
 

 

 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. szeptember 16-án (hétfőn) 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 az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismételt elfogadásáról 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
2.) Előterjesztés a halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj 
terhére  
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos 
intézkedések megtételéről 
Előadó: Jánosi József  polgármester 
 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
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. szeptember 13. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 
 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Titkárság: (56) 540-021 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 16-i ülésére 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismételt elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdése d) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. 
 

INDOKLÁS 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Zagyvarékas Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete hatályon 
kívül helyezte az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.), valamint az 
azt módosító 6/2019. (V.31.) rendeletét. 
 
A megváltozott jogszabályok alapján az Önkormányzatunk által 2019. 09. 30-ig 
megpályázandó támogatás (RÖT) beküldésének feltétele, hogy Önkormányzatunk 
rendelkezzen a 2018. évre vonatkozó költségvetésről szóló hatályos rendelettel. 
 
A jövőben a jogszabályoknak megfelelően az éves végrehajtási rendeletben nem 
szándékozzuk hatályon kívül helyezni az azt megelőzően elkészült költségvetési rendeletet, 
elkerülve egy újabb Képviselő-testületi döntés meghozatalát költségvetési rendeletünk 
utólagos hatályba helyezéséről. 
 
 
A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását, majd a rendelet ismételt 
elfogadását. 
 
 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 13. 
 
              Jánosi József 
             polgármester 



Költségvetési 
szerv 

megnevezése
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Feladat 
megnevezése Összes bevétel, kiadás

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1 2 3 4 5

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 18 670 000 20 531 204 20 531 204
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 13 000 000 13 927 872 13 927 872
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 1 700 000 2 256 524 2 256 524
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 969 000 4 165 963 4 165 963
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek 1 000 1 000 1 000
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 179 845 179 845

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. - ebből EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 18 670 000 20 531 204 20 531 204
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 118 753 761 103 984 449 103 984 449

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 107 274 107 274 107 274
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 118 646 487 103 877 175 103 877 175

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 137 423 761 124 515 653 124 515 653

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 66 455 118 121 932 580 121 932 580
1.1. Személyi  juttatások 47 262 483 59 421 236 59 421 236
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 615 745 13 149 250 13 149 250
1.3. Dologi  kiadások 8 576 890 49 362 094 49 362 094
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 843 972 2 583 073 2 583 073

2.1. Beruházások 843 972 2 583 073 2 583 073
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.  - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 67 299 090 124 515 653 124 515 653

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

forintban !
Előirányzat

Bevételek

Kiadások

9.5. melléklet a ….../2019. (IX…....) önkormányzati rendelethez

2018. évi eredeti 
előirányzat

2018. évi 
módosított 
előirányzat

Ebből:



Állami 
(államigazgatás

i) feladatok

6

forintban !

9.5. melléklet a ….../2019. (IX…....) önkormányzati rendelethez



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2019. (IX. …..) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

a) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 
b) Zagyvarékas Községi Bölcsőde, 
c) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 

 terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

   611 326 097 Ft költségvetési bevétel 
1 378 827 176 Ft költségvetési kiadás 
   767 501 079 Ft költségvetési hiány” 

 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 
évi költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el 55.935.364 Ft 
összegben, valamint kincstárjegy beváltását 709.500.000 Ft összegben, a további 
hiány finanszírozásáról a képviselő-testület a későbbiekben dönt. 

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány 
hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési 
hitelből történik. 

 
 

  



 
 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves 
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.5., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(8) Az önkormányzat a kiadások között összesen 358 819 076 Ft tartalékot állapít meg. 
A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.” 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  



 (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1. – 10.4. mellékletében foglalt 
adatlapon kötelesek a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 
adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 



 
 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 
16–i ülésén. 
 

 

  Jánosi József      Dr. Fekete Nóra 
  polgármester            jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2019. szeptember …..-án kihirdetésre került. 
 
 

Dr. Fekete Nóra 
                                                                         jegyző 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
        

   
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő Testületének  
2019. szeptember 16-i ülésére 

halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 
között 2004. december 31-én létrejött módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében 
2004 évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM ZRt. Szolnok alaptevékenységéből 
származó adózás előtti nyeresége 75%-ának Zagyvarékas Községet megillető része és az 
Önkormányzat területén a tárgyévben beszedett alapdíj nettó összegének 95%-a mértékéig 
terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül 
felhasználásra. 
 
A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési, rekonstrukciós munkák kivitelezését a 
módosított Koncessziós Szerződés alapján a VCSM ZRt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy 
részére ezen munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az 
Önkormányzat megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti 
feladatok elvégzésére szerződést kötnek a felek. A VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
követően, a műszaki átadás-átvétel után állítja ki az elvégzett munkára vonatkozó számláját. 
A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. 
 
Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között ivóvízvezeték kiváltás 

 
Zagyvarékas település vízellátása a Szolnok Felszíni Vízműről megtáplált ivóvíz-
távvezetékről történik. A település területén lévő DN 150 acny. vezetékszakasz a Thököly 
úton csatlakozik az elosztó hálózathoz, nem közterületen halad épületek között vezet a 
nyomvonal. 
A távvezeték kivitelezése 30 évnél régebben történt. A bekötővezetékek anyaga acél és 
horganyzott acél, a gerincvezetékhez öntöttvas anyagú csőbéklyóval csatlakozik, melyek 
rögzítése fémcsavarokkal történt. 
A gerincvezetéken csomóponti aknákban idomok és szerelvények találhatók. Itt öntöttvas 
idomok és tolózárak kerültek beépítésre. A beépített anyagok minősége az építéskori 
technikai és technológiai színvonalat tükrözik. Az azbesztcement anyagú csövek gyártáskor 
tervezett élettartama 30 év, az acélcsöveké 25 év. 
A csővezetékek tervezett élettartamuknál régebbiek, üzemelésük során az azbesztcement 
anyag elridegedett, a fémcsövek és idomok közvetlen kémiai korróziót (oxidáció), egyéb 
kémiai korróziót (talajkémiai jellemzők ) szenvedtek. 
Az elzárószerelvények záró felületei használatuk során megkoptak, a záráskor-nyitáskor 
fellépő kavitációs hatások a felületeken „berágódásokat” okoztak. A nem megfelelő zárás a 
hibaelhárítás idejét – így költségeit – növelik, mivel a tolózáron folyamatosan szivárgó víz a 
javítás munkakörülményeit rontja (víztelenítés, iszaptalanítás a munkagödörben). 
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A vízellátás folyamatossága és a vezeték fenntartási költség csökkentése érdekében a fenti 
jelenségek miatt szükséges a DN 150 acny. ivóvíz-távvezeték szakasz és a bekötővezetékek 
cseréje. A fentiek szerinti állapotú vezeték kiváltása a bizonytalan állaga miatt a környező 
épületek védelme érdekében is indokolt. 
 
A rekonstrukció  során új, közterületen haladó nyomvonal megvalósításával 230 fm DN160 
kpe gerincvezeték, 1 db  földfeletti tűzcsap,  1 db házi bekötés DN 25 kpe csőből kerül 
megépítésre. 
 
Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között ivóvízvezeték kiváltásának 
költsége: nettó 9.743.595,- Ft, azaz: nettó Kilencmillió-hétszáznegyvenháromezer-
ötszázkilencvenöt forint. Ezen munka engedélyköteles, ezért az ÁFA szabályok szerint a 
fordított adózás hatálya alá esik. 
 
A jelen előterjesztésben foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
2019. december 10-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 
kiállítja 2020. június 30-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó előteljesítésre 
jogosult.  
 
A ZRt. eredményeit figyelembe véve – amelynek részét képezi a víz- és szennyvízágazatra 
megállapított alapdíj is – a 2019. évben és a 2020. évi várható koncessziós díj jelen 
előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladat elvégzésére fedezetet nyújt. A számla 
kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj Önkormányzat részére történő átutalása 
megelőzi. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 13.  

        
  

             Jánosi József 
  polgármester 
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____/2019.(IX.16.) Kt. 
 
H a t á r o z a t 
 
Halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzése koncessziós díj terhére 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, 
valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós 

Szerződésre – ezennel megrendeli a 2017. évben már megképződött és a 2018. évi várható 
koncessziós díj terhére Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági 
társaságtól, mint üzemeltetőtől a Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között 
ivóvízvezeték kiváltásának költsége: nettó 9.743.595,- Ft, azaz: nettó Kilencmillió-
hétszáznegyvenháromezer-ötszázkilencvenöt forint. Ezen munka engedélyköteles, ezért az 
ÁFA szabályok szerint a fordított adózás hatálya alá esik. 

 
A jelen határozatban foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 
2019. december 10-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 
kiállítja 2018. december 31-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó az elvégzett 
munka átadás-átvételét követően végszámla kibocsátására jogosult, melynek végső fizetési 
határideje 2020. június 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 
2. A Képviselő Testület ezen határozattal felhatalmazza Jánosi József polgármestert az 1. 

pontban foglalt munkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.   
 

 
Határidő: Szerződéskötésre 2019. szeptember hó 17. nap. 
Felelős: Jánosi József polgármester 
 
 
Értesülnek: Jánosi József polgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző  
  VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 
 

 
 
 
 

 





     ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL   

        

   

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő Testületének  

2019. szeptember 16-i ülésére 

halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzésére, koncessziós díj terhére 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 

között 2004. december 31-én létrejött módosított Koncessziós Szerződés 5. Cikk értelmében 

2004 évtől kezdődően a koncessziós díj fizetése a VCSM ZRt. Szolnok alaptevékenységéből 

származó adózás előtti nyeresége 75%-ának Zagyvarékas Községet megillető része és az 

Önkormányzat területén a tárgyévben beszedett alapdíj nettó összegének 95%-a mértékéig 

terjed, amely a koncesszióba adó önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján kerül 

felhasználásra. 

 

A halaszthatatlan beruházási, felújítási, átépítési, rekonstrukciós munkák kivitelezését a 

módosított Koncessziós Szerződés alapján a VCSM ZRt. Szolnok jogosult végezni úgy, hogy 

részére ezen munkák ellenértékét az általa 2004-től kifizetendő koncessziós díjból az 

Önkormányzat megtéríti. Ennek lebonyolítása úgy történik, hogy a határozat szerinti 

feladatok elvégzésére szerződést kötnek a felek. A VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 

követően, a műszaki átadás-átvétel után állítja ki az elvégzett munkára vonatkozó számláját. 

A számla kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj fizetése megelőzi. 

 

Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között ivóvízvezeték kiváltás 

 

Zagyvarékas település vízellátása a Szolnok Felszíni Vízműről megtáplált ivóvíz-

távvezetékről történik. A település területén lévő DN 150 acny. vezetékszakasz a Thököly 

úton csatlakozik az elosztó hálózathoz, nem közterületen halad épületek között vezet a 

nyomvonal. 

A távvezeték kivitelezése 30 évnél régebben történt. A bekötővezetékek anyaga acél és 

horganyzott acél, a gerincvezetékhez öntöttvas anyagú csőbéklyóval csatlakozik, melyek 

rögzítése fémcsavarokkal történt. 

A gerincvezetéken csomóponti aknákban idomok és szerelvények találhatók. Itt öntöttvas 

idomok és tolózárak kerültek beépítésre. A beépített anyagok minősége az építéskori 

technikai és technológiai színvonalat tükrözik. Az azbesztcement anyagú csövek gyártáskor 

tervezett élettartama 30 év, az acélcsöveké 25 év. 

A csővezetékek tervezett élettartamuknál régebbiek, üzemelésük során az azbesztcement 

anyag elridegedett, a fémcsövek és idomok közvetlen kémiai korróziót (oxidáció), egyéb 

kémiai korróziót (talajkémiai jellemzők ) szenvedtek. 

Az elzárószerelvények záró felületei használatuk során megkoptak, a záráskor-nyitáskor 

fellépő kavitációs hatások a felületeken „berágódásokat” okoztak. A nem megfelelő zárás a 

hibaelhárítás idejét – így költségeit – növelik, mivel a tolózáron folyamatosan szivárgó víz a 

javítás munkakörülményeit rontja (víztelenítés, iszaptalanítás a munkagödörben). 
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A vízellátás folyamatossága és a vezeték fenntartási költség csökkentése érdekében a fenti 

jelenségek miatt szükséges a DN 150 acny. ivóvíz-távvezeték szakasz és a bekötővezetékek 

cseréje. A fentiek szerinti állapotú vezeték kiváltása a bizonytalan állaga miatt a környező 

épületek védelme érdekében is indokolt. 

 

A rekonstrukció  során új, közterületen haladó nyomvonal megvalósításával 230 fm DN160 

kpe gerincvezeték, 1 db  földfeletti tűzcsap,  1 db házi bekötés DN 25 kpe csőből kerül 

megépítésre. 

 
Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között ivóvízvezeték kiváltásának 

költsége: nettó 9.743.595,- Ft, azaz: nettó Kilencmillió-hétszáznegyvenháromezer-

ötszázkilencvenöt forint. Ezen munka engedélyköteles, ezért az ÁFA szabályok szerint a 

fordított adózás hatálya alá esik. 

 

A jelen előterjesztésben foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 

2019. december 10-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 

kiállítja 2020. június 30-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó előteljesítésre 

jogosult.  

 

A ZRt. eredményeit figyelembe véve – amelynek részét képezi a víz- és szennyvízágazatra 

megállapított alapdíj is – a 2019. évben és a 2020. évi várható koncessziós díj jelen 

előterjesztés határozati javaslatában szereplő feladat elvégzésére fedezetet nyújt. A számla 

kifizetését annak nagyságrendjében a koncessziós díj Önkormányzat részére történő átutalása 

megelőzi. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2019. szeptember …..  
        

  

             Jánosi József 

  polgármester 
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____/2019.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t 

 

Halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzése  koncessziós díj terhére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, 

valamint a 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzata – tekintettel a jelenleg hatályos Koncessziós 

Szerződésre – ezennel megrendeli a 2017. évben már megképződött és a 2018. évi várható 

koncessziós díj terhére Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok gazdasági 

társaságtól, mint üzemeltetőtől a Zagyvarékas, Egység út 53. szám és Fekete L. út között 

ivóvízvezeték kiváltásának költsége: nettó 9.743.595,- Ft, azaz: nettó Kilencmillió-

hétszáznegyvenháromezer-ötszázkilencvenöt forint. Ezen munka engedélyköteles, ezért az 

ÁFA szabályok szerint a fordított adózás hatálya alá esik. 

 

A jelen határozatban foglalt munka vonatkozásában a VCSM ZRt. Szolnok a kivitelezést 

2019. december 10-ig elvégzi, ezt követően végszámláját a műszaki átadás-átvétel után 

kiállítja 2018. december 31-ig történő végső fizetési határidővel. A Vállalkozó az elvégzett 

munka átadás-átvételét követően végszámla kibocsátására jogosult, melynek végső fizetési 

határideje 2020. június 30. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

2. A Képviselő Testület ezen határozattal felhatalmazza Jánosi József polgármestert az 1. 

pontban foglalt munkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.   

 

 

Határidő:  Szerződéskötésre 2019. szeptember hó 17.  nap. 

Felelős:     Jánosi József polgármester 

 

Értesülnek: Jánosi József polgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző  

  VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 
 

 

 

 

 

 





































































ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2019. szeptember 16-i ülésére 
a Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014. 
azonosító jelű „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt megvalósítása érdekében, 
töltésfejlesztés céljára a Zagyvarékas Községi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok egy részét 
kívánja felhasználni.  
 
ssz. hrsz. cím teljes terület 

(m2) 
átadandó 
terület (m2) 

könyv szerinti 
érték (Ft) 

1. 18/1 Zagyvarékas, 
Iskola u. 12. 

1628 nincs 
meghatározva 

 

2. 1290 Zagyvarékas, 
Gerlice u. 

1459 97 31.977,- 

3. 22/1 Zagyvarékas, 
Hajó u. 

1539 465 1.012.204,- 

4. 1091/1 Zagyvarékas, 
Fekete Lajos 
út 85. 

678 678 203.000,- 

5. 1152 Zagyvarékas, 
Kifli u. 

7011 525 785.000,- 

6. 1119 Zagyvarékas, 
Sziget u. 

7165 153 33.653,- 

7. 0123 legelő és 
árterület 

12837 12837 29.000,- 

8 0124 erdő, legelő, 
kivett saját 
használatú út 

85776 1520 1.589,- 

9 0125/1 erdő, legelő, 
kivett tanya, 
sportpálya 

103740 4419 13.923,- 

10 070/4 kivett saját 
használatú út 

10714 10714 510.000,- 

11 069 kivett csatorna 32641 251 6.252,- 
A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a fenti ingatlanok kikerüljenek az 
önkormányzat vagyonából, s az így kivont, megosztás során kialakuló ingatlanokat az önkormányzat 
a Magyar Állam tulajdonába térítésmentesen átadja. 
 
A fenti táblázat részletesen tartalmazza az ingatlanokat érintő térítésmentes tulajdonba adás mértékét, 
kivéve a Zagyvarékas, Iskola utca 12.(napközi otthon) számú ingatlant. A napközi otthonnak csak egy 
kis területét érinti a projekt megvalósítása, kisajátítási változási vázrajz még nem készült, mert előbb 
az épület északi sarknak az elbontása szükséges Az épület bontását és átépítését a KÖTIVIZIG által 
megbízott vállalkozó elvégzi, amennyiben ahhoz az önkormányzat hozzájárul. 
Az átadás után vagyonkezelőként a KÖTIVIZIG kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 11. 
 
       Jánosi József 
       polgármester 
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____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 18/1 hrsz-ú ingatlan egy részének lebontásához történő hozzájárulás 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zagyvarékas 18/1 hrsz-ú, 
1628 m2 területű ingatlan bontásához és átépítéséhez a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű 
VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 

 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 1290/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 1290 
hrsz-ú, 1459 m2 területű ingatlanból kialakított 1290/2 hrsz-ú, 97 m2 területű, 31.977,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 

 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 22/3 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 22/1 
hrsz-ú, 1539 m2 területű ingatlanból kialakított 22/3 hrsz-ú, 465 m2 területű, 1.012.204,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 
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____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 1091/1 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 1091/1 
hrsz-ú, 678 m2 területű,  203.000,- Ft könyv szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 
azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében 
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 1152/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 1152 
hrsz-ú, 7011 m2 területű ingatlanból kialakított 1152/2 hrsz-ú, 525 m2 területű, 785.000,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 1119/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 1119 
hrsz-ú, 7165 m2 területű ingatlanból kialakított 1152/2 hrsz-ú, 153 m2 területű, 33.653,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
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Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 0123 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zagyvarékas 0123 hrsz-ú, 
12837 m2 területű, 29.000,- Ft könyv szerinti értékű ingatlan megosztásához, és ahhoz, hogy a 
KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt 
teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 0124/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 0124 
hrsz-ú, 85776 m2 területű ingatlanból kialakított 0124/2 hrsz-ú, 1520 m2 területű, 1.589,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  
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____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 0125/4 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 0125/1 
hrsz-ú, 103740 m2 területű ingatlanból kialakított 0125/4 hrsz-ú, 4419 m2 területű, 13.923,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 070/4 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 070/4 
hrsz-ú, 10714 m2 területű,  510.000,- Ft könyv szerinti értékű ingatlan a 
KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt 
teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2.  

 
 
 
 
____/2019.(IX.16.) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyvarékas 069/1 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes átruházásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (1) bek. a) pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 2. § (1) bekezdés l) pontja alapján az alábbi határozatot 
hozza: 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas 069 
hrsz-ú, 32641 m2 területű ingatlanból kialakított 069/1 hrsz-ú, 251 m2 területű,  6.252,- Ft könyv 
szerinti értékű ingatlan a KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító jelű VTT Hullámtér rendezése a 
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Közép-Tiszán című projekt teljesítése érdekében ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására. 
Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Tóta Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Baross út 2. 
































































































































































