek 

közreműködésével elkészültek az egyes igazgatóságok illetékességi területeihez tartozó 

regionális ökológiai hálózatok. Ezek összeillesztésével született meg az országos hálózat      

M 1:50 000 méretarányú digitális adatbázisa. A feltáró munkában a meglévő dokumentációk, 

adatbázisok, térképek, kutatási eredmények, terepi tapasztalatok segítettek, mint például a 

Páneurópai Ökológiai Hálózat kritériumrendszere, az M 1:500 000 léptékű előzetes átnézeti 

ökológiai hálózat térképe, a védett területek dokumentumai, térképmellékletei, az ex lege 

védett szikes tavak és lápok jegyzéke, a természeti területek katasztere, a hullámterek 

nyilvántartásai, az erdészeti ütemtervek adatbázisa, a Corine-Landcover  M 1:100 000 és 

helyenként M 1:50 000 méretarányú digitális felszínborítási térképek, a SPOT-4 műholdfotók 

eredeti vektorizált, geokódolt felvételei, az M 1:25 000 és M 1: 50 000 méretarányú Gauss-

Krüger topográfiai térképek, a fontos magyarországi madárélőhelyek (IBA területek), a 

NATURA 2000 területek kritériumai és eddig tervezett területei, függelékes fajainak 

élőhelyei, a NATURA 2000 területek kijelölését megelőző adatbázisok (a Corine Biotopes és 

a Corine Habitats felmérések eredményei), az érzékeny természeti területek stb. 

 

A térképes megjelenítésen túl komoly előrehaladás történt az ágazati integrációs 

törekvésekben. Bizonyos agrár-környezetvédelmi, területrendezési, vízgazdálkodási, 

környezetvédelmi és környezeti hatásvizsgálati joganyag már egyértelműen rendelkezik és 

számol az ökológiai hálózat létével és védelmével. 

 

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN 

szervezésében. A most készülő, az ökológiai folyosók általános szabályozására vonatkozó 

miniszteri rendelet pedig biztosítja majd az élőhelyek, életközösségek konkrét védelmén túl a 

közöttük lévő biológiai kapcsolatok megőrzésének, fejlesztésének, rekonstrukciójának és 

kialakításának részletes jogi hátterét. 

 
Az 1980-ban közzétett Természetvédelmi Világstratégia a civilizáció fenntartható fejlődése 

érdekében három fő területet emel ki:  

 meg kell óvni a létfontosságú ökológiai  folyamatokat és életfenntartó rendszereket  

 meg kell őrizni a genetikai sokféleséget (biodiverzitás) 

 a fajok és ökoszisztémák minden hasznosítását fenntarthatóvá kell tenni. 

A hagyományos természetvédelem először a fajok védelmét tűzte ki célul - pl. első 

természetvédelmi törvényünk a hazai madárfauna legnagyobb részét védelem alá helyezte -. 

Később nyilvánvalóvá vált, hogy a veszélyeztetett fajokat csak úgy lehet megmenteni, ha a 

táplálékukat, a szaporodó helyüket, az élőhelyüket is védjük, s a fontos, értékes - mert ritka - 

fajok életterét rezervátumszerűen - nemzeti parkokban, szafari parkokban, stb. - kezdték óvni. 

Minden jó szándék, erkölcsi kiállás és ráfordítás ellenére is fel kellett ismerni, hogy e 

hagyományos természetvédelmi gyakorlat a világstratégia céljainak nem képes megfelelni. 

Később tehát az élővilág védelmének mozgalma kiszélesedett: a biodiverzitást, avagy 

terjedőben lévő magyarított változata szerint a biológiai sokféleség védelmét tűzte ki helyi, 

országos és nemzetközi szinten. A Földön ma élő fajok száma milliós-tízmilliós 

nagyságrendű. Az emberiség által eddig gazdaságilag hasznosított fajok száma nem haladja 

meg a tízezres nagyságrendet. Az emberiség létalapját nyújtó biológiai sokféleség azonban 
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rohamos pusztulásnak indult, olyan gyorsasággal, hogy felmérni sincs időnk, mit veszítünk. A 

biológiai sokféleségnek az ökológiai stabilitásban betöltött szerepe is fontos.  

A biodiverzitás továbbá - információhalmaz. A tiszta, igaz és tartalmas információk 

leggazdagabb tárháza a természet. Ennek elpusztítása az emberiség szellemi és erkölcsi 

hanyatlásához vezet. 

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei. Az ökológiai folyosók elgondolása az elszigetelt 

természetvédelem meg nem oldott kérdéseire remélt továbblépést. A biológiai sokféleség 

védelme elődleges cél a magterületeken, ezeket övezik a védőzónák, a puffer területek. Az 

azonos típusú élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze az ökológiai folyosók, 

biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. Helyi szinten különböző 

élőhelyeket kötnek össze olyan fajok fennmaradása érdekében, melyek életciklusa ezt 

megköveteli. Vízfolyások például jellemzően rendelkeznek ilyen folyosó szereppel. A 

rehabilitációs területek fő funkciója a roncsolt területek gyógyítása. 

 

 

Magterületek 

 

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális 

nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek 

az élőhelyei és genetikai rezervátumai.  

 

Ökológiai folyosók 

 

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb 

megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai 

folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben 

biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.  

 

Puffer területek 

 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 

természet közeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és 

folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.  

 

Rehabilitációs területek 

 

A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek 

hálózati elemek területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag 

sérült állapotú területek, melyek megszakításokat okoznak az egyes zónákban. 

Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatóak. 

 

Zagyvarékas közigazgatási területére készülő településrendezési tervben környezetvédelmi cél 

a fenntarthatósággal összefüggésben a környezeti állapot szintentartása és javítása. Ennek 

érdekében a településen kiemelt cél a szennyvízhálózatra történő teljes rácsatlakozás. 

A meglévő kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket meg kell őrízni  a mezőgazdasági 

termelés számára, kerülni kell a  kemikáliák használatát. A település közigazgatási területén 

lévő természetvédelmi kijelölés alatt álló területek, valamint Natura 2000 területek 

megőrzése, fenntartása. A település zöldfelületi mutatójának javítása, aminek érdekében a 

belterületi zöldterületek fenntartása, és növelése a rendezési terv célja. 
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3.3 A terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve releváns tervek, illetve 

programok céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból. 

 

A készülő településrendezési terv figyelembe veszi az Európai Unió 

környezetvédelemmel, környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, mindenekelőtt a 

fenntartható fejlődést helyezi előtérbe.  

 

Környezeti szempontból a településrendezési terv az alábbi változtatásokat, tervezett 

területfelhasználást, tervezett környezetalakítást tartalmazza: 

 

 

 A külterületen különleges, megújulóenergiahasznosítási terület kijelölése.  

 A külterületen gazdasági területnek kijelölt jelentős nagyságú terület 

visszaminősítése mezőgazdasági területre a jelenlegi használatnak megfelelően. 

 A már meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek igény szerinti bővítése, újabb 

hulladéklerakó szigetek kialakítása. 

 Az ex-lege védett kunhalmok és régészeti lelőhelyek védelme. 

 A Közép – Tisza Tájvédelmi körzet tervezett bővítési területének védelme, 

természetközeli állapotának megőrzése 

 A Natura 2000 területek védelme, környezetének megőrzése, növény és 

állatvilágának védelme 

 Az Országos Területrendezési Terv által meghatározott térségi területfelhasználási 

kategóriák jelölése. 

 Az Országos Területrendezési Tervben szereplő Zagyvarékas közigazgatási 

területét érintő övezetek lehatárolása. 

 Megyei területrendezési Terv által meghatározott térségi területfelhasználási 

kategóriák jelölése. 

 

A tervbe beépítésre kerültek az Országos és a Megyei területrendezési terv övezetei, melyekre 

a településrendezési terv külön szabályozási előírásokat hoz.  

A Helyi Építési szabályzat előírásai biztosítják a környezet és természetvédelmet helyi szinten 

(például: az egyes területfelhasználási egységek minimális közművesítettség előírásaival stb.) 

 

 

 

 

 

3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal 

összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 

 

3.4.1. Földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület 

földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, 

amelyeket e terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

 

A településrendezési terv hatálya kiterjed Zagyvarékas teljes közigazgatási területére. A 

településrendezési tervben ábrázolásra, szabályozásra került tervezett elemek. 
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A település közigazgatási területét érintő területfelhasználási változással érintett 

területek, azok funkcióváltása, valamint funkcióváltozással érintett területek a 

következők: 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas területfelhasználási változással érintett területei: 

 

 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

Változó besorolású (új beépítésre szánt terület kijelölésével érintett) területek 

 
Általános mezőgazdasági területből – kereskedelmi, szolgáltató, 

gazdasági terület 
~  110 900m2 (11,09ha) 

 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területté minősítés) területek 

 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből – általános 

mezőgazdasági terület 

~  303 929m2 (30,39ha) 

 

 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 

 
Településközpont vegyes területből – kereskedelmi, szolgáltató, 

gazdasági terület 

~  2 365m2 (0,24ha) 

Különleges beépítésre nem szánt hulladéklerakó területből– 

különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiahasznosítási 
terület 

~  14 481 m2 (1,44ha) 

  

Mindösszesen: ~431 675m2 ( 43,17ha) 

 

 

Fejlesztések Zagyvarékason 

 

 

Belterület: 
 

1. Szociális főzőkonyha kialakítás 

2. Zöldterület rehabilitáció 

3. Bölcsőde korszerűsítés 

4. Óvoda bővítés és korszerűsítés 

5. Tervezett piac 

6. Ökoturisztikai fejlesztés (Kisszög) 

7. Idősek Klubja energetikai fejlesztése 

8. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 

 

Külterület: 

 

9. Iparterület revitalizáció 
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10. Töltés magasítás 

11. Tervezett logisztikai terület 

12. tervezett megújuló energiahasznosítási terület 

 

 

 

 

 

 
Zagyvarékas külterületi fejlesztési területei 
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Zagyvarékas belterületi fejlesztési területei 

 

 

 

1.4.2. Környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség) 

 

A településszerkezeti terv készítése során a lakosság számának prognosztizációjánál a 

jelenlévő népesség számának alakulása alapján, kedvező gazdasági-társadalmi 

folyamatokat, a növekvő népességszámot, továbbá a telekigényeket  figyelembe véve új, 

beépítésre szánt terület nem került kijelölésre lakóterületi fejlesztés miatt. A lakóterületi 

fejlesztés, a már meglévő rossz állagú házak lebontása után felszabaduló ingatlanok 

beépítésével, belterületi be nem épített ingatlanok beépítésével, továbbá a jelentős számú 

eladó ingatlannal középtávon biztosított. 
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     A fenntartható fejlődés biztosítása a terv elsődleges prioritása. A fenntartható fejlődés 

három nagy területre a környezeti, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság. 

A fenntarthatóság a környezeti és természeti értékek védelme mellett a lakosság 

életkörülményeinek javítását biztosítja úgy, hogy az ennek eszközéül tekintett gazdasági 

tevékenység során a természeti erőforrások kíméletes igénybevétele történjen. 

A terület saját adottsága az ex-lege védett Kunhalmok, régészeti lelőhelyek figyelembe lettek 

véve, valamint a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet bővítési területe és a Natura 2000 

természetmegőrzési területekre vonatkozó előírások, a védelem biztosítása beépítésre került a 

tervbe. 

 

 

 

A terület saját adottságait, erőforrásait értékké kell alakítani. Ennek során célszerű a 

természetközeli, természetbarát turizmust erősíteni, melyhez hozzájárulhatnak azok a 

fejlesztések  melyek  a természet védelmét előtérbe helyezik. 

A településen szorgalmazni kell a napenergia hasznosítását, napkollektorok felszerelésével, a 

megújuló energihasznosítási terület megvalósítását. 

A település célja a nyersanyagfelhasználás és kibocsátás mérséklése, melynek során vissza 

kell szorítani az elmúlt években egyre nagyobb mértékben alkalmazott lakossági szén 

tüzelést, és szorgalmazni kell a kevésbé légszennyező fűtési módok elterjedését. A megújuló 

energiák használatát kell preferálni. 

 

 

3.4.3. Fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható 

alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg. 

 

Jelenleg nincs fennálló környezeti konfliktus. 

 

3.5. A terv illetve a program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti 

hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, 

tervezett intézkedésekre, amelyek: 

 

 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen 

előidézését jelentik 
 

A településrendezési terv olyan fejlesztéseket nem tartalmaz, amelyek közvetlenül, vagy 

közvetve olyan hatást okozhatnának, amely a környezetterhelést fokozná, vagy a 

természeti erőforrásra kedvezőtlenül hatna. 

 

 

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, 

amelyek közvetett módon környezeti következményekkel járhatnak (különösen azok, 

amelyek olyan,befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy 

ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti 

erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta 

beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további 

környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek, vagy ha 

kumulatív hatások lépnek fel); 
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A településrendezési terv olyan nagyarányú fejlesztéseket nem jelöl ki, amelyek fenti 

folyamatokat kiválthatnák. 

 

 

3.6. az előző pontok szerinti meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve 

program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 

következmények előrejelzése 

 

 

Fejlesztések - és várható környezeti hatások: 

 

 

Fejlesztésekre vonatkozó környezetvédelmi javaslatok 
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Zagyvarékas fejlesztési területei 

 

A fenti ábrákon sorszámozásra kerültek a területeken várható fejlesztés az elkövetkező 

években, melyek pontosan a következők: 
 

Belterület: 
 

13. Szociális főzőkonyha kialakítás 

14. Zöldterület rehabilitáció 

15. Bölcsőde korszerűsítés 

16. Óvoda bővítés és korszerűsítés 

17. Tervezett piac 

18. Ökoturisztikai fejlesztés (Kisszög) 

19. Idősek Klubja energetikai fejlesztése 



ZAGYVARÉKAS - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 25 

20. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 

 

Külterület: 

 

21. Iparterület revitalizáció 

22. Töltés magasítás 

23. Tervezett logisztikai terület 

24. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület 

 

A következőkben a fenti fejlesztési célokra vonatkozó környezetvédelmi elvárások kerülnek 

bemutatásra a hasonló funkciójú területek összevonásával. 

 

1. Szociális főzőkonyha kialakítás 

3. Bölcsőde korszerűsítés 

4. Óvoda bővítés és korszerűsítés 

7. Idősek Klubja energetikai fejlesztése 

8. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítást biztosítani kell. 

o A veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése az elszállításra jogosult 

szakcéggel az üzemeltető feladata. 

o A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása 

csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék 

neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet. 

Levegőtisztaság-védelem 

o Az idősek bentlakásos otthona és az inkubátorház üzemeltetése során nem 

keletkezik légszennyezés. 

o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer 

megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel 

minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell. 

o A csapadékvíz „bölcs hasznosításának” lehetőségét célszerű figyelembe venni a 

fejlesztések során. 

 

 

Természetvédelem 

o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

o Az épületek építésekor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell, 

amely által az energia felhasználás csökkenthető. 

o Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások 

alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő 

alkalmazását, amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben. 

 
 

2. Zöldterület rehabilitáció 

5. Tervezett piac 

6. Ökoturisztikai fejlesztés (Kisszög) 

9. Iparterület revitalizáció 

 

Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 

kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer 

megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel 

minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás. 

o A szabadidős területeken nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel 

pontszerűen történhet egy-egy főző versenyek alkalmával, de ezek a nap rövid 

időszakában és kis mennyiségben fordulnak elő. 

o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező 

légszennyező emisszió növekedés. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával. 

o Ivóvizes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként a játszóterek közelében). 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat. 

o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy 

elszállítását meg kell oldani. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 
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o A közvilágítás környezetbarát alkalmazását szolgálják a napelemes rendszerű 

kandeláberek. 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

 

 

10. Töltés magasítás 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 

feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező 

légszennyező emisszió növekedés és a megszokottól eltérő zaj és rezgéshatás. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A kivitelezés során a szociális szennyvíz gyűjtését mobil WC-kel kell megoldani. 

o Az üzemeltetés nem lesz hatással a felszín és felszín alatti vizek minőségére. 

o Az árvízvédelmi biztonság nő. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület természetvédelmi oltalom alatt áll, így be kell tartani a kivitelezés 

során a nemzeti park és a természetvédelmi hatóság által előírt korlátozásokat. 

 

 

11. Tervezett logisztikai terület 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a 

vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell 

gondoskodni. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 

történhet. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek lég-

szennyező anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályokat be kell 

tartani ill. tartani! 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 

megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 

átépítésével. 
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o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat. 

o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a 

betartandók. 

o A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 

jogszabályban foglaltak betartása. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 

o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által 

a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi 

víztisztítók alkalmazásával. 

o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító beren-

dezések által. 

o BAT alkalmazása. 

 

 

11. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület 

 

Kizárólag a hulladéklerakó utógondozási időszakát követően helyezhetők el a hulladéklerakó 

felületén napelemek, olyan kialakítással, amelyek a lerakó szigetelő rétegét nem károsítják, a 

hulladéktestet nem veszélyeztetik semmiféle módon. 

 

Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása, 

a kivitelező feladata, a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletekben foglaltak 

szerint. 

o Az üzemeltetés során a modulok felületének rendszeres tisztításakor a ráülepedett 

por és egyéb szennyeződések eltávolításával keletkezhet hulladék. 

o Az inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek üzemének 

ellenőrzése még további karbantartási feladat, melyet a szervizesek végeznek. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztéssel érintett területnek nincs levegőminőséget befolyásoló hatása. 

o A kivitelezés során a gépjárművek és a munkagépek okozhatnak rövid ideig tartó, 

kis mértékű levegő szennyezést, ill. por emissziót. 

 

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A napelemek felületéről lefolyó csapadékvíz a zöld területen elszivárog. 

 

Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
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3.6.1. jól azonosítható környezet vagy terhelés esetén különös tekintettel: 

 

3.6.1.1. a környezeti elemre ( földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, 

ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) 

 
A településrendezési terv fő alappillérének tekinti a kialakult környezeti elemek 

megőrzését, legalább szintentartását, hosszútávon pedig mindezek javítását irányozza elő. 

A rendezési eszközök a helyi építészeti, régészeti, természeti emlékek, értékek védelmét a 

tervhez elkészült örökségvédelmi hatástanulmányban leírtak szerint, valamint a helyi 

építészeti értékvizsgálatra alapozott a rendezési terv jóváhagyását követő helyi 

értékvédelmi rendeletben szabályozza, így biztosítva ezen emlékek fennmaradását, 

megőrzését. 

 

Környezeti következmények alapján a terv értékelése 

 

Környezeti 

elem 

Föld Víz Levegő Települési 

környezet 

Ökológiai 

rendszer 

Ember Összegzés     

Kerékpárút + 0 0 ++ - + Környezetbarát 

fejlesztés, de a táj 

terhelését kismértékben 

növeli. Különös gondot 

kell fordítani az 

ökológiai hálózat 

védelmére. 

Gazdasági 

terület 

kijelölése a 

belterületen 

-   + 0 -+ - + Beépítésre szánt 

területen környezetbarát 

fejlesztés, mely a 

település kereskedelmi 

ellátást szolgálja, 

piactér kijelölés révén 

 Gazdasági 

terület 

kijelölése  a 

külterületen 

- - - +- - + A külterületen, 

közlekedési 

infrastruktúrával ellátott 

területen környezetbarát 

gazdasági tevékenység 

céljára, gazdasági, 

logisztikai terület 

kijelölése 

Mezőgazdasági 

terület 

kijelölése 

+ + +/+ + + +/+ A külterületi jelenleg is 

művelés alatt álló 

mezőgazdasági terület 

visszaminősítése 

mezőgazdasági 

területbe  a tervezett 

fejlesztés elmaradása 

miatt. 

Nagysebességű 

vasút tervezett 

nyomvonal 

- 0 -/+ 0 - -/+ A nagysebességű vasút 

nyomvonala a település 

déli külterületi 

határrészén 

mezőgazdasági 

területeken a termőhely 

megszűnéséhez vezet, 

továbbá a kialakult 

életteret is 

megváltoztatja. Térségi 

és közlekedésbiztonsági 

szempontból  
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kiemelkedő országos és 

nemzetközi érdekeket 

szolgáló fejlesztés. 

 

 

Jelmagyarázat: 

+  gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezet védelméhez 

++ erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez 

0 bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat 

- gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre 

 

Épített környezetre vonatkozó hatások 

 

A belterületen a területhasználat jellemzően intézményi (településközpont vegyes) és lakó. A 

védelem alatt álló művi alkotások elsősorban intézményi, illetve lakó funkciójú környezetben 

találhatók. A településrendezési terv olyan beavatkozást nem irányoz elő, amelyek az 

országos és helyi védelem alatt álló épületeket, illetve azok környezetét befolyásolnák, a 

kialakult települési arculatot befolyásolná. A településrendezési terv szerkezeti átalakítást, és 

olyan beavatkozást, amely a kialakult utcavezetést, létrejött térfalakat, épület elhelyezéseket, 

és telekstruktúrát átalakítaná nem tervez. A településen az utca vonalvezetések változatlanok 

maradnak. 

A külterületen lévő Közép – Tisza Tájvédelmi Körzet területét, az ökológiai folyosót, 

magterületet és a Natura 2000 területeket a településrendezési terv jelöli, a természetvédelem 

érdekeit a terv figyelembe vette, és minden változtatási szándéknál a természeti állapot 

megőrzése elsőrendű feladat. 

 

 

 

3.6.1.2. környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra 

településre, klímára, természeti (ökológiai rendszerre) , a biodiverzitásra 

 
A rendezési terv olyan léptékű fejlesztést nem tartalmaz, mely a fent leírtakra 

visszafordíthatatlan hatással lenne. 

 
A tervezett változások sem a településhálózatban, sem Zagyvarékas településhálózati 

szerepében, sem a már kialakult, hagyományos tájhasználatban nem okoznak káros változást. 

A tervezett belterületi fejlesztések figyelembe vették a település kialakult utcaszerkezetét, 

ahhoz szervesen kapcsolódnak. A helyi művi értékek környezetében a terv olyan változtatást 

nem irányoz elő, amely fenti alkotások létét, funkcióját veszélyeztetné. 

A tervezett külterületi fejlesztés (gazdasági terület) a meglévő vonalas infrastruktúrák mellé 

tervezettek és figyelembe vették a tájhasználatot, valamint kijelölésénél a tervezett, 

kivitelezés alatt álló M4 gyorsforgalmi út közelsége is figyelembe lett véve. 

 A fejlesztéseknél figyelembevételre került a már meglévő telepek fejlesztése, mely azonban 

területfelhasználási változással nem jár, csak technológiai jellegű fejlesztés. 

A terv előtérbe helyezte a természetvédelem érdekeit, melyet minden változtatási szándéknál 

figyelembe vett. 

A táji környezet megőrzése érdekében a településrendezési terv a külterület be nem épített 

részein olyan új beépítésre szánt területet, mely a környezet és a táj képét átalakítaná nem 

tartalmaz. A terv figyelembe vette a meg nem valósult fejlesztéseket, azok hatásait, így a 

jelenleg hatályos tervben kijelölt jelentős nagyságú gazdasági területfejlesztést, annak 

elmaradt fejlesztése miatt törölte és a jelenlegi használatnak megfelően mezőgazdasági 

területfelhasználást jelöl a rendezési terv. A készülő településrendezési terv mind a belterületi 
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beépítésre szánt részeken, mind a külterületi építmények tekintetében figyelembe veszi a 

kialakult építési formákat, intenzitásokat és azokhoz illeszkedő beépítési paramétereket 

határoz meg. 

A külterület azon területein, melyek a magasabbrendű tervek egyes övezetei által érintettek, 

ott korlátozott beépítési lehetőség jelenik meg annak érdekében, hogy a tájkép ne változzon, 

hogy a tájkarakter ne alakuljon át. 

 

 

 

 
3.6.1.3. a NATURA 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e 

területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete 

megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, 

továbbá 

 

A településrendezési terv az országosan védett területeket jelöli a terv készítése során. 

Mindazokat figyelembe veszi, azok megőrzését, fenntartását fő feladatának tekinti.  

 

A terv olyan fejlesztéseket nem tartalmaz, a tervezési folyamat közbeni változtatások 

miatt, mely a védett területeket érintené, az ott lévő kialakult élettérre negatív hatással 

lenne. 

 

 Zagyvarékas község területén az ökológiai hálózat övezetén kívül az alábbi 

természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek találhatóak: 

 

 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 

terület), a Újszász – Jászboldogháza gyepek elnevezésű, HUHN 20081 jelű, a 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek, valamint az Alsó – Zagyva 

hullámtér különleges madárvédelmi  terület. 
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Zagyvarékas környezetében lévő Natura 2000-es területek 

 

 

 

Fenti területeken a természetvédelem és a természetmegőrzés kiemelt cél. 

 

A Natura 2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket a 

településrendezési terv lehatárolja, ott fő szempont a természet védelme és megőrzése. 

Ezen területeke a  művelési ág nem változtatható, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

ezáltal a jelölő fajok és a jelölő élőhelyek védelme biztosítottá válik. 

 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, 

valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális 

örökségében , területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra; 

 
Zagyvarékas község területén a településrendezési terv olyan fejlesztést, mely a 

környezetre, így az emberek egészségi állapotára káros lenne nem irányoz elő. 

 

 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel: 

 

 

ÚJSZÁSZ-JÁSZBOLDOGHÁZI GYEPEK 
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3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők 

felerősödésére 

 
A rendezési terv készítése során a meglévő jogok megtartása és a normativitás elve 

figyelembe lett véve. 

 

 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 

feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására 

 
A környezettudatos, környezetbarát életmód lehetőségét biztosítja a terv. 

 

 
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, 

területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására, vagy létrehozására 

 

A rendezési terv figyelembe veszi és a tervezés során alkalmazkodik a már kialakult 

területfelhasználáshoz, térszerkezethez, 

 

 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítésére, amelyek a táj eltartóképességéhez alkalmazkodtak, 

 
A rendezési terv figyelembe veszi a kialakult társadalmi, kulturális, gazdasági, 

gazdálkodási (mezőgazdasági) hagyományokat. 

 

 

 

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására 

 

A terv nem irányoz elő ilyent.  

 

 
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 

helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására 

 

A tervben ilyen jellegű fejlesztés nem szerepel. 

 

 

3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és változatok 

értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 

 

 

A településrendezési terv elsődleges feladatának tekinti a már kialakult állapot 

fenntartását, a környezeti állapot legalább szintentartása, de inkább javítása mellett. Olyan 

beavatkozásokat, melyek a kialakult természeti-környezeti állapotra negatív, 

visszafordíthatatlan hatással lennének nem tartalmaz.  

 

Figyelembe veszi a természetvédelem érdekeit, mindezek érdekében lehatárolásra kerültek 

az országosan védett területek, valamint a NATURA 2000 természetmegőrzési területek. 

A terv készítése során a tervezett fejlesztések a már kialakult épített és természeti 
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környezet figyelembevételével történtek, az országos és térségi érdek összehangolása 

mellett. 

A településfejlesztési koncepció, a rendezési irányelvek a környezet lehető legpozitívabb 

változásának irányába lett határozva. A környezetminőség javítását szolgálják az alábbi 

főbb irányelvek: 

 

 Úthálózat fejlesztése, külterületi főfeltáróutak kijelölése 

 Külterületi gazdasági terület visszaminősítése mezőgazdasági területfelhasználásba 

 A telekalakítás, illetve beépítés szabályozása 

 Helyi szempontból értékes elemek szabályozása 

 Különleges megújuló energiahasznosítási terület kijelölése 

 

 

4. A terv illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére 

vonatkozó, a tervben illetve programban szereplő intézkedések környezeti 

hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

 

A településrendezési terv a helyi építési előírásokban meghatározza mindazokat a 

feltételeket amelyek együttes betartásával lehet az adott építési övezetben, övezetben 

építési, fejlesztési tevékenységet végezni. A terv olyan léptékű fejlesztéseket nem irányoz 

elő melyek a környezetre káros hatással lennének. 

A rendezési terv végrehajtásához készülő helyi szabályok és rendelkezések biztosítani 

fogják, hogy káros hatások ne léphessenek fel. Az ellenőrzés a magasabb jogszabályokban 

előírt hatóságok, felügyelőség feladata. 

 

 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 

szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben 

illetve programban figyelembe kell venni. 

 

A településen lévő fejlesztésekhez, építésekhez a megvalósítási hatástanulmányban, 

illetve az egyes épületek-építmények építési engedélyezési tervdokumentációjában a 

településrendezési tervet, annak helyi rendeletét (helyi építési szabályzat) kötelezően 

figyelembe kell venni, az abban leírtak betartandók. 

A mezőgazdasági tevékenységnél környezetvédelmi szempontból betartandók a 49/2001 

(IV.3.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében leírt megfelelő mezőgazdasági gyakorlat. 

 

6. a terv, illetve a program megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő 

monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre. 

 

A terv megvalósulása során negatív irányú, a természetet, ökoszisztémát érintő hatással 

nem számolunk.  

 

A megvalósulás során a településrendezési tervben leírtak betartandók, valamint az egyes 

létesítmények megépítéséhez kapcsolódó jogszabályok, magasabbrendű tervek, 

tanulmányok, koncepciók betartandók. 

 

 

7. Közérthető összefoglaló 



ZAGYVARÉKAS - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 35 

 

Jelen környezeti értékelés Zagyvarékas község településrendezési tervének különálló 

munkarészeként készült. A terv készítése során fő szempont a hatályos jogszabályok és a 

magasabbrendű tervek előírásainak betartásán túl a fenntartható fejlődés programjának 

településre vonatkoztatott betartása.  

 

Ennek érdekében a terv a meglévő természeti, természetközeli állapotokat figyelembe 

veszi, a védett és védelemre tervezett területrészek fennmaradását biztosítja.  

A tervezett fejlesztések területeinek kijelölésénél mind a magasabbrendű tervek, 

programok, koncepciók által előírtak be lettek tartva, mind pedig figyelembe lett véve a 

fejlesztés által bekövetkezett változtatások településre gyakorolt hatása.  

A környezeti vizsgálat akkor éri el igazán célját – mint jelen esetben is - ha a terv 

készítésével, a tervezéssel párhuzamosan készül. 

A településrendezési terv egészére elmondható, hogy a környezeti szempontok előtérbe 

helyezésével készült, a terv környezetvédelmi érdeket szolgál. 

 

 

 

 

Mivel a településrendezési terv környezetvédelmi és tájvédelmi érdeket is szolgál, ezért a 

környezeti vizsgálat során nem kellett és nem is volt szükséges jelentős koncepcionális 

változásokat javasolni. 

 

 

Szolnok, 2018. december hó 

 

 

 

 

               Kiszelovics Ildikó 

            vezető településtervező 
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Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. december14-i soron kívüli ülésére  

 
Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területre készülő Településrendezési Eszközei 

részeként elkészült környezeti értékelés elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ 1. § (2) bekezdése a) pontja alapján új, teljes 
közigazgatási területre készülő településrendezési terv esetén a környezeti vizsgálat 
elkészítése kötelező. 

A tervező előzetes tematika kérő dokumentációt állított össze, mely alapján a környezet 
védelméért felelős szervek a tartalmat kiegészíthették. 

Az elkészült környezeti értékelés véleményezésre megküldésre került a környezet védelméért 
felelős szerveknek. A környezet védelméért felelős szervek a környezeti értékelést nem 
kifogásolták, észrevételt nem tettek. 

Fentiek alapján a környezeti értékelés szakmai és eljárásjogi szempontból is jóváhagyásra 
alkalmas. 

Jelen határozatot a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, a környezet védelméért felelős és az 
eljárásba bevont szerveknek meg kell küldeni, melyről a Polgármester gondoskodik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Fenti előzmények ismeretében kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi Képviselő-
testületi határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2018. december 11. 

Jánosi József 
polgármester 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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Határozat - tervezet - 

…………./2018. (XII.14.) számú Képviselő – testületi határozat  

Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területre készülő Településrendezési Eszközei 
részeként elkészült környezeti értékelés elfogadásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított 
feladatkörében eljárva, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet /továbbiakban Rendelet/ 1 § (2) a.) pontjában kapott 
felhatalmazás és a jogszabályokban meghatározott környezet védelméért felelős szervek 
véleményei alapján a Rendelet 7, 8 § szerint lefolytatott Zagyvarékas Község 
településrendezési eszközök részeként elkészített környezeti értékelést elfogadja.  

Felelős:   Jánosi József polgármester 

A határozatról:  

1. Jánosi József polgármester helyben 
2. Rédei Róbert jegyző helyben 
3. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, Állami 
Főépítész, Szolnok 
4.  Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály  
5. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Hatósági Osztály, Szolnok 
6. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Szolnok 
7. Budapest Főváros, Kormányhivatala 
8.  Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatala, Földhivatali 
Osztály 
9. Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc – biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály, Szolnok 
10. Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
12. Kiszelovics és Társa Kft, Szolnok 
13. Pálinkás István Mb. főépítész, Szolnok 
14.  Irattár 
értesül 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. december 14-i  soron kívüli ülésére  

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között 
kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő testület! 

 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 8 – 9. pontjai tartalmazzák 
a társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 
hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját, valamit a társulás tagjai által vállalt 
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén az irányadó eljárást. A Társulási Megállapodás 
alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a Társulás működési 
költségeihez az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulni 
(működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási Megállapodásban meghatározott feladat 
ellátásának - központi költségvetési forrásból nem fedezett - költségeihez lakosságszámuk 
arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi hozzájárulás). A Társulás tagjai a 
Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön megállapodásban 
foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  
 
Rákóczifalva Város Önkormányzata 2018. évben felhalmozott társulási működési és feladat 
finanszírozási tartozását, mely jelen esetben 27 440 528,- Ft, kérte, hogy két részletben 
kívánja rendezni. Az első részletet 6 385 840,- Ft-ot 2019. március 31. napjáig és a második 
részletet 21 054 688,- Ft-ot 2019. december 1. napjáig kívánja megfizetni. 

A Megállapodás a határozati javaslat mellékletét képezi.  
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 
Zagyvarékas, 2018. december 11. 

Jánosi József 
polgármester 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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HATÁROZAT TERVEZET 

……../2018. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között 
kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadásáról 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, 
figyelemmel a Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:  

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről 
szóló megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy a 
döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának jóváhagyó 
képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jánosi József polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti egységei 

 
 
A határozatról: 

 
1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztály 5000 
Szolnok, Kossuth tér 9.  – e-mail útján:bognarnebn@ph.szolnok.hu - 
értesül 
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…./2018. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Ikt.sz.:                           /2018.          

MEGÁLLAPODÁS 

 

egyrészről  

Rákóczifalva Városi Önkormányzat (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 732736, adószáma:15732736-2-16, KSH statisztikai 
számjele:15732736-8411-321-16), képviseletében eljár: Kósa Lajos polgármester – (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről  

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai 
számjele: 15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), 
képviseletében eljár: Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), 
– együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi 
társulás működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi 
orvosi és fogorvosi ügylet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az 
Önkormányzat is tagja.  

A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás 
fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 
hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.  

A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást. 
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Felek rögzítik, hogy 2018. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok 
szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásához, a fogorvosi ügylet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 27 440 528,-Ft 
azaz huszonhétmillió négyszáznegyvenezer ötszázhuszonnyolc forint tartozása (a 
továbbiakban: tartozás) keletkezett. 

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek: 

1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig 
nem tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése 
érdekében egymás érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg: 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére 
két részletben fizeti meg.  

3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első részletének megfizetése 2019. március 31-ig 
esedékes, az első részlet összege: 6 385 840,- Ft, azaz hatmillió háromszáznyolcvanötezer 
nyolcszáznegyven forint. 

4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás második részletének megfizetése 2019. december 1. 
napjáig esedékes, a második részlet összege: 21 054 688,- Ft, azaz huszonegymillió 
ötvennégyezer hatszáznyolcvannyolc forint.  

5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.–nél vezetett 11745004-15577180-
00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított 
számviteli bizonylat ellenében. 

A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában leírt 
első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a tartozás teljes 
összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.  

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak szerint 
járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. pontjaiban 
foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  A hibás teljesítésre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos 
jogszabályok az irányadóak.  
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Vegyes rendelkezések 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen 
együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 
tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a 
pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék 
illetékességét kötik ki.  

9. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen 
megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.  

10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, 
vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.  

11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó 
képviselő- testületi döntésével válik érvényessé. 

      Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

 

Szolnok, 2018. december  

 

………………………..    …………………………… 

 Rákóczifalva Város Önkormányzata              Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása     

képviseletében               képviseletében 

       Kósa Lajos                Szalay Ferenc 

      polgármester      a Társulási Tanács elnöke 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………. 

 



Testületi döntés név szerinti szavazással és legalább az alábbi tartalommal: 
 
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 - Szociális konyha építése, illetve 
polgármesteri hivatal és idősek nappali otthona energetikai korszerűsítse Zagyvarékason  
 
Érvényes /érvénytelen ajánlattevők: 
 

 
Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes 
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat – érvényes valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 
 

Ajánlattevő neve: Türei és Társa Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 2740 Abony, Munkácsy út 4. 

Ajánlattevő adószáma: 13377702-2-13 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkérő 
a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
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 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 
 
1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
93 250 046.-  HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

15 hónap 

 
  
 
 



2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése 
Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
16 674 863.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

15 hónap 

 
 
 
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Idősek nappali otthona energetikai korszerűsítése 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 

Ajánlattevő adószáma: 13713537-2-43 
Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

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

nettó  
20 697 022.- HUF 

Minőségi szempont 

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 0 hónap 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 hónap 
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 

15 hónap 

 
 
Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 
 
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési 
javaslat 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 81.379.279.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 62.081.863.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 93.250.046.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 



Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

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

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 16.731.185.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 16.731.185.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 16.674.863.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
 
 
 



3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Idősek nappali otthona energetikai korszerűsítése 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 20.780.013.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 20.780.013.- HUF 

Ajánlattevő neve: Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói 
díj) HUF egységben 20.697.022.- HUF 

Többletjótállás vállalása (36 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

0 hó 

Felelős műszaki vezető  gyakorlata (12 
hónap kötelező gyakorlati időn felül) 
hónap egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az 
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69. 
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta. 
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb 
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
Önerő vállalása:  
Az 1. ajánlati rész TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason projekt 
vonatkozásában nettó 31 168 183.- HUF + ÁFA mértékű többletönerőt biztosítását vállaljuk a 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. Az önerő vonatkozásában 
hitelfelvételt és támogatáson belüli átcsoportosítás kezdeményezését határozzuk el. 
Az önerő részben átcsoportosítással (eszközbeszerzés költségéből építés sorra történő átvezetés, az 
eszközök saját forrásból történő biztosítása mellett) biztosítható, azonban az a MÁK jóváhagyását 
követően történhet meg. További önerő hitelfelvétel kezdeményezésével is biztosítható, mely 
hitelfelvétel megindítását a Képviselőtestület elhatározza. 

Adatok HUF egységben 

Projektelem elnevezése 
Rendelkezés
re álló forrás 
(TSZ szerint) 

Böjtös-Bau 
Kft. nyertes 

ajánlata 

Pénzmarad-
vány 

Többlet-
költség - 

önerő 

1. AR.  TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 
Szociális konyha építése 
Zagyvarékason 

62.081.863 93.250.046  31.168.183 

2. AR.  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Polgármesteri hivatal energetikai 
korszerűsítése  

16.731.185 16.674.863 56.322 
  

3. AR.  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Idősek nappali otthona 
energetikai korszerűsítése 

20.780.013 20.697.022 82.991 
  

Mindösszesen: 99.593.061 130.621.931 139.313 31.168.183 



 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 

Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. december14-i soron kívüli ülésére  
 

Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére vonatkozó, új  településrendezési 
tervre vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról 

illetve el nem fogadásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő testület! 

A Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 39§ (2) bekezdése alapján a településrendezési 
terv módosítás véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket, továbbá fenti rendelet 
39.§ (1) bekezdése alapján megtartott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét  ismertetni kell a 
Képviselő-testülettel. A vélemények és a jegyzőkönyv ismeretében a Képviselő-testület dönt 
a beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról. 

A településrendezési tervet a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft készítette el. Az 
elkészült tervdokumentáció a hatályos jogszabályok és a partnerségi egyeztetés rendelete 
alapján véleményeztetésre került. 

A véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket a tervező javította, melyekről tételes 
szakmai magyarázatot állított össze. Az ütköző vélemények tisztázása érdekében lehetőség 
van egyeztető tárgyalás megtartására a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39.§-a alapján, 
melyre 2018. november 27-én került sor. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztálya kifogásolta a kijelölt gazdasági területfejlesztést a 32. sz. főút melletti területen. 
Az egyeztető tárgyaláson a tervező elmondta a tervezési körülményeket, indokolta a kijelölés 
helyhezkötöttségét, melyet a Földhivatali főosztály elfogadott. Az egyeztető tárgyalásról 
emlékeztető készült. 

A Közép – Tisza – Vidéki vízügyi Igazgatóság kiegészítést kért a tervben és újra 
véleményezést, ez utóbbira azonban törvényi lehetőség nincs. A tervező kijavította a tervet. 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A partnerségi egyeztetésről szóló Képviselő - testületi határozat alapján a terv nyilvánossága 
biztosított volt. A kifüggesztés időtartalma alatt, valamint a lakossági fórumon a partnerektől 
észrevétel, vélemény nem érkezett. 

A beérkezett vélemények és a partnerségi tervben meghatározott partnerek véleményeinek 
tervbe történő beépítésére a településtervező tételes szakmai magyarázatot készített. 

Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő képviselő-testületi határozati 
javaslatot: 

 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Zagyvarékas, 2018.december 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jánosi József 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Határozat tervezet 

……../2018. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési terv 
véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 39§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zagyvarékas 
Község teljes közigazgatási területére vonatkozó, új településrendezési tervhez 
kapcsolódó véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és a partnerségi 
tervben meghatározott partnerek véleményét és azok településrendezési tervbe történő 
szerepeltetését, a vélemények elfogadását a szakmai magyarázatban és az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyvében foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. A településrendezési terv véleményezése során beérkezett vélemények egy része nem 
kifogásolta a tervet, a beérkezett vélemények egy része kiegészítő jellegű volt, mely 
alapján a tervező a tervet kiegészítette, míg az ellentétes vélemények miatt egyeztető 
tárgyalás összehívására került sor. Az egyeztető tárgyaláson a tervező szakmai 
magyarázatát elfogadták, így a tervezett fejlesztés nem került módosításra. Ezen 
vélemények figyelembevétele és tervben történő szerepeltetése a szakmai 
magyarázatban összeállítottak szerint a terv célkitűzését, fejlesztési területeit nem 
változtatja, csak kiegészíti és a jogszabályok alapján pontosítja a 
településrendezési tervet. A partnerségi tervben meghatározott partnerek a 
tervmódosítást nem kifogásolták, vagy véleményt nem adtak. 

3. E határozatot a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 39§ (3) bekezdése szerint 
az Állami Főépítész részére meg kell küldeni és közzé kell tenni. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A határozatról 

 

1.  Jánosi József polgármester,  
2.  Rédei Róbert jegyző,  
3.  Jász - nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, Állami 
Főépítész, Szolnok,  
4.  Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok 
5.  Pálinkás István, mb. főépítész 
6.  A Partnerségi jogszabályban meghatározott közzététel szerint 
7.  Irattár 

értesül 
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314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 38.§ szerinti észrevételek szakmai 
magyarázata 

Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területre készülő új, digitális 
településrendezési eszközeire. 

 
 
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósági, Kormánymegbízott 
kabinet, Állami Főépítész (JN/40/00122-4/2018), Szolnok 
 
 
- A településrendezési terv szakági munkarészeinek szakági tervezői névjegyzékszáma 
javításra került. A szakági tervezők jogosultsággal rendelkeznek. Az aláírások pótlásra 
kerültek. 
 
- Az örökségvédelmi hatástanulmány javításra került a jogszabályi hivatkozás tekintetében 
 
-Az örökségvédelmi hatástanulmányban a régészeti érdekű területek feltüntetésre kerültek, 
valamint a szerkezeti és szabályozási tervlapra felvezetésre kerültek. 
 
- Az örökségvédelmi hatástanulmányban a lelőhely szám pontosításra került. 
 
-A megalapozó vizsgálatban korrigálásra került. 
 
-Az alátámasztó munkarész tervjegyzéke pontosításra került. 
 
-A jogszabályok korrigálásra kerültek 
 
-Az alátámasztó munkarész a leírtak szerint korrigálásra került. 
 
-A jelölések felülvizsgálatra kerültek a Rendelet alapján 
 
-A településszerkezeti terven a megjelölt területek, jelölések javításra kerültek 
 
-Védelemmel érintett területek kiegészítésre kerültek 
 
-Területrendezési tervekkel való összhang korrigálásra került. 
 
-Területi mérleg korrigálásra került 
 
-Biológiai aktivitásszámítás javításra került 
 
-A határozattervezet a rendeletben előírtakat követi. 
 
-A HÉSZ a leírtak alapján átdolgozásra, javításra került. 

 
 
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és természetvédelmi 
Főosztály (JN-07/61/03341-4/2018), Szolnok 
 
-A környezeti értékelés javításra került. 
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-A volt hulladéklerakó távlati hasznosításával kapcsolatban rögzítésre került az utógondozási 
szakasz lezárása. 
 
Közép - Tisza - Vidéki Vízügyi Igazgatóság (KP – 2851-006/2018) , Szolnok 
 
- Az alátámasztó szakági munkarész a leírtak alapján javításra került. 
-Újbóli véleményezésre a jogszabály nem ad lehetőséget. 
 
Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc – biztonsági és 
Földhivatali Főosztály, Szolnok 
 
-Kifogásolta  a 32. sz. főút mellett kijelölt fejlesztést, emiatt egyeztető tárgyalásra került sor, 
melynek emlékeztetője mellékelve van. 
 
Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatala, Agrárügyi Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály, Debrecen (HP-03/ERD/16496-2/2018 
 
-A leírtak alapján  a terv korrigálása megtörtént, a hullámtérben lévő erdőterületek védelmi 
erdőterületbe lettek sorolva és a HÉSZ is kiegészítésre került. 
 
 
Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, 
Szolnok 
 
-Az alátámasztó munkarész kiegészítésre került. 
 
Magyar Telekom NyRt 
 
-A szakági alátámasztó munkarész kiegészítésre került. 
 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Budapest 
 
-A rendezési terv a pótlólag megküldött tervekkel (kerékpárútra és M4 csomópontra 
vonatkozó) kiegészítésre került. 
 
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdése alapján egyeztető tárgyalás 
összehívására  került sor, melynek emlékeztetője a szakmai magyarázat melléklete. A 
beérkező vélemények alapján  a terv javításra került. 
 
A partnerségi szabályzat alapján az abban foglaltaknak megfelelően az elkészült 
véleményezési dokumentáció társadalmasítása biztosítva volt. A kifüggesztés ideje alatt a 
partnerségi szabályzat alapján kihirdetésre és megtartásra került a lakossági fórum. A 
lakossági fórumon  a tervvel kapcsolatos észrevétel nem volt, valamint sem írásban sem 
szóban (felvett jegyzőkönyv) nem érkezett vélemény a településrendezési tervre vonatkozóan. 
 
A partnerségi határozatban szereplő civil szervezetek és a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 
mellékletében szereplő további államigazgatási szervek kifogást nem emeltek, módosító 
véleményt nem írtak vagy nem válaszoltak a településrendezési tervre vonatkozóan. 
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Szolnok, 2018. december 07. 
 
 
 
 
                                       Kiszelovics Ildikó 
             vezető településtervező 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 
 

Az előterjesztés készítésében részt vett: 
Rédei Róbert jegyző 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. december 14-i  soron kívüli ülésére  
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tagja Molnár Péter Újszász 
polgármestere 2018. július 6-án elhunyt. A mintegy hatezer lakosú településen az időközi 
polgármester választást 2018. október 7-én tartották, amelyen a lakosság Dobozi Róbertet 
választotta meg a város új polgármesterének.  
 
Az időközi polgármesteri választást követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is 
szükségessé válik a Társulási Megállapodás módosítása tekintettel arra, hogy a társulás 
tagjainak képviselői név szerint szerepelnek a Társulási Megállapodásban.  
 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkaszervezeti feladatainak pontosítása 
érdekében szükségessé válik a Társulási Megállapodás 15. pontjának „A társulás 
működésének ellenőrzési rendje” kiegészítése a belső ellenőrzési feladatok ellátásának 
szabályozásával. 
 
A fenti módosítások átvezetését a határozati javaslat mellékletei tartalmazzák. 
 
Tisztelt Képviselő testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Zagyvarékas, 2018.december 11. 
 

Jánosi József 
polgármester 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Határozat tervezet 

……../2018. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) 
bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület)  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának tervezetét jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás tervezetét jelen 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja, azzal, hogy a döntés a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített 
többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jánosi József polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: Polgármesteri Hivatal Titkársága 
 
 
 
 
A határozatról: 

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



…./2018. (………….) sz. ……………határozat 1. számú melléklete 

 

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás tagjai a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
1./ A Társulási Megállapodás 2. pontjában a „Újszász Város Önkormányzata” sorban a 
„Molnár Péter polgármester” szövegrész helyébe a „Dobozi Róbert polgármester” szöveg 
lép. 
 
2./ A Társulási Megállapodás 15. pontjában a „Munkaszervezet” alcím alatti szöveg az első 
mondatot követően kiegészül az alábbi szöveggel: 

 
„A Társulás, valamint a Társulás szolnoki székhelyű intézményeinek belső ellenőrzését szintén 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.”    
 
3./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 2018. február 22. 
napján kelt, 11/2018. (II. 22.) számú határozatával támogatott Társulási Megállapodás 
záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 
„Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
2018. február 22. napján kelt, 11/2018. (II. 22.) számú határozatával támogatott Társulási 
Megállapodás hatályát veszti. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi 
üléseiken hagyták jóvá:” 
 
 
4./ A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás-módosítást a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásának 
Társulási Tanácsa 49/2018. (XI.30.) sz. határozatával támogatta.  
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 
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 Önkormányzat neve  Határozat száma Polgármester neve, aláírása 
 Besenyszög Város 
Önkormányzata  

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Balogh Zoltán 
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Oravecz    Zsuzsanna 

polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Lovász Tibor 
polgármester 

Martfű Város 
Önkormányzata 

  

 

 

…../2018. (…….) sz. határozat  

 

……………………… 

Dr. Papp Antal  
polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Dr. Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

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

Kósa Lajos 
polgármester 

  

Szajol Község 
Önkormányzata 

 

 

 …../2018. (…….) sz. határozat 

 
 

 
 

…………………… 
Szöllősi József 
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Varga József 
polgármester 

  

Szászberek Község 
Önkormányzata 

  

…../2018. (…….) sz. határozat 

 

 
 

…………………… 
Alapi József 
polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Szalay Ferenc 
polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Puskás Béla 
polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Pollák Tibor 
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polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Hegedüs István 
polgármester 

  
Tószeg Község 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

  
Újszász Város 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Dobozi Róbert 
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Szabó Ferenc 
polgármester 

 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

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

 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

PREAMBULUM 

 

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

-a térséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 
szervezeti keretének biztosítására, a térség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz 
minél teljesebb körben való hozzájutására, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás 
biztosítására,  

-térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 
települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 
valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, 
szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, 

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

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

-a térség területének összehangolt fejlesztésére, 

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

-a térség együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében 

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

 

1.A társulás neve, székhelye:  

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás), 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
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2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  

 

 Település  Székhely Képviselő 

 Besenyszög Város 
Önkormányzata 

 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 
4. 

Balogh Zoltán  
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 5064 Csataszög, Szebb Élet út 
34. 

Oravecz Zsuzsanna 
polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 5063 Hunyadfalva, Árpád út 22. Vékonyné Házi Eszter 
polgármester 

 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 5062 Kőtelek, Szabadság út 1. Lovász Tibor  
polgármester 

Martfű Város  

Önkormányzata 

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

polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

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

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

 5085 Rákóczifalva, Szabadság 
tér 2. 

Kósa Lajos 
polgármester 

 Szajol Község 
Önkormányzata 

 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Szöllősi József 
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 
26. 

Varga József  
polgármester 

 Szászberek Község 
Önkormányzata 

 5053 Szászberek, Kossuth L. út 
197. 

Alapi József 
polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Szalay Ferenc 
polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 5094 Tiszajenő, Vasút út 11.
 

Puskás Béla 
polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 5061 Tiszasüly, Kiséri út 47. Pollák Tibor  
polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 5092 Tiszavárkony, Endre 
király út 37. 

Hegedüs István 
polgármester 

 Tószeg Község 
Önkormányzata 

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

 Újszász Város 
Önkormányzata 

 5052 Újszász, Szabadság tér 1. Dobozi Róbert  
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 5093 Vezseny, Templom út 1.
 

Szabó Ferenc  
polgármester 

 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56. 

Jánosi József  
polgármester 

 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

Település  Lakosságszám 
(2017. 01. 01.) 

Besenyszög Város   3 378 fő 

 Csataszög Község  334 fő 

 Hunyadfalva Község   214 fő 

 Kőtelek Község   1 601 fő 

Martfű Város   6 504 fő 

 Nagykörű Község  1 682 fő 

 Rákóczifalva Város  5 442 fő 

 Rákócziújfalu Község  2 045 fő 
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 Szajol Község   3 827 fő 

 Szászberek Község   1 006 fő 

 Szolnok Megyei Jogú Város   71 660 fő 

 Tiszajenő Község   1 577 fő 

 Tiszasüly Község   1 551 fő 

 Tiszavárkony Község   1 566 fő 

 Tószeg Község   4 505 fő 

 Újszász Város   6 295 fő 

 Vezseny Község   671 fő 

 Zagyvarékas Község   3 667 fő  

 A Társuláshoz tartozó 
települések lakosságszáma 
összesen:  

 117 525 fő 

 

 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi és 
gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák 
létre. 
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Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, feladatköreiről, a 
feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, 
intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról ezen 
Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba foglaltan gondoskodhatnak. 

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

4.1.Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok 

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

a./ család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b./támogató szolgáltatás, 

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

d./jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

e./  család-és gyermekjóléti központ, 

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

g./házi segítségnyújtás, 

h./nappali ellátás (idősek klubja), 

i./adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon), 

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

k./étkeztetés, 

l./tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás, 

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

n./ utcai szociális munka (csak Szolnokon) 

o./hajléktalanok átmeneti szállása, 

p./hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

q./szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

r./ szociális foglalkoztatás, 
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munkahelyi vendéglátás és 

s./fogyatékosok nappali ellátása 

t./gyermekétkeztetés 

u./ időskorúak gondozóháza 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

Tevékenységek megnevezése, TEÁOR száma: 

Egyéb vendéglátás 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  

7490 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8411 Általános közigazgatás 

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

8520 Alapfokú oktatás 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

8623 Fogorvosi járóbeteg ellátás 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

8899 Egyéb máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül 
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4.2. Egészségügyi ellátás 

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

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

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

5.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

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

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

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

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

Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot. 

Az alakuló ülés kötelező napirendje: 

a./ a Társulás megalakulásának kimondása, 

b./ a Társulás tisztségviselőinek megválasztása, 

c./ a társulási szervek tagjainak megválasztása és 

d./ a Társulási Megállapodás felülvizsgálata. 

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

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a./ a Társulási Megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben, 
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b./a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak kézhezvételétől 
számított 15 napon belül 

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

d./ a Társulási Tanács Elnökének javaslatára. 

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

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

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

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

 

6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei: 

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

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

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

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

b./a Társulási Megállapodás elfogadásához, illetve módosításához, 

c./intézmény alapításához, megszüntetéséhez, összevonásához, 

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

e./ valamennyi társult tagot érintő pénzügyi kötelezettségvállaláshoz és 
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f./ a Társulás feloszlásának kimondásához. 

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

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

b./ a Társulásból való kizárásról szóló döntés elfogadása, 

c./az intézményvezetők megválasztása, 

d./ pályázat benyújtása, 

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

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

g./a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben minősített többséggel dönt, 
mely a Társulásban résztvevő települések szavazatának több mint 50 %-a és el kell érnie a társult 
települések lakosságszámának több mint 50 %-át.  

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

A közös fenntartású intézmények megnevezése és az általuk ellátandó feladatok: 

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

a.) Rákóczifalva: 

család-és gyermekjóléti szolgálat  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

támogató szolgáltatás, 

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

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

b)Rákócziújfalu: 

család-és gyermekjóléti szolgálat   

támogató szolgáltatás, 

házi segítségnyújtás,  
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nappali ellátás (idősek klubja) 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

étkeztetés 

c) Újszász: 

támogató szolgáltatás  

d) Zagyvarékas: 

támogató szolgáltatás  

e) Tiszavárkony: 

család- és gyermekjóléti szolgálat , 

házi segítségnyújtás 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

tanyagondnoki szolgáltatás 

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

támogató szolgálat 

7.2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 

a) Újszász: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás a térség 17 településén)  

b)Zagyvarékas: 

család- és gyermekjóléti szolgálat   

étkeztetés 

házi segítségnyújtás,  
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közösségi ellátások (közösségi pszichiátriai ellátás) 

nappali ellátás (idősek klubja) 

7.3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 

a)Besenyszög: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, 

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

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

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

munkahelyi vendéglátás 

b)Kőtelek: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

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

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c)Hunyadfalva: 

család-és gyermekjóléti  szolgálat,  

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d)Csataszög: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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házi segítségnyújtás 

e)Nagykörű: 

család és gyermekjóléti szolgálat ,  

étkeztetés, 

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

házi segítségnyújtás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f)Tiszasüly: 

család és gyermekjóléti szolgálat   

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

tanyagondnoki szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

g)Szajol: 

étkeztetés, 

házi segítségnyújtás,  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

család- és gyermekjóléti szolgálat  

nappali ellátás (idősek klubja) 

h./ Szászberek: 

család- és gyermekjóléti szolgálat ,  

 

7.4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 

a./ Szolnok: 

család- és gyermekjóléti központ   

család- és gyermekjóléti szolgálat   
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utcai szociális munka,  

adósságkezelő szolgáltatás 

szociális foglalkoztatás 

drog-konzultációs információs központ 

fogyatékosok nappali ellátása 

b../ Tószeg: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

c../ Tiszajenő: 

család-és gyermekjóléti szolgálat,  

d../ Vezseny: 

család- és gyermekjóléti szolgálat,  

e../ Társulás teljes területén: 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása  

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

hajléktalan személyek átmeneti szállása 

hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye 

helyettes szülői ellátás 

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

Jászberényi kistérség 

Kunszentmártoni kistérség 

Szolnoki kistérség 

Törökszentmiklósi kistérség.  

 

 

7.5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 

a./ Szolnok: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 
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étkeztetés, 

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

tanyagondnoki szolgáltatás 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

gyermekétkeztetés 

időskorúak gondozóháza  

b./ Szászberek: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

c./ Tószeg: 

házi segítségnyújtás,  

nappali ellátás (idősek klubja), 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

étkeztetés 

d./ Tiszajenő: 

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e./ Vezseny:  

házi segítségnyújtás,  

étkeztetés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f./ Zagyvarékas: 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

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

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

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

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

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

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

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

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

A Társulási Tanács tagjainak több mint a felének minősített többséggel hozott határozatával 3 
hónapos határidővel a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely ismételt felhívásra 
határidőben a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetést (hat hónapot elérő 
összegben) elmulasztja, vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 
kötelezettségének a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget. 
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10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendje:  

10.1.  A Társulás vagyonának köre: 

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

b./más forrásból átvett vagyon, 

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

d./ pályázati úton megszerzett vagyon és 

e./egyéb. 

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

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

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

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

10.2. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 

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

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

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

Az alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet a Társulási Tanács. 

12. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja: 

A mikro-körzeti társulás tagjai azok az önkormányzatok, melyek a Társulási Megállapodásban, 
illetve ehhez kapcsolódva a megállapodás részeként külön megállapodásban a térségen belül egy 
vagy több kötelező alapellátási feladatot, vagy egyéb szabadon választott feladatot közösen 
oldanak meg.  
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A Társulás Rákóczifalva, Rákócziújfalu települések részére külön megállapodás alapján biztosítja 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41- 42. §-ai 
alapján Gyermekek napközbeni - bölcsődei - ellátását mikro-társulás keretében.  

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

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

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

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

 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.  

Bizottságok  

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

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

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

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

Munkaszervezet 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása nem elkülönült 
munkaszervezetben történik, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, belső 
szabályzatában rögzített módon. A Társulás, valamint a Társulás szolnoki székhelyű 
intézményeinek belső ellenőrzését szintén Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
látja el.    

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

16. A megállapodás módosításának feltételei:  

Csatlakozás a Társuláshoz: 

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

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

A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi 
határozatot, melyben a képviselő-testületnek ki kell mondani, hogy  

- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 

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

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

A Társulási Megállapodás módosítása: 

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

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

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

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

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

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

A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás 
hiányában - a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás 
rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 
kiadását a Társulási Megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet 
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. 
Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.  

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

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

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

A térségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon- az aktiválást követően- 
ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve 
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a) ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó 
ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, 
amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy 

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

 

19. Egyéb rendelkezések 

19.1.Társulási Tanács Elnöke 

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás vezetője, képviselője. 

A Társulási Tanács Elnöke önálló aláírási jogkörrel rendelkezik.  

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

A Társulási Tanács Elnöke tevékenységéről a Társulási Tanács ülésein számol be.    

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

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

b./ a Társulás számlavezetéséről gondoskodik, 

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

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

e./ összehívja és levezeti a Társulás Tanács ülését és 

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

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

A Társulási Tanács Elnökének megbízatása megszűnik:  

a./ a megbízási idejének leteltével, 

b./ halálával, 

c./ polgármesteri tisztsége, vagy képviselői jogviszonyának megszűnésével, 

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

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

19.2. Jegyzői Kollégium 

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

b)  A Jegyzői Kollégium tevékenységét a székhely település jegyzője koordinálja, szervezi. 

c)  A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába bevonhatja a 
Jegyzői Kollégiumot. 

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

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

19.3. Közalkalmazotti Tanács: 

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

A Társulás döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: 

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

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

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

d) a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét, 

e) az éves szabadságolási tervet, 

f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését, 

g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét, 

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

i) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, 
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j) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

k) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 

l) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

m) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint 

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

A Társulás köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot: 

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

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

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

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

19.4. Tájékoztatás, kapcsolattartás: 

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

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

Tájékoztatási kötelezettség: 

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

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

19.5. A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:  

a./ a Társulás által biztosított közszolgáltatások biztosításában szabadon részt vehet, 
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b./ a Társulási Tanács döntéseiben az általa delegált tag, vagy megbízott személy útján részt 
vehet, 

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

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

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

A Társulási tagság megszűnik: 

a./ kilépéssel, 

b./ kizárással, 

c./ a Társulás megszűnésével. 

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

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

b) A díj minden olyan személynek adományozható, aki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanács által fenntartott intézmények dolgozójaként az ellátási területen a szociális és 
gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott. 

c) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására nincs 
lehetőség. 

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

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

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

A javasolt személynek legalább 5 éve kell az intézménynél munkaviszonyban állni.  
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e) A javaslatokat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményezi.  

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

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

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

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

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

19.7 Egyéb rendelkezések 

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

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

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

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

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

A Társulási Megállapodás mellékleteit és függelékeit képezik: 

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

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

(2. számú melléklet) 

c./ a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (1. számú függelék) 
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d./ a Társulás szerveinek Ügyrendje (2. számú. függelék) 

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

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

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

Jelen Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napjával lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
2018. február 22. napján kelt, 11/2016. (II.22.) számú határozatával támogatott Társulási 
Megállapodás hatályát veszti. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

  Önkormányzat neve  Határozat száma Polgármester neve, aláírása 

 Besenyszög Város 
Önkormányzata  

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Balogh Zoltán 
polgármester 

 Csataszög Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Oravecz                          

Zsuzsanna 
polgármester 

 Hunyadfalva Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Vékonyné Házi Eszter 

polgármester 

 Kőtelek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
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Lovász Tibor 
polgármester 

Martfű Város 
Önkormányzata 

  

 

 

…../2018. (…….) sz. határozat  

 

……………………… 

Dr. Papp Antal  
polgármester 

 Nagykörű Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Dr. Veres Nándor 

polgármester 

 Rákóczifalva Város 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Kósa Lajos 

polgármester 

 Szajol Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Szöllősi József 
polgármester 

 Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Varga József 
polgármester 

 Szászberek Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Alapi József 
polgármester 

 Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

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

Szalay Ferenc 
polgármester 

 Tiszajenő Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Puskás Béla 
polgármester 

 Tiszasüly Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Pollák Tibor 
polgármester 

 Tiszavárkony Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Hegedüs István 
polgármester 

  
Tószeg Község 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 
 

…………………… 
Dr. Gyuricza Miklós 

polgármester 

  
Újszász Város 
Önkormányzata 
 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Dobozi Róbert 
polgármester 

 Vezseny Község 
Önkormányzata 

 …../2018. (…….) sz. határozat  
 

…………………… 
Szabó Ferenc 
polgármester 

 Zagyvarékas Község 
Önkormányzata 

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

 

 



 
 
 

 
 

1. sz. melléklet a III. BB. üléshez 

DDÖÖNNTTÉÉSSII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041  

Szociális konyha építése, illetve polgármesteri hivatal és id sek nappali otthona energetikai ő
korszer sítse Zagyvarékasonű  

 
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 
 
Eljárás azonosító: EKR000574732018 
 
Az Ajánlatkér  nevében eljáró szervezet ő 2018. november 12-én küldte meg az ajánlattételi felhívást és 
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával az Ajánlatkér  által ő
megjelölt öt gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési dokumentáció teljes kör en hozzáférhet  ű ő
volt az EKR honlapján: https://ekr.gov.hu. 
 
Azon gazdasági szerepl k neve és címe, amelyeknek ő Kbt. 115 § (1) bekezdése alapján saját 
kezdeményezésre küldte meg az eljárást megindító felhívást: 
 
1.  Cégnév:  BÖJTÖS-BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.ő  
 Székhely:  1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. lház. I. em. 5. 

2.  Cégnév:  GO - 4 - GO Vállalkozási Kft. 
 Székhely:  5000 Szolnok, Nád utca 1/A. 
 
3. Cégnév:  HOVODZÁK BUILD-BAU Épít ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatóő  Kft. 
 Székhely:  1156 Budapest, Sárf  utca 3. fszt. 1/a.ű  

4.  Cégnév:  VÁL-ING Ingatlanforgalmazó- és Építtet  Kft.ő  
 Székhely:  1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII. em. 42. 

5.  Cégnév:  TÜREI ÉS TÁRSA Épít ipari Szolgáltató és Kereskedelmiő   Kft. 
 Székhely:  2740 Abony, Munkácsi út 4. 
 
Ajánlatkér  a ő Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatta az Ajánlattev ket, hogy a jelen ő
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetéső , valamint az 
elvégzett vizsgálatok alapján:  
 
Becsült érték ajánlati részenként: 
   

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 
81.379.279.- HUF 
 
2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  
16.731.185.- HUF 
 
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikaiő  korszer sítéseű  
20.780.013.- HUF 

 
Becsült érték egybeszámítva:  118.890.477.- HUF 
 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján: 118.890.477.- HUF 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okiratok szerint:  



 
 
 

 
 Ajánlati rész neve 

Támogatás 
mértéke 

Tervez i ő
költségvetés 

szerinti becsült 
értéke 

Öner  igény ő
mértéke (nettó 

HUF) 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális 
konyha építése Zagyvarékason 

62.081.863.- 81.379.279.- 19.297.416.- 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Polgármesteri hivatal energetikai 
korszer sítéseű  

16.731.185.- 16.731.185.- 0 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek ő
nappali otthona energetikai korszer sítéseű  

20.780.013.- 20.780.013.- 0 

 
Kiegészít  tájékoztatáskérés ő nem érkezett. 
  
A Tanácsadó megállapítja, hogy az ajánlattételi határid  lejártának id pontjáig, ő ő 2018. december hó 03. 
napjának 10:00 órájáig összesen 2, azaz kett  darab ajánlatő  érkezett, melyeket most a hiányosságaik 
alapján szükséges vizsgálni.  
 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott 
ajánlatok felbontását az EKR végezte. A bontásról szóló jegyz könyv valamennyi Ajánlattev  részére ő ő
kiküldésre került 2018/12/03. napon az EKR rendszerben. 
 
Az Ajánlatkér  a beérkezett ajánlatokat a ő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli – „a legjobb 
ár-érték arányt megjelenít  olyaő n - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, 
amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
A Bizottság tagjai az ajánlatokat egyesével átvizsgálják, a nyilatkozatokat és benyújtott iratokat közösen 
elemzik, majd a fentieket elfogadva közösen az alábbiakat állapítják meg: 
 
Beérkezett ajánlatok: 

1. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

 
1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
93 250 046.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 
 
 
 
2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 



 
 
 

 
 

 

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

nettó  
16 674 863.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítéseő ű  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
20 697 022.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

 
 
 

2. ajánlat 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Ajánlat kivonata: 

 
1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
103 940 119.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

0 hónap 

 
 
 
 
 
2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 



 
 
 

 
 

 

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

nettó  
19 395 903.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

0 hónap 

 
 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona ő energetikai korszer sítéseű  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
25 066 803.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

0 hónap 

 
 

El z  ülésen tárgyaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Bírálóbizottság:ő ő  
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Ajánlatkér  az Ajánlattételi ő Felhívásban az alábbiakat rögzítette az el leget illet en:ő ő  

El leg biztosításának lehet sége és módja:ő ő  
Ajánlattev  jogosult 1 db el legbekér  dokumentumot benyújtani a ő ő ő – tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelel  mértékő ű összegre 
tekintettel a Kbt. 135. § (8) bekezdésére. Az el leg összegének kifizetésére a 322/2015. (X.30.) ő
Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak figyelembe vételével kerül sor. 
 

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)  

 Az ajánlatkér ként szerz d  fél ő ő ő −  vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet −  a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében 
foglalt el leget az ajánlattev  kérésére ő ő −  a (2) bekezdés szerinti kivétellel ő−  legkés bb az építési 
munkaterület átadását követ  15 napon belül köteles kifizetni.ő  

Fentieket tekintetbe véve, kérem, hogy a benyújtott ajánlatában csatolt nyilatkozatait az el leg ő
mértékér l (21. sz. iratő ok) felülvizsgálni és javítani szíveskedjék. 

2. Kérem az Ajánlatér  valamennyi ajánlati rész tekintetében a 24. számú, Pénzügyi ütemterv ő
iratokban a megegyez  mértékre (25%) vonatkozó részszámlák matematikai egyensúlyát javítani és ő
igazolni szíveskedjék tekintettel a kerekítési szabályokra (amennyiben szükséges két tizedes jegyig 



 
 
 

 
 

történ  kerekítéssel is meghatározható).ő  

Kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül a javított nyilatkozatot benyújtani szíveskedjék. 

3. Ajánlatkér  az ő Ajánlattételi dokumentációban az alábbiakat írta el :ő  

20. cégszer  aláírásű : ajánlatkér  cégszer  aláírásként aő ű  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszer  aláírást fogadja el. ű
Ajánlatkér  a cégszer  aláírással egyenérték nek fogadja el aző ű ű  olyan személy aláírását, akit az adott 
dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

Ajánlata 1. sz. Ajánlat – Fed lap elnevezés  mintairata bélyegz lenyomat nélküli, így kérem, az iratot ő ű ő
cégszer en aláírvaű  ismét benyújtani szíveskedjék. 

 
 
Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Hiányosságok meghatározása 

Alkalmassági és érvényességi hiányok Egyéb hiányosságok 

1. Kérem az Ajánlatér  valamennyi ajánlati rész tekintetében a 24. számú, Pénzügyi ütemterv ő
iratokban a megegyez  mértékre (25%) vonatkozó részszámlák matematikai egyensúlyát javítani és ő
igazolni szíveskedjék tekintettel a kerekítési szabályokra (amennyiben szükséges két tizedes jegyig 
történ  kerekítéssel is meghatározható).ő  

Kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül a javított nyilatkozatot benyújtani szíveskedjék. 

2. Ajánlatkér  az ő Ajánlattételi dokumentációban az alábbiakat írta el :ő  

20. cégszer  aláírásű : ajánlatkér  cégszer  aláírásként aő ű  cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszer  aláírást fogadja el. ű
Ajánlatkér  a cégszer  aláírással egyenérték nek fogadja el az olyan személy aláíő ű ű rását, akit az adott 
dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

Ajánlata 1. sz. Ajánlat – Fed lap elnevezés  mintairata bélyegz lenyomat nélküli, így kérem, az iratot ő ű ő
cégszer en aláírvaű  ismét benyújtani szíveskedjék. 

3. Ajánlatkér  ő az Ajánlattételi Dokumentáció 9. szakaszában az alábbiakat írta elő a felel s m szaki ő ű
vezet  szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán:ő  

Felel s m szaki vezet  gyakorlati ideje (12  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  számíő ő tása során csak egyszer 
vesz figyelembe.  
Ajánlatkér  minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.ő  
A gyakorlati id  a m szaki vezet ként történt munkavégzés id szaka kerül értelmezésre, kérjük ezt ő ű ő ő
egyértelm en az önéletrajz iratban ű megjelölni. 

Az Ajánlatkér  a megajánlott gyakorlati id  tartamát nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok ő ő
értékelése során a 12+108=120 hónap, vagy ennél a tartamnál hosszabb tartamú megajánlásokat is 
egyaránt a maximálisan adható 10 pont értékben veszi figyelembe. 

Fentieket figyelembe véve az ajánlatában csatolt 3. sz. nyilatkozat 3./ Felel s m szaki vezet i ő ű ő
gyakorlat alátámasztása pontjában, a kötelez  12 hónap szakmai tapasztalat alátámasztása nem ő
történt meg (nincs adat közölve).  

Kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül a javított nyilatkozatokat benyújtani szíveskedjék. 

 



 
 
 

 
 

Ajánlatkérő 2018. december hó 10. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki. 
 
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2018. december hó 13. napja 12:00 óra volt. 
 
A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság: 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

A hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és ő
hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában, az 
értékelés megkezdhet .ő  

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
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 formaő ő i követelményeit – érvénytelen valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 

 
Az ajánlatok értékelése az alábbi részletek alapján történik: 
 
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt 
megjelenít  olyan ő - különösen min ségi, környezetvédelmi, szociális ő - szempontok, amelyek között az 
ár vagy költség is szerepel.” 
 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Súlyszám 
 

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

70 

Min ségi szempontő  

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

15 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

10 

 
 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és fels  határa: ő 0 pont (alsó) - 10 pont (fels )ő . 
 

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 tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerévelő  számolja ki a 
pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló ő ő



 
 
 

 
 

értékelési szempontrendszer 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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
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  ű
többletjótállás és legnagyobb mérték  m szaki vezet i gyakorlatű ű ő ) tartalmazó ajánlat a maximális 10 
pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvez bb ő tartalmi elemhez viszonyítva, az 
egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkér , a Közbeszerzési ő
Hatóságnak a nyertes ajánlattev  kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról ő
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 legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme ő  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.  
 

A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felel s m szaki vezet  ő ű ő
gyakorlata) körében Ajánlatkér  a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat ő
írja el :ő  
 

A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli ő
vállalás) – a 84 hónapot elér  vagy meghaladó többlető jótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap ő
garanciális id szakot elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő ő  
  

A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati 
id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama ő ő ű ő ő
(összesen 120 hónap gyakorlati id t elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben ő ő
részesül (10 pont). 
 

A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történ  kerekítést követ en kerülnek a súlyszámmal szorzásra, ő ő
majd a végs  pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történ  matematikai kerekítéssel kerülnek ő ő
meghatározásra. 
Ajánlatkér  a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvez bb szintő ő nek megfelel  ő
értéket veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvez bbként ő
meghatározott mértéket helyettesíti be, ha a legkedvez bb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél ő
kedvez bb.ő  
 

A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelez  mérték vállalásán felüli 0 ő
hónap többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0, 
azaz nulla pontot jelent. A matematikai képlet „zéró osztó” állapota szerint ebben az esetben az 



 
 
 

 
 

értékelési szempontra vonatkozóan a súlyszámmal történ  szorzást követ en is 0, azaz nulla pontot ő ő
kaphat az Ajánlattev .ő  
 
Becsült érték ajánlati részenként: 
  

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 
81.379.279.- HUF 
 
2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  
16.731.185.- HUF 
 
3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítéseő ű  
20.780.013.- HUF 

 
Becsült érték egybeszámítva:  118.890.477.- HUF 
 
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján: 118.890.477.- HUF 
 
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okiratok szerint:  

Ajánlati rész neve 
Támogatás 

mértéke 

Tervez i ő
költségvetés 

szerinti becsült 
értéke 

Öner  igény ő
mértéke (nettó 

HUF) 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális 
konyha építése Zagyvarékason 

62.081.863.- 81.379.279.- 19.297.416.- 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Polgármesteri hivatal energetikai 
korszer sítéseű  

16.731.185.- 16.731.185.- 0 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek ő
nappali otthona energetikai korszer sítéseű  

20.780.013.- 20.780.013.- 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZESÍTÉS 
 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

 
Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 

 



 
 
 

 
 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, ő székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
93 250 046.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

15 hónap 

 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
103 940 119.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelező gyakorlati id n felülő ) hónap egységben 

0 hónap 

 

 
 
 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  

 
Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 

 

Érvényes ajánlatok: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  



 
 
 

 
 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
16 674 863.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelező gyakorlati id n felülő ) hónap egységben 

15 hónap 

 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
19 395 903.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap egységben 

0 hónap 

 

 
 
 
 
 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítéseő ű  

 
Beérkezett ajánlatok száma:  2 db 
- érvényes ajánlatok száma:  1 db 
- érvénytelen ajánlatok száma:  1 db 

 

Érvényes ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  



 
 
 

 
 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
20 697 022.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

 

 

Érvénytelen ajánlat: 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
25 066 803.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

0 hónap 

 

 

 

 

 

 

ÉRTÉKELÉS 
 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

 
Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 



 
 
 

 
 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       93 250 046.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     93 250 046.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felüli vállalás)ő  – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 
 
Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       15 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     15 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  ő neve: 
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Türei és Társa Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

 

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 10,00 700,00 - -   



 
 
 

 
 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - -   

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

10 10,00 100,00 - -   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 800,00  -   

 

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) ő bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
93 250 048.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

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

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nettó 31 168 183.- HUF + ÁFA 
mértékben meghaladja, így Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell ő
hoznia. 

Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges ő
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  



 
 
 

 
 

P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       16 674 863.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     16 674 863.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       15 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     15 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 

 

 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  ő neve: 
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Türei és Társa Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

 

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 10,00 700,00 - -   



 
 
 

 
 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - -   

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

10 10,00 100,00 - -   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 800,00  -   

 

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) ő bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
16 674 863.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

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

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan ő nem kell döntést hoznia. 

Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges ő
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítéseő ű  

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

 
Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj) 
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 



 
 
 

 
 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       20 697 022.- HUF 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     20 697 022.- HUF 
 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  jótálláson felül) hónap egységben ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       0 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     0 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 

A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó 
többletjótállási id tartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális id szakot meghaladó) is a ő ő
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont). 
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 0,00 
 
Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 hónap kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységben ő ő  
P max: a pontskála fels  határa ő        10 pont  
P min: a pontskála alsó határa        0 pont 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:       15 hónap 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:     15 hónap 
 

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

A Felel s m szaki vezet  gyakorlataő ű ő  (12 hónap kötelez  ő gyakorlati id n felüliő ) – a 108 hónapot elér  ő
vagy meghaladó felel s m szaki vezet  gyakorlati id tartama (összesen 120 hónap gyakorlati id t ő ű ő ő ő
elér  vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).ő  
 

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P): 10,00 
 

 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  adószáma:ő  13377702-213 

Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált 

 

Behelyettesítve a képletszámítás alapján: 
 

Az ajánlatok értékelése Az ajánlattev  ő neve: 
Böjtös-Bau Kft. 

Az ajánlattev  neve:ő  

Türei és Társa Kft. 
Az ajánlattev  neve:ő   

 

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 10,00 700,00 - -   



 
 
 

 
 

2. 
Többletjótállá

s vállalása 
15 0,00 0,00 - -   

3. Felel s ő
m szaki ű
vezet   ő

gyakorlata 

10 10,00 100,00 - -   

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei ajánlattev nként:ő  
 800,00  -   

 

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg: 

Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) ő bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
20 697 022.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 hónap 

 

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

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így 
Ajánlatkér nek a többletforrások biztosítására vonatkozóan ő nem kell döntést hoznia. 

Az érintett nyertes ajánlattev  ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében szükséges ő
igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás kibocsátása nem 
szükséges. 
A Bírálóbizottság összegzett javaslata: 

Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat: 
 

1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobbő  ár-érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 81 379 279.- HUF 



 
 
 

 
 

Rendelkezésre álló forrás: 62 081 863.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

93 250 046.- HUF 

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

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Igen 

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

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdaságiő  valamint 
m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa 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 legjobb ő
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattev ,ő  amennyiben a többletforrások 
biztosíthatók. 

 
 
 

2. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítéseű  

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 16 731 185.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 16 731 185.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

16 674 863.- HUF 

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

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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



 
 
 

 
 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint ő
m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa 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 legjobb ő
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattev .ő  

 
 

3. AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítéseő ű  

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 20 780 013.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 20 780 013.- HUF 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 
HUF egységben 

20 697 022.- HUF 

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

0 hó 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (ő ű ő 12 
hónap kötelez  gyakorlati id n felülő ő ) hónap 
egységben 

15 hó 

Összes bírálati pontszám:  800,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó  Nem 

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

Kiválasztás indoka 

Ajánlattev  jogi, pénzügyi, gazdasági valamint ő
m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa 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 legjobb ő
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4) 
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattev .ő  

 
 

A Bírálóbizottság 3/2018./XII.13./döntési javaslata 

A Bírálóbizottság a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 - Szociális 
konyha építése, illetve polgármesteri hivatal és id sek nappali otthona energetikai korszer sítse ő ű
Zagyvarékason elnevezés  közbeszerzési eljárásbanű  a beérkezett ajánlatokat teljes körben 
megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  



 
 
 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

A hiánypótlási iratokat határid ben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes ő
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint m szaki szempontból alkalmas a szerz dés ű ő
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi vonatkozó ajánlati 
rész vonatkozásában. 

 

Ajánlattev  neve:ő  Türei és Társa Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  2740 Abony, Munkácsi út 4.  

Ajánlattev  ő adószáma: 13377702-213 

A hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be hiánypótló iratait. Ajánlatkér  a ő
rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így ajánlata a benyújtott nyilatkozatok 
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 valamennyi ajánlati rész 
vonatkozásában. 

 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 1. 
AR. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason vonatkozásában az alábbi 
Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  ő adószáma: 13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
93 250 046.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 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 nyerteseő  a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében. 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 2. 
AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Polgármesteri hivatal energetikai korszer sítése ű vonatkozásában az 
alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  



 
 
 

 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
16 674 863.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

15 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.ő  77.§ (4) bekezdése értelmében. 
 
Ajánlatkér  számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb árő -érték arányú ajánlatot az 3. 
AR. TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 Id sek nappali otthona energetikai korszer sítése ő ű vonatkozásában 
az alábbi Ajánlattev  nyújtotta:ő  

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft.  

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1117 Budapest, Irinyi József utca 40/A 1. em. 5. 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 

 

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

nettó  
20 697 022.- HUF 

Min ségi szempontő  

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

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelező gyakorlati id n felül) hónap egységbenő  

15 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.ő  77.§ (4) bekezdése értelmében.; 
 
Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. 
 
Fentiekre tekintettel azt javaslom a döntéshozónak, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a 
fenti vállalkozást hirdesse ki, döntsön a fentiek szerint az eljárás eredményér l, az ajánlatok ő
érvényességér l illetve érvénytelenségér l, valamint összeső ő ségében az 1. ajánlati rész 
vonatkozásában nettó 31 168 183.- HUF + ÁFA mérték  többletöner t biztosítson. Az öner  ű ő ő



 
 
 

 
 

vonatkozásában hitelfelvétel és támogatáson belüli átcsoportosítás kezdeményezése történjen. 
 
Az öner  részben átcsoportosítással ő (eszközbeszerzés költségéb l építés sorra történ  átvezetés, az ő ő
eszközök saját forrásból történ  biztosítása mellett) ő biztosítható, azonban az a MÁK jóváhagyását 
követ en történhet megő . További öner  hitelfelvétel kezdeményezésével is biztosíthatóő : 

Projektelem elnevezése 
Rendelkezésre 
álló forrás (TSZ 

szerint) 

Böjtös-Bau Kft. 
nyertes 
ajánlata 

Pénzmarad-
vány 

Többlet-
költség - 
önerő 

1. AR.  TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 
Szociális konyha építése Zagyvarékason 62.081.863 93.250.046 

 
31.168.183 

2. AR.  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Polgármesteri hivatal energetikai 
korszer sítéseű   

16.731.185 16.674.863 56.322 
  

3. AR.  TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 
Id sek nappali otthona energetikai ő
korszer sítéseű  

20.780.013 20.697.022 82.991 
  

Mindösszesen: 99.593.061 130.621.931 139.313 31.168.183 
 
Projektenkénti összesítés az öner  vonatkozásában:ő  

  
Pénzmarad-

vány 
Önerő 

Összes 
maradvány 

Összes önerő 

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00009 5 695 459 3 305 928 
 

31.168.183 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 3 009 288 5 398 755 139.313 
  

Az öner  kapcsán javasoljuk a ő pénzmaradványt a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00041 forrás keretein belül 
felhasználni és az átcsoportosítást kezdeményezni Támogatónál, míg az 1. AR. TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00009 Szociális konyha építése Zagyvarékason vonatkozásában nettó 31.028.870.- HUF + ÁFA 
mértékben a 2019. évi költségvetése terhére szükséges öner t biztosítania.ő   
 

 
 
Zagyvarékas, 2018. december 13.  
 




