
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 16.00 óra 
 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
1.)  Előterjesztés a védőnő kinevezéséről a Zagyvarékas II. számú védőnői körzetbe 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosításáról 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Zagyvarékas 044/10 hrsz-ú, 046/28 hrszú, és a 046/33 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanok ingyenes átruházásáról az „M4 Abony-Kelet csomópont„ 
megépítése miatt jóváhagyott 102/2019. (VII.9.) számú, 103/2019. (VII.9.) számú és 
104/2019. (VII.9.) számú Kt határozatok kiegészítéséről 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
1.)  Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019, azonosító számú „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Zagyva Ökopark elnevezésű 
projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a szállítási szerződés megkötéséről 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

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

 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. augusztus 27. 
               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. augusztus 29-én tartandó ülésére 

 
Védőnő kinevezéséről a Zagyvarékas II. számú védőnői körzetbe 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
  
A Képviselő-testület a 105/2019. (VII.9.) határozatában pályázat kiírásáról döntött a II. számú 
védőnői körzet tekintetében. A benyújtásra rendelkezésre álló időben egy pályázat érkezett, 
Rab Fruzsina pályázata, amely a pályázati kiírásnak megfelel.   
A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése esetén az 
önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében – a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester 
gyakorolja. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 
szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt 
kinevezés. 
    
 
Mindezek alapján kérem a döntésük szíves meghozatalát.  
 
 
Zagyvarékas, 2019. augusztus 27. 
 Jánosi József s.k. 
 polgármester 
 
 

 
____/2019. (VIII.29.) Kt. határozati javaslat 
 
Védőnő kinevezéséről a Zagyvarékas II. számú védőnői körzetbe 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 83/A. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján 
1./ Zagyvarékas II. számú védőnői körzetébe Rab Fruzsina 5051 Zagyvarékas, Rákóczi u. 13. 
szám alatti lakost nevezi ki, illetményét és juttatásait a Kjt., illetve annak az egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet állapítja 
meg. 
2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
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A határozatról: 
 

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

értesül. 
 

 



 

Okirat száma: 2498-3/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  
és Konyha  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Gyimesi utca 4.  
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Konyha 5051 Zagyvarékas, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szakszolgálat Tószeg 

5091 Tószeg, Rákóczi út 30. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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3.1.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
1. pont 1.1, 1.21., alpontjában és a 3., 13., 17., 25. pontjában, valamint a 8. §-ban 
meghatározottak szerinti óvodai nevelés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 21/B. § szerinti 
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. § szerinti szünidei 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás.  
 
Az óvodai nevelés során ellátja a következő feladatokat: 
a) az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 
b) a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelése, szocializációjának biztosítása. 
c) a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésnek 

megvalósítása. 
d) a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása. 
e) a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése. 
f) a személyiség vonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosításával. 
g) sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, integrált nevelése, ellátása az 
alábbi sajátos nevelési igény estén:  

- testi fogyatékos, enyhe fokban mozgássérült;  
- érzékszervi fogyatékos, látás-, hallássérült;  
- tanulásban akadályozott, értelmileg enyhe fokban sérült;  
- beszédfogyatékos;  
- kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő;  
- aktivitás és figyelem zavara. 

h) esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása, 
integrált óvodai nevelés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

i) az óvoda befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zagyvarékas község közigazgatási 
területe, továbbá felvételt biztosít az ország területéről, illetve a határon túli magyar 
településekről jelentkezők részére is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét – pályázat útján – az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, valamint 
a képviselő-testület menti fel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. §, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) 
bekezdés f) pontja alapján legfeljebb 5 év határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, valamint a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve a halmozottan 
fogyatékos, és az autizmus spektrum zavarral, illetve a súlyos figyelem vagy 
magatartás szabályozási zavarral küzdő gyermekeket.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodással összefüggő 
jogosítványokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal látja el, melynek székhelye 
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 
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6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  
 

- 120 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 5051 Zagyvarékas, Gyimesi u. 
4. 

173 használati jog óvoda 

2 5051 Zagyvarékas, Iskola u. 
12. 

18/1 használati jog konyha 

 
 
 



 

Okirat száma: 2498-2/2019. 

Módosító okirat 

 A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda a Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-
testülete által 2017. december 08. napján kiadott, 1103-7/2017. számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……../2019. (VIII.29.) számú 
képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.1.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: „és Konyha”. 

 
2. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiakkal egészül ki:  

„Az óvodai nevelés során ellátja a következő feladatokat: 
a) az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 
b) a gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelése, szocializációjának biztosítása. 
c) a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésnek 

megvalósítása. 
d) a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása. 
e) a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése. 
f) a személyiség vonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosításával. 
g) sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 

óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítése, integrált nevelése, ellátása az 
alábbi sajátos nevelési igény estén:  

- testi fogyatékos, enyhe fokban mozgássérült;  
- érzékszervi fogyatékos, látás-, hallássérült;  
- tanulásban akadályozott, értelmileg enyhe fokban sérült;  
- beszédfogyatékos;  
- kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő;  
- aktivitás és figyelem zavara. 

h) esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása, 
integrált óvodai nevelés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

i) az óvoda befogadó elvű nevelési gyakorlatot folytat.” 

3. Az alapító okirat 6.1.1. pontjában lévő „köznevelési intézmény típusa: Óvoda” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: „köznevelési intézmény típusa: közös igazgatású 
köznevelési intézmény" 
 

4. Az alapító okirat 6.1.2. pontjában lévő „alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
Óvodai nevelés, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve az 
autizmus spektrum zavarral, küzdő gyermekeket.” szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: „alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, 
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, kivéve a halmozottan 
fogyatékos, és az autizmus spektrum zavarral, illetve a súlyos figyelem vagy magatartás 
szabályozási zavarral küzdő gyermekeket.” 
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5. Az alapító okirat 6.2. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:  

 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda  
 

- 120 fő 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas, 2019.09.01. 



HATÁROZAT TERVEZET 
 
………../2019. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat 
 
 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda alapító okiratának módosításáról  
 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
alapító okiratának módosítását, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a mellékelt szövegezéssel jóváhagyja. 
 
 
A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester, 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Zagyvarékas, Gyimesi u. 4. 
4. Magyar Államkincstár Államháztartási Iroda Szolnok, Magyar utca 8.(ügyfélkapun) 
5. Képviselő-testület tagjai  

értesülnek. 
 
 

K.m.f. 
Jánosi József sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
polgármester                            jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteles: Janitor Rozália gyakornok 
Zagyvarékas, 2019. augusztus 29. 
 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. augusztus 29-i ülésére 

A 102/2019.(VII.9.), a 103/2019.(VII.9.) és a 104/2019.(VII.9.) Ktt. határozat kiegészítéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tisztelt képviselő-testült a 2019. július 9-én megtartott ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a 044/2 
hrsz-ú útból 32 m2 terület, a 046/19 hrsz-ú útból 41 m2 terület és a 046/33 hrsz-ú útból 48 m2 
terület ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe kerüljön. 

Ahhoz, hogy az önkormányzati vagyonnyilvántartásból ezek a tételek törlésre kerüljenek, meg kell 
határozni az értéküket. A számítások elkészültek, amelyek eredményével a határozatokat ki kell 
egészíteni. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2019. augusztus 29. 

      Jánosi József 

      polgármester 

 

_____/2019.(VIII.29.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A 102/2019.(VII.9.) Kt. határozat kiegészítéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv. 32. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 044/2 
hrsz. alatti kivett saját használatú út művelési ágú 233 m2 területű ingatlanból kialakított 044/10 
hrsz. alatti, 1.648 Ft értékű ingatlan 32 m2 területe az „M4 Abony-Kelet csomópont megvalósítása 
miatt ingyenesen a Magyar állam tulajdonába, valamint a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe kerüljön. 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 



Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. KRIVIK Ügyvédi Iroda 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II./5. 

 

_____/2019.(VIII.29.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A 103/2019.(VII.9.) Kt. határozat kiegészítéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv. 32. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 046/19 
hrsz. alatti kivett saját használatú út művelési ágú 4042 m2 területű ingatlanból kialakított 046/28 
hrsz. alatti, 2.239 Ft értékű ingatlan 41 m2 területe az „M4 Abony-Kelet csomópont megvalósítása 
miatt ingyenesen a Magyar állam tulajdonába, valamint a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe kerüljön. 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 

Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. KRIVIK Ügyvédi Iroda 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II./5. 

 

_____/2019.(VIII.29.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A 104/2019.(VII.9.) Kt. határozat kiegészítéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
tv. 32. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 046/7 
hrsz. alatti kivett saját használatú út művelési ágú 1409 m2 területű ingatlanból kialakított 046/33 
hrsz. alatti, 2.555 Ft értékű ingatlan 48 m2 területe az „M4 Abony-Kelet csomópont megvalósítása 
miatt ingyenesen a Magyar állam tulajdonába, valamint a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
zártkörűen működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe kerüljön. 

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 



Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. KRIVIK Ügyvédi Iroda 6000 Kecskemét, Rákóczi út 16. II./5. 

 

 




