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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. június 27-én (csütörtökön) 16.00 óra 
 

 
kezdettel soros ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezető 
beosztás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány önkormányzati képviseletéről 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
4.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településrendezési terv módosítás partnerségi 
véleményezési szakaszának lezárásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
5.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településrendezési terv módosítására vonatkozó 
környezeti vizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
6.) Előterjesztés az Egység utca közterület elnevezésének felülvizsgálatáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
7.) Beszámoló a 2018.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
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Zárt ülés 
 
 
1.)  Javaslat a 2019.évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem 

adományozására 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának 

betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
Előadó: Jánosi József polgármester 

 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. június 24. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Zagyva-Ökopark: A projekt építési beruházási részére első alkalommal kiírt közbeszerzési 
eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy nem érkezett be az eljárásba a 
közbeszerzési törvény szerinti kellő számú ajánlat. Az építési részre ismételten közbeszerzési 
eljárás került elindításra, míg a pályázat eszközbeszerzésére első alkalommal indítottuk el a 
szükséges beszerzési eljárást. 
2019.június 20-án az Államkincstár a Zagyva-Ökopark projekt vonatkozásában közbenső  
helyszíni ellenőrzést végzett Zagyvarékason. Az ellenőrzés lefolytatásához a szükséges 
dokumentumok rendelkezésre álltak. 
Intézkedési terv keretében viszont a Kincstár előírta, hogy a támogatási szerződés 
projekthelyszíneire vonatkozó mellékletet összhangba kell hozni az elkészült 
tervdokumentációban szereplő megvalósítási helyszínekkel, mert ott 2 esetben eltérés 
mutatkozik. A dokumentumok összhangjának megteremtése érdekében kezdeményezzük a 
támogatási szerződés mellékletének módosítását a Kincstárnál. 
 
 
óvoda felújítása és bővítése: A beruházás fizikailag befejeződött, a záró beszámoló 2019. 

július hónapban benyújtásra kerül a Magyar Államkincstár felé. 

 

bölcsőde felújítása és bővítése: 2019. április 30-án a beruházás műszaki átadás-átvételi 

megtörtént. Jelenleg a projekthez tartozó eszközbeszerzés, és a szükséges hatósági 

engedélyek beszerzése van folyamatban. 

 

Polgármesteri Hivatal és Idősek Klubja energetika felújítása: a Projekt fizikai kivitelezése 

megkezdődött a Polgármesteri Hivatalban, elsősorban a fűtéskorszerűsítési munkálatokkal. 

 

kerékpárút építése: a beruházás jelenleg 50%-os készültségi állapotban van.  
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Szociális konyha építése: a munkaterület átadásra került a kivitelező részére. Az alapozási 

munkálatok elkezdődtek. 

 

Egészségház fejlesztése: a projekten belüli feladatok ellátására a beszerzések 2019. 

márciusában lefolytatásra kerültek, minden érintettel (tervező, műszaki ellenőr, közbeszerzési 

szakértő, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosítása) a szerződés megkötésre 

került. 2019. június 30-ig rendelkeznünk kell a tervezett mérföldkő szerint az engedélyezési 

szintű tervdokumentációval és a tételes tervezői költségbecsléssel. 

 

Helyi piac építése: A piac építésére még 2017-ben benyújtott pályázatunk 37.052.558.-Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. Jelenleg a projekthez szükséges 

bankszámlaszám nyitást és az 50%-os támogatási előleg lehívását kezdeményezzük. A projekt 

megvalósítására a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap áll az önkormányzat 

rendelkezésére. 

Függesztett karos mulcsozó beszerzése: a gép megvásárlására a Kincstár jóváhagyta az 

előleg kérelmünket, így annak beszerzése 2019. június hónapban megvalósul. 

 

Zagyva-híd felújítása: A híd felújítására a közbeszerzési eljárás 2019. július hónapban 

ismételten kiírásra kerül, tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium jóváhagyta a támogatott 

tevékenység részletes bemutatását és a részletes költségtervet tartalmazó adatlapot. 

 
 

Z a g y v a r é k a s, 2019. június 24. 

Tisztelettel: 

        Jánosi József s.k. 
                                                                                                      polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület 2019. június 27 -i ülésére 
 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírása 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2018.(IX.20.) számú 
határozatával 2018. október 1. napjától, 1 évre a magasabb vezető beosztás betöltésére 
kiírandó pályázat, illetve újabb pályázati eljárás lezárásáig Csasztvanné Ballók Évát bízta 
meg a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatok ellátásával.  

A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig 
terjedő határozott időre szól. 

A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéshez 
szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. 

 

 

 

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen. 

Z a g y v a r é k a s, 2019. június 21. 

        Jánosi József 
        polgármester 
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TERVEZET 

____/2019. (_____) Kt. 

H a t á r o z a t 

Móricz Zsigmond Művelődési ház és könyvtár igazgatói állására (magasabb vezető) 
pályázat kiírásáról 

Zagyvarékas Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011.évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése alapján, figyelemmel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§-ban, továbbá a közalkalmazottak 
jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben 6/A. és 7.§-aiban 
foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és könyvtár igazgatói állásának (magasabb vezető) betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán és a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a Jánosi 
József polgármestert, hogy az országos szakmai szervezet képviselője bizottság 
tagjává történő delegációjához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi 
Bizottságot, hogy a 3. pont alapján kiegészült szakértővel a pályázókat hallgassa meg. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: A pályázati kiírás megjelentetésének határideje: 2019. június 27. napját 
követő 5 munkanapon belül. 

Felelős: Jánosi József polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
A határozatról: 
1.)Jánosi József polgármester, 
2.)Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
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értesülnek. 
 

  

_____/2019. (_____) Kt. határozat MELLÉKLETE 
 
Pályázati felhívás a Zagyvarékas Községi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói állásának betöltésére 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a 
végrehajtásáról rendelkező többszörösen módosított 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-
ában biztosított jogkörében a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 
 

PÁLYÁZAT 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állás betöltésére 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. XXIII. 
törvény 20/B § alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állás (magasabb vezető) betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre, teljes munkaidőre, a vezetői megbízás határozott időre legfeljebb 5 évre szól. A 
beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Intézmények igazgatása 
 Könyvtárosi munkakör 

A munkavégzés helyei: 

 Községi Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Művelődési Ház (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) 
 Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics M. utca 25. sz.) 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet, 
 felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy 
 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 

szakképesítéssel 
 legalább öt éves szakmai gyakorlat. 
 vagyonnyilatkozat tétel 
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Pályázathoz csatolni kell: 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 szakmai önéletrajzot, 
 az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolatát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 
 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot 
 nyilatkozatot 

- arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati 
anyaggal összefüggésben hozzájárul;  

- arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti; 
- arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.  
- tanúsítványt az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről 
szóló szándéknyilatkozat 

Juttatások: Illetmény a közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete szerint  
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. 
 
A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

 A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. 
 A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási 

és véleményezési időszak utáni soros Képviselő-testületi ülés 2019. szeptember 26. 
 A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát. 
 A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2019. október 01. napján betölthető.  

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói állására" felirattal, továbbá ____/2019 azonosítószámmal kell benyújtani 
Zagyvarékas Község Képviselő-testületének címezve. (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Az 
igazgatói pályázattal kapcsolatban az érdeklődők Dr. Fekete Nóra jegyzőtől kérhetnek 
információt az 56/540-021-es telefonszámon, illetve személyesen. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány önkormányzati képviseletéről 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzata részéről a Rékasi Kisdiákokért Alapítványban a képviseletet 
2015. január 1-től Rédai Róbert jegyző látta el.  

Rédai Róbert jegyző 2019. április14-ével lemondott , így az Alapítványi képviseletet a jövőben nem 
tudja ellátni. 

Javaslom az új jegyzőt, Dr. Fekete Nórát az Alapítvány képviseletére és az azzal járó feladatok 
ellátására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Zagyvarékas, 2019. június 20. 

 

     Jánosi József 

polgármester 

 
_____/2019. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t   
Rékasi Kisdiákokért Alapítvány önkormányzati képviseletéről 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rékasi Kisdiákokért Alapítványban az 
önkormányzat képviseletével és az azzal járó feladatok ellátásával 2019. július 1-jétől Dr. Fekete Nóra 
jegyzőt bízza meg. 
 
A határozatról értesülnek: 
 
1.) Jánosi József polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 
 

























Zagyvarékas Község Polgármesterétől 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

 
Zagyvarékas Község településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezési 

szakaszának lezárásáról 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata, a település  külterületén beépítésre nem szánt, általános 
mezőgazdasági területén, és erdőgazdasági területén földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 
050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú területen  különleges, beépítésre nem szánt 
bányatelek kijelölése és megvalósítása érdekében módosíttatja a településrendezési tervet. 

 
 

A tervmódosítás egyeztetési eljárása, -tekintettel arra, hogy a terület a Képviselő – testület 
kiemelt fejlesztési területté nyílvánította– tárgyalásos eljárás. 
 
A tervmódosítás véleményezése előtt az Önkormányzat Zagyvarékas Község Partnerségi 
Rendelete alapján értesítette a partnereket a készülő településrendezési tervmódosításról, 
és 2019. június 04-én lakossági fórumot tartott, melyről jegyzőkönyv készült. 
A Partnerek a településrendezési terv módosítással kapcsolatban módosító, a 
tervmódosítás elkészítését befolyásoló véleményt nem adtak.  
 
 
 

 
Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő képviselő-testületi határozati 
javaslatot. 
Zagyvarékas, 2019. június 20. 
 Jánosi József 
 polgármester    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

___/2019.(___) Kt. 
H a t á r o z a t 
 

Zagyvarékas Község településrendezési terv módosítás véleményezési szakaszának 
lezárásáról 

 
1.)Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületen, 
beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területen, és erdőgazdasági területen 
földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú 
területen  különleges, beépítésre nem szánt bányatelek kijelölés megvalósítása 
érdekében módosíttatja a településrendezési tervet. A területet az Önkormányzat 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így az eljárás tárgyalásos eljárás. 

A településrendezési tervmódosítás partnerségi egyeztetési részét 314/2012 (XI.8.) 
Korm. rendelet 29/A§ szerint lezártnak tekinti. A Partnerek a településrendezési terv 
módosítással kapcsolatban módosító,  a tervmódosítás elkészítését befolyásoló 
véleményt nem adtak.  

 
Az elkészült tervmódosítás kerüljön végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítész 
elé annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztés megvalósulhasson. 
 
2) Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza 
Zagyvarékas Község Polgármesterét, hogy a rendezési terv módosítás lezárása 
érdekében  a további szükséges folyamatokat megindítsa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Erről értesül: 
Jánosi József polgármester 
Dr. Fekete Nóra jegyző 
Kiszelovics Ildikó tervező 
 



















Zagyvarékas Község Polgármesterétől 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

 
 

Zagyvarékas Község településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet alapján a településrendezési tervek módosításánál a várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége. 
A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet 
védelméért felelős szervek szakmai véleményét. 
A településrendezési terv módosítás az alábbi területre vonatkozik: 

 
Zagyvarékas beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági területén, és erdőgazdasági 
területén földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú 
területen  különleges, beépítésre nem szánt bányatelek kijelölése. 
 
A tervmódosítás eljárási rendjében és tartalmában a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tárgyalásos 
eljárási mód szerint készül. 
 
A környezet védelméért felelős szervek fenti módosítással kapcsolatban nem kérték a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, mert nem ítélték jelentősnek és a környezetre nézve 
terhelőnek a várható környezeti hatást. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Örökségvédelmi Osztály a tervezési terület egy részén 
nyílvántartott lelőhely miatt környezeti értékelést kér, vagy ha a beruházáshoz készül vagy 
készült örökségvédelmi hatástanulmány, vagy előzetese régészeti dokumentáció akkor nem 
szükséges környezeti értékelés. 
A beruházó készítteti fenti dokumentációt, így a környezeti értékelés elkészítése nem 
szükséges. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____/2019.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 

Zagyvarékas Község településrendezési terv módosításához kapcsolódó  környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Zagyvarékas beépítésre nem szánt, általános mezőgazdasági 
területén, és erdőgazdasági területén földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 
048/13,/14,/15/17 hrsz-ú területen  különleges, beépítésre nem szánt bányatelek kijelölése, és 
megvalósítása érdekében készülő  településrendezési terv módosításhoz kapcsolódó 
környezeti vizsgálatát nem készítteti el. 

 
Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 
 

A terület, kivett terület, mely nem áll természetvédelem alatt, nem érinti a  Natura 2000 
terület, az épített környezetre elhelyezkedése révén negatív hatása nincs, a tervezési területet 
részben érintő régészeti lelőhely kapcsán a beruházáshoz kapcsolódóan készül régészeti 
dokumentáció, a település a teljes közigazgatási területre vonatkozóan rendelkezik 
jóváhagyott környezeti vizsgálattal és a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest káros 
környezeti hatás nem várható, a környezet védelméért felelős szervek nem ítélték jelentősnek 
és a környezetre nézve terhelőnek a várható környezeti hatást,  ezért a Képviselő – testület 
nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat lefolytatásának. 
 
Fenti határozat 2019. ……………. napján lép hatályba. 
 
E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős 
szerveknek meg kell küldeni. 
 
 
 
A Határozatról értesülnek: 
 

1.  Jánosi József polgármester,  
2.  Dr. Fekete Nóra jegyző,  



3.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízott Kabinet, 
Állami Főépítész,  Szolnok 

4.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 
5.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Szolnok 
6.  Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok 
7.  Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 
8.  Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Budapest 
9.  Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Debreceni Járási Hivatal, Erdőfelügyeleti 

Osztály 
10. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Járási Földhivatal, Szolnok 
11. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok 
12. Pálinkás István mb. főépítész, Szolnok,  
13. Kiszelovics Ildikó vezető településrendező tervező, Szolnok 
14.  Irattár 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

Közterület elnevezésének felülvizsgálatáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz 2019. 03.13. napján érkezett a Magyar Patrioták 
Közösségének bejelentése, melyben kezdeményezték Zagyvarékas község közigazgatási területén 
található Fekete Lajos út és Egység utca közterületnevek megváltoztatását, mert azok álláspontjuk 
szerint kommunista önkényuralmi rendszerre utalnak. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 28. napján megtartott 
ülésén a 71/2016.(IV.28.) számú határozatában döntött a Fekete Lajos névadó személyében 
történő megváltoztatásáról. A képviselő-testület – figyelembe véve az MTA BTK TTI/14-2/2016. 
számú állásfoglalását – Fekete Lajos (Tardos, 1891. 1891. június 12 – Budapest, 1969. május 16.) 
Kossuth díjas történész, turkológus, levéltáros, paleográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjáról nevezte el a közterületet. 

A közterület tényleges elnevezésében változás nem történt, csak a névadó személyében a 
testületdöntése alapján. 

A kezdeményezésben foglalt Egység utca elnevezésével kapcsolatban az MTA részéről szakmai 
vélemény nem került kiadásra. 

A Kormányhivatal a Képviselő-testület felé azzal továbbította a civil kezdeményezést, hogy 
amennyiben az Egység utca elnevezésével kapcsolatban kétség merülne fel, a Képviselő-testület 
szerezze be az MTA állásfoglalását. A közterület elnevezésének esetleges módosítása során 
szíveskedjenek figyelembe venni a kezdeményezésben foglaltakat. 

A Magyar Patrióták Közössége szerint: „Az Egység a magyar utcanevekben a kommunista egységre, a 
kommunista pártok, a kommunista tábor egységére utal, ami a valóságban a polgári baloldali erők 
(pl.szociáldemokraták) „felszalámizását” jelentette.A fogalom máig összefonódik az önkényuralom 
korszakával, ezért közterület elnevezésére ne használható.”  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  döntsön arról, hogy az Egység utca elnevezésével kapcsolatban 
be kívánja-e szerezni az MTA állásfoglalását. 

Zagyvarékas, 2019. június 20. 

 

      Jánosi József 

      polgármester 













 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
Beszámoló 

a 2018.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv. ) 119. § (3) bekezdése alapján a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, 
amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A helyi önkormányzatnak a 
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 
is. 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) és a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendeletnek megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet 
vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi 
irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. 

A 2018.évben szerződés alapján a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 
mint külső szolgáltató látta el ezen feladatokat. 

A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentést az I. számú melléklet 
tartalmazza. 

A jelentésben tett javaslatok folyamatosan korrigálásra kerülnek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 

 
Zagyvarékas, 2019. június 20. 
 

  Dr. Fekete Nóra 
jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 

……………/2019. (VI.27.) Kt. határozat 

a 2018.évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.évi belső ellenőrzés 
tapasztalatairól szóló I. számú melléklet szerinti összefoglaló jelentést elfogadja. 

 

A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Pénzügyi csoport 

értesül. 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
 

BELSŐ ELLENŐRI 
2018. 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
 

 
Vezetői összefoglaló 
 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet 
irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése 
értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, 
emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 
 
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 
Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2018. évben a belső ellenőri feladatokat. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét 
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. 
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a 
költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá. 
 
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a 
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-
testület elé terjeszti jóváhagyásra. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a 
helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési 
tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési 
szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2018. évben hogyan gondoskodtak 
a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, 
javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.  
 
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső 
ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső 
kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek 
megvalósulását tartalmazza.  
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 [Bkr. 48. § a) pont] 

 
2018. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat 
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, 
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 
 

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
[Bkr. 48. § aa.) alpont] 

  
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az elvégzett ellenőrzések bemutatása 
 

Tárgya Cél Módszer 
Típus 

(szabályszerűségi, 
pénzügyi stb.) 

Megjegyzés 
(terv 

szerinti 
vagy soron 
kívüli vagy 

terven 
felüli) 

Önkormányzat 
szociális 

rászorultságtól 
függő pénzbeli 

ellátások 

Annak megállapítása, hogy a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

megállapításának, bizonylatolásának 
rendje megfelelően szabályozott-e, a 
gyakorlati alkalmazás megfelel-e az 

előírásoknak, a rendszer zártsága 
biztosított-e. 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Terv 
szerinti 

Zagyvarékasi 
Polgármesteri 

Hivatal 
pénzgazdálkodási 
jogkörök rendje, 

gyakorlása 

Annak megállapítása, hogy a 
kötelezettség-vállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, 

érvényesítés, valamint utalványozás 
helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a 

gyakorlati eljárás és a dokumentálás 
során a jogszabályi és a helyi 

szabályozás előírásai betartásra 
kerülnek-e. 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Terv 
szerinti 

 
A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása 
 

Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor. 
 
A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti 
tervet kell figyelembe venni) 
 

A 2018. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató 
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések 
időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az 
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve 
az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket. 

 
Elmaradt ellenőrzések 
 

2018. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt. 
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I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

 
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került 
sor. 
 

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
[Bkr. 48. § ab) alpont] 

 
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, 
tapasztalatai 
 

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018. évi 
ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak. 
 
Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok 
szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi 
ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek 
tekinthetőek. 
 
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. 
 
A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem 
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 

 
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 
 
Kapacitás-ellátottság bemutatása 

 
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian 
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú 
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli 
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a 
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás). 

 
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen 
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat 
szempontjából egyaránt. 

 
A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok 
az állások betöltésénél 
 

A belső ellenőrzés 2018. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső 
erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 
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A belső ellenőrök képzései 
 

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt 
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői 
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, 
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen. 

 
Belső ellenőrök regisztrációja 

 
Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. 
(VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek. 
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) 
bekezdésében meghatározott engedéllyel. 
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben 
meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt 
gyakorlattal. 
 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §] 

 
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése 
 

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is 
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési 
szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi 
meg. 
 

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása  
 

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális 
függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében. 

 
Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet 
operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek 

 
A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív 
működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait 
önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. 
Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó 
ellenőrzési jelentést. 
 
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. 
 
A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a 
szervezet operatív működésével kapcsolatosak. 
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I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §] 

 
Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt. 
 

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz 
hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat 
gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés 
tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat 
szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották. 
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban 
problémák, korlátozások nem merültek fel. 
 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez 
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) 
biztosítottak voltak. 
 

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás 
megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve 
gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok 
szabályszerű, biztonságos tárolásáról. 
 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges 
szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi 
irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez 
célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, 
eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az 
ellenőrzési lefedettség növelése. 
 
Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak 
megvalósításának kontrollját. A 2018. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte. 
 
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség 
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint 
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a 
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez. 
 
A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső 
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését. 
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, 
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében. 
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I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont] 

 
A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. 
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a 
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult. 

 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 

alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont] 
  
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont]. 

 
Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 

A szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátások 

ellenőrzése 

A támogatásban részesülőkről 
a jogcímenkénti nyilvántartást 

vezetik számítástechnikai 
programmal, azonban az 

analitikus nyilvántartás és a 
főkönyvi könyvelés adatainak 

összevetése során kisebb 
eltérés tapasztalható, 

feltehetőleg az analitikus 
nyilvántartás pontatlanságából 

adódóan. 

A dokumentált 
egyezőség nem 
teljes mértékben 

biztosított. 

A szociális törvényben 
meghatározott adattartalmú 
analitika kialakítása, amit 

rendszeresen egyeztessenek a 
főkönyvi könyveléssel. Célszerű 
lenne a számítógépes program 

javítása, kiegészítése, hogy a napi 
gyakorlatnak és a jogszabályoknak 
megfelelően használható legyen. 

A Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a 

pénzgazdálkodási jogkörök 
rendjének, gyakorlásának 

ellenőrzése 

A gazdálkodás helyi 
feltételrendszerét tartalmazó 
szabályzatban a gazdálkodási 
jogkörök gyakorlására történő 
felhatalmazások nem kerültek 

írásbeli rögzítésre.  

A szabályozás 
nem teljes körű. 

A gazdálkodási jogkörök 
gyakorlására történő 

felhatalmazások írásbeli rögzítése, 
aláírása a gazdálkodási szabályzat 

mellékleteinek megfelelően, 
valamint a nyilvántartások és a 

megismerési nyilatkozatok 
kitöltése, aláírása. 

A Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a 

pénzgazdálkodási jogkörök 
rendjének, gyakorlásának 

ellenőrzése 

A dolgozók nem fizetnek 
telefontérítést, a vélelmezett 

magánhasználatot nem 
jelentik.  

Nem 
érvényesülnek a 

vonatkozó 
előírások. 

A vélelmezett magánhasználat után 
vallják be, és fizessék meg a 

közterheket.  

A Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a 

pénzgazdálkodási jogkörök 
rendjének, gyakorlásának 

ellenőrzése 

Teljesítés igazolások általában 
nem találhatóak a számlán 
vagy a dokumentumokhoz 

csatolva. 

A gyakorlat 
nem felel meg 
az Áht. és az 

Ávr. előírásinak. 

A számlákat minden esetben lássák 
el teljesítés-igazolással, azok csak a 

teljesítés-igazolást követően 
fizethetők ki. 

A Zagyvarékasi Polgármesteri 
Hivatal vonatkozásában a 

pénzgazdálkodási jogkörök 
rendjének, gyakorlásának 

ellenőrzése 

A kiadások teljesítéséhez 
készpénzben utólagos 

elszámolásként előleget nem 
fizettek, melynek 

következtében a kiadást 
megelőző pénzügyi 

ellenjegyzés nem funkcionált.  

Előleg kiadás 
hiányában a 

pénzügyi 
ellenjegyző nem 

tudja ellátni 
jogszabályi 

kötelezettségét a 
kiadás 

teljesülése előtt. 

Az utólagos elszámolású előlegek 
kiadására alkalmazzák a B. 13-134. 

számú, „Készpénzigénylés 
elszámolásra” nyomtatványt, 

amelyen minden esetben tüntessék 
fel az előleg felvételének pontos 
jogcímét, és ezt vezessék be a 

kiadott előlegekről vezetett 
analitikus nyilvántartásba is. 
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A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű 
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű 
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák. 

 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont] 

 
Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és 
a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, 
melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.  
 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony 
és eredményes gazdálkodás követelményeit.  
 
A belső kontrollrendszer öt eleme:  
 

1. Kontrollkörnyezet 
 
A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek 
szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi 
körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a 
módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. 
 
A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a 
feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán 
erőforrás kezelés átlátható. 
 
Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a 
jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz 
igazítani. 
 

2. Kockázatkezelési rendszer 
 

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított 
célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és 
kezelése. 
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és 
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a 
válaszlépések megtételére. 
 
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a 
kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított 
legyen. 
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3. Kontrolltevékenységek 

 
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és 
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység 
során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden 
szintjén és minden működési területén megjelennek. 
 
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák: 
a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok 
b) Kijelölések 
c) Jóváhagyások 
d) Jogosultságok 
e) Igazolások 
f) Egyeztetések 
g) Működési tevékenység áttekintése 
h) Eszközök védelme 
i) Hozzáférési jogosultságok 
j) Feladatkörök szétválasztása 
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések 
 

4. Információ és kommunikáció 
 
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé 
történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. 
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és 
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és 
ellenőrizhetősége szempontjából. 
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 
 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer 
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere 
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. 
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók 
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi 
működtetése az operatív vezetés feladata maradt. 
 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont] 
 

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek 
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai 
 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. 
 
A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem 
érkeztek, vitatott kérdés nem maradt. 
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A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a 
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők 
megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető 
részére. 
 
A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető 
részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési 
terveket jóváhagyta. 

 
A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések 
megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső 
ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben 
konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a 
szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség 
növekszik. 

 
A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben 
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott 
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót 
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére. 

 
Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók készítése még nem vált 
szükségessé, mivel az intézkedési tervekben meghatározott legutolsó határidők az 
összefoglaló jelentések készítésekor még nem jártak le. 
 

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot 
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából 
 

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető. 

 
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai 
 

Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók készítése még nem vált 
szükségessé, így ezen alpont nem értelmezhető. 

 
 
Zagyvarékas, 2019. február 15. 
 
 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
  

…………………………… …………………………… 
Lisztes-Tóth Linda Rédei Róbert 

Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
 



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

2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 28-án 

megtartott ülésén a 2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: 

Közbeszerzési Terv) jóváhagyta. 

 

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

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint 

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

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, amennyiben arra olyan igény 

merül fel, melyet Ajánlatkérőként nem láthatott előre. 

 

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

(3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Tervet módosítani kell. 

 

A Zagyva-híd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást hamarosan el kell indítani, 

azonban ezt megelőzően a 2019.évi összesített közbeszerzési tervet módosítani szükséges. 

 

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

Közbeszerzési Terv tervezetének megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék! 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. június 26. 
         Jánosi József 
         polgármester 

 
  



TERVEZET 
 
 
……./2019. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

 az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
Közbeszerzési Tervének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti formában jóváhagyja. A 
Képviselő-testület felkéri Jánosi József Polgármestert, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési 
Tervnek Zagyvarékas Község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.zagyvarekas.hu) 
történő közzététele iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Jánosi József polgármester  
 
 
A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület valamennyi tagja 
4. Bakos László közbeszerzési szakértő-email útján- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet a …../2019.(VI.27.) sz. kt határozathoz 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint 
 

BMÖGF/57-1/2019 azonosítószámú támogatási szerz dés ő - Zagyva Híd felújítása 
 

a) a közbeszerzés 
tárgya 
 

b) a közbeszerzés tervezett mennyisége 
 

c) a 
közbeszerzésre 
irányadó 
eljárási rend 
 

d) a tervezett 
eljárás fajtája 
 

e) az eljárás 
megindításának 
tervezett 
id pontjaő  

f) a szerz dés ő
teljesítésének 
várható 
id pontjaő  

 
BMÖGF/57-1/2019 
azonosítószámú 
támogatási szerz dés ő
- Zagyva Híd felújítása 

Zagyva Híd felújítása  
A projekt keretin belül megvalósul a Zagyvarékas 
településén a 1750 hrsz. valamint a 1751 hrsz. alatt 
található Zagyva folyón átível  híd teljes kör  ő ű
rekonstrukciója.   
 

 
Nemzeti 
eljárásrend 

 
Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

 
2019. év 
második 
negyedév 
június hónap 

 
2020. év 
Negyedik 
negyedév 
december 
hónap 

 
További információk: 

Forrás megnevezése:    BMÖGF/57-1/2019 azonosítószámú támogatási szerz déső  
Szerz dés típusa:ő      építés kivitelezési vállalkozási szerz déső  
Szerz dés id tartamaő ő  (mennyiség):   530 
Szerz dés id tartama (id egység):ő ő ő    nap 
Beszerzés becsült értéke:    51.897.830.- HUF  

 
Jóváhagyva: 2019.06.27 e-i KT ülésén 
 
…………………..            ……………………………. 
  Jánosi József                Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                         jegyző 



TERVEZET 
 
……………/2019. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
Zagyva-híd felújítása című projekt közbeszerzési eljárására a közbeszerzési 
bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatát alkotja 
meg: 
 

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

Név Végzettség, képzettség (legmagasabb) 
szakértelem, gyakorlat 

Beosztás 

Dr. Fekete Nóra jogász, felsőfokú végzettség, jogi 
szakértelem 

Elnök 

Révészné Szűcs Edit mérlegképes könyvelő, középfokú 
végzettség, pénzügyi gyakorlat 

Tag 

Bakos László felsőfokú építőmérnök, Felelős 
Akkreditált Közbeszerzési 

Szaktanácsadó, 10 év gyakorlat 

Tag 

Pálinkás István okl. építészmérnök 
 

Tag 

 
 

 
 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 87/2019.(VI.6.) sz. határozatának 
1. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
 

 
A határozatról: 

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

 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékas Emlékérem kitüntetés 
adományozására 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

A díjak adományozásának feltételei: 

 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 

b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a 
község lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható: 

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és 
kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

 

c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 

d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 

e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 

A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2019.(V.30.) sz. 
határozatával döntött a Díszpolgári cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozásáról. A 
pályázati felhívást az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére, 
valamint a hozzátartozó javaslattételi lapot jóváhagyta.  

Az önkormányzat a javaslattételre jogosultak részére a felhívást és a javaslattételi lapot 2019. 
június 5-én megküldte. 

A javaslattételre 2019. június 20-ig volt lehetőség. 

Az alábbi táblázatban a beérkezett javaslatok, míg a második táblázatban a korábbi 
évek kitüntetettjei kerültek feltüntetésre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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A beérkezett javaslatok  

2019. év 

Javaslatot küldő 
személy/szervezet 

Javasolt személy 
Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 

Fekete Gáborné 
(Zagyvarékasi Margaréta 

Egyesület) 

 
Cinka István 

 
- 

Cinka István Virág István - 
 

Korábbi évek kitüntetettjei (2008-2018 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért 
Emlékérem 

2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 
2011 Dr. Móricz Imre Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

 
 

2012 Serfőző Simon Legeza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István Cinka István 
Dr. László Domokos 

Tóth Jánosné 
 

2014 
 
 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 

2015  
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Szalay Mihály Ivánné 

Kovács Margit 
  

néhai Bodó István 
Ecseki Nándor 
Bodó Istvánné 

Körmendy András Attiláné 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
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2016 

2017 id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
2018 - - 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az elmúlt években a alábbi személyek neve merült fel 
kitüntetésre (beérkezett javaslat, ülésen elhangzottak által) 

Díszpolgári Címre: Ifj. Taródi Béla, Virág István, Dr. Czenke Lívia, Szekeres Attila 

Zagyvarékasért Emlékéremre: Kézér Ernő, Mészáros Gyuláné, Molnár Istvánné, Dr. 
Sándor Erzsébet, Dr. Poroszlay Yvette, Jenesné Paróczai Erika, Földes Imréné, Valkó Zsolt, 
Szeder Béláné, Osztásné Szabó Hajnalka, Konkáné Fekete Márta, Polónyi László 

AA  rreennddeelleett  55..  §§--áánnaakk  ((44))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinntt  Díszpolgári cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 
 
A rendelet 1.§-ának (1) bekezdése alapján az Önkormányzat érdemeik elismeréseként 
díszpolgári címet adományozhat azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségen kerül sor. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. június 21. 

        Jánosi József 
        polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 
 

a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére érkezett 
pályázat elbírálására 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2019(V.30.) Kt. 
határozatával pályázatot írt ki a Zagyvarékasi Községi Bölcsöde (Zagyvarékas, Szabadság tér 
10.) intézményvezetői feladatainak ellátására, magasabb vezetői állás betöltésére.  

 A felhívásra 1 pályázat érkezett, Karkusné Balázs Éva pályázata. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  1/A. §. 10. bekezdés c) pontja értelmében a magasabb 

vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület 

képviselőjének vagy a szakmai szerint illetékes szakmai kollégium tagjának a beérkezett 

pályázatokat szakértőként véleményeznie kell. 

 

 

 

Fentiek alapján a megbízásról való döntés megalapozásában a szakértői vélemények 

elkészítésére a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke (1119. Budapest, Tétényi út 46-48.) 

került felkérésre.  

 
A pályázat és annak szakértői véleménye jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
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A szakértő által adott véleményből is kiderül, hogy a pályázó nem felel meg a magasabb 
vezetői beosztás ellátásához jogszabályban előírt képesítési követelményeknek. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztálya által 2017. december 05. napján végzett ellenőrzés is megállapította ezt a 
hiányosságot. Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hatósági szerződést kötött 2018. március 07. napján, 
amely szerződés szerint 2020. március 01. napjáig a bölcsődei ellátás tekintetében  az 
Önkormányzat gondoskodik a személyi feltételek biztosításáról. Amennyiben az 
Önkormányzat nem teljesíti a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségét, a szolgáltatást a 
Hatóság törli a szolgáltatói nyilvántartásból. 
A fentiekre figyelemmel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Karkusné Balázs Évát 
legfeljebb 2020. február 29. napjáig nevezze ki intézményvezetőként, és addig is 
folyamatosan írja ki a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére 
a pályázatát. 
 
 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. június 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Jánosi József 
polgármester 
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_____/2019. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére beérkezett 
pályázatok elbírálásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas Községi 
Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatot elbírálta. 

 
2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Bölcsőde 

Zagyvarékas, Szabadság tér 10. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, 
Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u. 37. sz. alatti lakost, az 
intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját bízza meg. 

 
3. A vezetői megbízás időtartama 2019. július 1. napjától, legfeljebb 2020. február 29. 

napjáig, további magasabb vezetői beosztás betöltésére kiírandó pályázat, illetve 
eredményes pályázati eljárás lezárásáig szól. 
 

 
4. A képviselő-testület Karkusné Balázs Éva illetményét a fenti időponttól 

 
E12 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó        195.000- Ft-ban 
magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap 200 %-a)           40.000.-Ft-ban 
bölcsődei pótlék                67.918 Ft-ban 
Összesen                         302.918.-Ft-ban  
 

állapítja meg. 
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A határozatról: 
 

1. Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth utca 37. 
2. Községi Bölcsőde Zagyvarékas, Szabadság tér 10. 
3. Jánosi József polgármester 
4. Dr. fekete Nóra jegyző 
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
6. Magyar Államkincstár- Bérszámfejtő Iroda, Szolnok 
7. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 

 




