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Beszámoló a Védőnői Szolgálat működéséről 2018. évben 

Zagyvarékas, 2019. július 18. Készítette: Herczeg Andrea  
                                                                        védőnő 
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Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Zagyvarékas községben a Védőnői Szolgálat munkáját Herczeg Andrea védőnő látja 

el, az I.-s védőnői körzetben főállásban, a II.-s védőnői körzetben helyettesítő védőnőként.  A 

szolgálatnál dolgozik Rab Fruzsina védőnő asszisztensi munkakörben, nyelvvizsgája 

megszerzéséig. Működtető, fenntartó Zagyvarékas Község Önkormányzata, szakmai 

felettesünk, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi intézetében a 

járási vezető védőnő.  

Gondozási tevékenységünk fő színterei: várandós gondozás, 0-6 éves korosztály 

gondozási feladatai, nővédelem, bölcsőde, óvoda, általános iskola. 

A védőnői gondozás alapvető módszere a tanácsadás. Az önálló védőnői tanácsadások 

időpontja módosult:  

hétfő 0800 - 1000 várandós tanácsadás II-es körzet 

kedd 0800  - 1000 csecsemő tanácsadás II-es körzet 

  1300  - 1500 csecsemő tanácsadás I-es körzet 

szerda 1300 - 1500 várandós tanácsadás I-es körzet 

           csütörtök:  Iskola nap, szünidőben 8-10-ig védőnői fogadóóra  

           pénteken: 0730 -1000 mindkét körzetnek egységesen tartunk védőnői fogadóórát. 

A fennmaradó időben történnek a látogatások, iskolai, óvodai munkák, és az 

adminisztrációs feladatok. A gondozott családok rendelkezésére áll még az általános és az 

MSZSZ mozgó gyermek szakorvosi tanácsadás lehetősége is.  

2018. év folyamán 57 kismamát gondoztunk Zagyvarékason. Ebből fokozott 

gondozást igényelt 27 fő, 10 fő egészségügyi okok miatt, 7 fő környezeti okok miatt, és 10 fő 

egészségügyi és környezeti okból.  

A veszélyeztetettség fő okai:  

 kiskorúság 

 munkanélküliség 

 dohányzás 

 szerény szociális körülmények 

 elhanyagoló szülői magatartás 

 egészségügyi okok 

 hajléktalanság.  
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Védőnői tanácsadáson megjelent kismamák száma, 327 fő. A terhes tanácsadás előírt 

alapvizsgálatait (súly, hosszmérés, vizeletvizsgálat, vérnyomás ellenőrzés, szívhanghallgatás 

stb.) megfelelően felszerelt tanácsadóban végezzük, a súlyméréshez szükséges hitelesített 

mérleget önkormányzatunk biztosítja, vérnyomásmérőnk és szívhanghallgatónk is új, 

korszerű. Jelenleg kismamáinknak a JNK Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 

Rendelőintézetében a nőgyógyászati osztályán történik a várandós gondozás keretében a 

szakorvosi ellátás, pénteki napokon. Az általános orvosi feladatokat Dr. Otrosinka Sylwia és 

Dr. Poroszlai Yvette háziorvosok látják el. Terhes gondozáson 4 alkalommal kell kötelezően 

megjelenni a várandósoknak, akkor jogosultak az anyasági segélyre, 2018-ban minden 

kismama eleget tett ennek. Dohányzó várandós anyák száma 23, stagnál a szám, de még 

mindig nagyon magas, ezért munkánkban továbbra is kiemelt szerepet kap a dohányzás elleni 

küzdelem, hiszen ez áll sok esetben a koraszülések, a csecsemő-kisgyermek kori hurutok, 

asztmás betegségek hátterében.  

Újonnan nyilvántartásba 45 kismamát vettünk fel 2018. évben, ebből 12. hétig 34en, 

13-28 hét között 8-an jelentkeztek, 28. hét után 3 fő. 

Védőnői gondozásban nem részesült kismama nem volt.  

 Védőnői látogatások száma várandósok esetében 2018-ban 140 alkalom volt. Fontos a 

kismamákkal otthonukban is találkozni, hiszen itt ismerjük meg lakás és élet körülményeit, 

felkészítjük a szülésre, az újszülött fogadására és egyéb problémáikat szívesebben osztják 

meg védőnőjükkel otthonukban. Bármilyen okból fokozott gondozást igénylő kismamákat 

szükség szerint látogatjuk, ha kell a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen. Minden kismamánál 

gondozásba vételtől számított 1 hónapon belül rizikószűrő kérdőívet töltünk ki, mely segíti 

munkánkat. 2018-ban 49 látogatás történt veszélyeztetett terheseknél. Az év folyamán 36 

kismama szült. Halvaszülés 2018-ban 2 esetben is volt, mindkettő oka idő előtti 

lepényleválás, dohányzás, és az egyik kismamánál a magas anyai életkor állt. 

A gyermekágyas anyukákat szülés után 6 hétig látogatjuk és gondozzuk otthonában. 

Legfontosabb cél az anyatejes táplálás minden irányú támogatása, életmód-életvezetési 

tanácsadás, pszichés támogatás, hiszen nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megvisel sok 

anyukát a gyermekszületés első néhány hete. A családtámogatási formákat részletesen 

ismertetjük, hiszen ebben az időszakban kell igényelni a gyermek után járó juttatásokat.  

A védőnői munka következő nagy területe a 0-11 hónapos korosztály. 2018. évben 

nyilvántartott 0-11 hónapos korú csecsemők száma Zagyvarékason 40 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igénylő 7 fő volt, egészségügyi okok miatt 2 fő, környezeti okok miatt 5 fő, 

egészségügyi és környezeti okok miatt 1 fő. 2018-ban 36 újszülött született, ebből 4 
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koraszülött volt, fejlődésben visszamaradt 1, fejlődési rendellenesség nem volt. Az 

újszülötteket otthonukban 6. hétig hetente, majd havonta látogatjuk, itt is használjuk a 

rizikószűrő kérdőívet, percentilis táblát. Segítséget adunk csecsemőtáplálás, védőoltások, 

testi-lelki fejlődés, játék tevékenység, mozgás fejlődés és bármely egyéb témában felmerülő 

kérdésekben. A tavalyi évben 461 védőnői látogatás történt 0-11 hónapos korúaknál, ebből 36 

alkalommal fokozott gondozást igénylőknél. Ennek a korosztálynak másik fő gondozási 

területe a védőnői tanácsadás. Jól felszerelt, szépen berendezett tanácsadónkban minden előírt 

vizsgálatot el tudunk végezni. 1-2-3-4-6-9 hónapban kötelező státusz vizsgálaton vesznek 

részt a csecsemők, ellenőrizzük testi gyarapodásukat és egy fejlődési kérdőívet töltünk ki a 

szülővel közösen, ha elmaradást észlelünk, tovább irányítjuk a problémának megfelelő helyre.  

2-3-4 hónapos korban, kötelező védőoltásokban részesülnek a csecsemők, erről 

előzetesen részletes tájékoztatást kapnak a családok. 

 Az oltóanyagokat negyedévente igényeljük a Népegészségügyi Intézettől. Előírásnak 

megfelelően a tanácsadó hűtőjében tároljuk. A hűtő hőmérsékletét naponta 2-szer 

ellenőrizzük. A csecsemők védőoltásaikat a védőnők által összeállított oltási terv alapján előre 

megbeszélt időpontban kapják meg háziorvosuktól vagy MSZSZ keretében.  

Háziorvosaink Dr. Otrosinka Sylwia és Dr. Poroszlai Yvette a hét minden munkanapján a 

rendelkezésünkre állnak. A gyermek szakorvosi rendelés (MSZSZ) havonta egyszer a hónap 

utolsó szerdáján történik Dr. Matolay Ágnes gyermekorvos által. 2018-ban védőoltás 

elmaradás nem volt Zagyvarékason.  

2018. évben védőnői tanácsadáson megjelent csecsemők száma 347 fő volt. Első 

életévét 52 fő töltötte be, ebből 4 hónapos korig kizárólag anya vagy női tejet kapott 23 fő, 6 

hónapig 14 fő, 12 hónap után is kapott anyatejet 23 fő. Mesterségesen táplált csecsemő nem 

volt. Akik szoptatnak, azok az anyukák egy éves kor után is egyre nagyobb számban adnak 

még anyatejet gyermeküknek. 

Védőnői munkánk kiemelt célja, hogy minden csecsemő a lehető leghosszabb ideig 

kapjon anyatejet. Háztól házig akcióban is szervezünk tejadást, ennek fontos vizsgálatok a 

feltételei a tejadó anya számára, de prioritás, hogy amennyiben lehet, a csecsemő a saját 

édesanyja tejét kapja, hiszen csak az nyújt számára védelmet. Begyűjtött anyatej mennyisége 

háztól házig akció keretében ebben az évben nem volt. 

Zagyvarékason a 12-35 hónapos kisdedek száma 101 fő volt. Fokozott gondozást 

igényelt 9 fő, ebből egészségügyi okok miatt 2 fő, környezeti okok miatt 5 fő, egészségügyi és 

környezeti okok miatt 2 fő. Védőnői látogatások száma 258 alkalom volt, ebből fokozott 

gondozást igénylőknél 41. Látogatások fő céljai a 12-15-18 hónapos oltások, 
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státuszvizsgálatok szervezése, 1-2-3 éves kori státusz vizsgálatok időpont egyeztetése, a 

korosztályt érintő problémák (pl.: szobatisztaságra nevelés, beszédfejlődés, közösség szerepe) 

megbeszélése. Ebből a korosztályból többen bölcsödébe járnak, mert a szülők dolgoznak, ők 

az oltásokról, vizsgálatokról írásos értesítést kapnak. Tanácsadási forgalom 12-35 hónapos 

kisdedeknél 305 fő volt.  

2018-ban nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma 162 fő volt, ebből fokozott 

gondozást igényelt 19 fő, 7 fő egészségügyi okok miatt, 9 fő szociális okból, 3 fő 

egészségügyi és szociális okból egyaránt. Ez a korosztály már általában óvodába jár. A 

védőnői látogatások száma 145 alkalom volt, fokozott gondozást igénylőknél 38. A 

látogatások céljai 4-5-6 éves státusz vizsgálatok és a 6 éves kori védőoltás szervezése. 

Kiemelten fontos az 5 éves kori vizsgálat, ahol részletes orvosi és védőnői szűrések történnek 

(testi fejlődés, látás-hallásszűrés, RR mérés) szükség szerint szakvizsgálatra utalás. Ennél a 

vizsgálatnál, már a beiskolázásra összpontosítunk, ha valami probléma felmerül, időben kapja 

meg a gyermek a megfelelő fejlesztést. 2018-ban 34-en töltötték be 5. életévüket, vizsgálaton 

mindenki megjelent. 3 gyermeket szűrtünk ki különböző problémákkal, és irányítottuk a 

megfelelő szakvizsgálatra. 

A 6 éves korúak védőoltást kapnak, ismét ellenőrizzük látásukat, hallásukat és 

részletes fejlődési lapot töltünk ki a szülővel együtt. Ha bármilyen probléma felmerül ismét 

szakorvoshoz, fejlesztőhöz irányítjuk a gyermeket. Célunk, hogy valóban iskolaérett gyerekek 

kerüljenek az iskolába. A beiskolázandókról külön listát vezetünk, 2018-ban 45 fő volt 

Zagyvarékason. Védőnői tanácsadáson megjelent 3-6 éves gyermekek száma 168 fő volt. 

2018-ban a gondozott családok száma 225, ebből dohányzik 125 család, védőnői 

intézkedés történt 28 alkalommal (környezettanulmányok készítése, jelzések a Gyermekjóléti 

Szolgálat felé). Összes család látogatások száma 916 alkalom. MSZSZ alkalmak száma 12, az 

itt megjelent 0-6 éves korúak száma 87.  

  Védőnői munkánkban a nővédelem is szerepet kap. Gyakran keresik fel a tanácsadót 

a zagyvarékasi hölgyek különböző problémáikkal (pl.: nőgyógyászati gondok, 

fogamzásgátlás, RR mérés, vércukormérés, pszichés problémák). Nővédelmi tanácsadási 

forgalom 2018. évben 36.  

  

Zagyvarékas I.-es körzetéhez tartozik még a településen működő bölcsőde és óvoda is. 

A védőnői szakmai protokoll előírása szerint bármilyen vizsgálatot a gyermeknél, csak szülő 

jelenlétében végezhető, így a korhoz kötött vizsgálatok csak a védőnői tanácsadóban zajlanak. 
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A bölcsödében és az óvodában kizárólag az előírt és az intézmény vagy a szülők által kért 

tisztasági ellenőrzések történnek. Rendszeresen konzultálunk azokról a gyermekekről, kiknél 

fejlődésükben vagy magatartásukban probléma lép fel. Az intézmény kérésére külön 

vizsgálatokat végzünk, vagy soron kívül meglátogatjuk otthonában a családot.  

Iskolai munka 2018-ban: 

JANUÁR: 1-8. osztályos tanulók tisztasági vizsgálata, adminisztráció. 

FEBRUÁR: 2. osztály tetvességi vizsgálata. 2. osztály védőnői szűrővizsgálata. 

Adminisztráció. 

MÁRCIUS: 2. osztályos tanulók tisztasági vizsgálata. 2-4. osztály védőnői szűrővizsgálata, 

adminisztráció.  

ÁPRILIS: 1-8. osztályok tisztasági vizsgálata. 6. osztály védőnői szűrővizsgálata 

Továbbtanulókkal kapcsolatos adminisztrációk. 7. osztályos tanulók Engerix B oltása, 

szervezés, lebonyolítás, adminisztráció. Szexuális felvilágosító óra tartása 7-8. 

osztályokban lányoknak. 

MÁJUS: 8. osztályos fiúknak szexuális felvilágosító óra tartása. Jelentés Engerix B 

oltásokról.=. osztályos lányok HPV elleni oltás, szervezés, lebonyolítás, adminisztráció. 

8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációk, postázások. Jelentés 

Cervarix oltásról. 

JÚNIUS: Iskola egészségügyi adminisztráció. 

JÚLIUS-AUGUSZTUS: Adminisztrációs munkák. Iskola egészségügyi jelentés készítése. 

SZEPTEMBER: Iskolai munkaterv elkészítése. Be-és elköltözések dokumentációja, iskola 

egészségügyi törzslapok elkészítése, pótlása.  Tisztasági vizsgálat 1-8. osztályokban. 

Cervarix (HPV) oltás szervezése 7.-es lányoknak, szülői kérdőívek kitöltetése, 

oltóanyag igénylés. 7. osztályos tanulók Engerix B oltásának megszervezése, 

lebonyolítása, adminisztráció.  6. osztályos tanulók Boostrix védőoltás megszervezése, 

lebonyolítása, adminisztráció. 

OKTÓBER: Tisztasági vizsgálatok. Jelentések elkészítése Boostrix és Engerix-B oltásokról. 

6. osztályosok MMR oltás, szervezés, lebonyolítás, adminisztráció. 7. osztályos lányok 

HPV elleni oltásának lebonyolítása, adminisztráció. 
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NOVEMBER: Tisztasági vizsgálat minden évfolyamon. Kampányoltás jelentések készítése. 

DECEMBER: 8. osztály védőnői szűrése. Adminisztrációs munkák.  

Óvodai és iskolai tisztasági vizsgálatok alkalmával felmerül a tetvesség problémája.  

Tetves gyermek esetén írásos értesítést kap a szülő, ahol részletezve van, hogy mi a teendő, 

majd néhány napon belül be kell hoznia ellenőrzésre és igazolásért a védőnői tanácsadóba 

vagy személyesen megyünk ki az intézménybe újbóli ellenőrzésre. Tartós tetvesség esetén 

jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat és Népegészségügyi Intézet felé. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal mindennapi kapcsolatban vagyunk, folyamatosan 

konzultálunk, közös látogatásokat szervezünk. 2018. év folyamán 15 alkalommal kértünk 

írásos segítséget a szolgálattól. Jelzéseink fő okai: nem megfelelő lakhatási körülmények, 

kiskorú vagy egyéb szociális ok miatt veszélyeztetett terhesek, szülők válása miatt 

krízishelyzetbe került kiskorú gyermekek, újszülött veszélyeztetése, nem megfelelő szülői 

magatartás, gyermek elhelyezési ügyek, élvezeti szerek előtérbe kerülése a gyermekes 

családokban, anyai bántalmazás, gyermekjóléti szolgálat által kért jelzések. Közös 

családlátogatásaink száma 2018-ban: 9. 2018-ban eseti gondnoki feladatot láttam el, egy 

három gyermekes család számára befolyó családi pótlékot segítettem számukra havi szinten 

beosztani, ami sikeres volt, ma már nincsenek csak alapellátásban. 

2018. évben 3 alkalommal szerveztük meg, és bonyolítottuk le a véradást 

Zagyvarékason. 

Ruhagyűjtést folyamatosan biztosítunk a rászorulók számára. 

Bizottsági kültagként Herczeg Andrea védőnő részt vesz a helyi Szociális Bizottság 

munkájában. 

Egyéb, a védőnői munkával összefüggő tevékenység keretében történik meg az éves 

beszámolók, munkatervek készítése dokumentációk alapján. Továbbá értékelések, jelentések 

készítése, munkakörrel összefüggő szervezési feladatok ellátása, folyamatos ön és tovább 

képzés. 

 

 Beszámolómat zárva, tisztelettel ajánlom Zagyvarékas Község Önkormányzatának 

figyelmébe, és kérem elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2019. július 18.                  Herczeg Andrea  

 Védőnő 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2019. szeptember 30-án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a 2019. I. félévben végzett pályázati tevékenységéről. 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A 2019. I. félévében végzett pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az 

alábbiakban leírtak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé: 

 

A Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyertes pályázatainkról röviden 

össze kívánom foglalni a legfontosabb információkat: 

 

A pályázatokról általánosságban elmondható, hogy mindegyik esetben a Közreműködő 

Szervezettel (Magyar Államkincstár), a Területi Fejlesztési Irodával, valamint a 

projektmenedzsmenttel az együttműködés folyamatos. A támogatási szerződésben foglalt 

mérföldkő határidőkhöz időarányosan áll az önkormányzat. 

A projektek mérföldköveinek megfelelően a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtásra 

kerültek a Magyar Államkincstárhoz, azok jóváhagyása céljából. A projektek megvalósítása 

legkésőbb 2019. december 31-ig megtörténik, kivételt képez ez alól a „Zagyva-Ökopark” és a 

„zagyvarékasi Egészségház fejlesztése” című beruházások tekintettel arra, hogy ezeknél a 

projekteknél a támogatási szerződés szerint a befejezési határidő 2020-ra engedélyezett.        

A menedzsmenttel közösen tervezzük a projekt munkafolyamatait, koordináljuk annak 

megvalósítását. Eltérése esetén a szükséges beavatkozásokat kezdeményezzük, a felmerülő 

kockázatokat kezeljük. 
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1.) Égszínkék Óvoda felújítása és bővítése: 

 

A projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek, a feladat ellátáshoz szükséges eszközöket 

megvásároltuk, az épület használatba vételi engedélyének beszerzése megtörtént. 

A projekt záró beszámolója 2019. október 15-ig a Magyar Államkincstár felé benyújtásra 

kerül. 

 

2.)Községi Bölcsőde felújítása és bővítése:  
 
A projekt kivitelezése idén április 30-án befejeződött a feladat ellátáshoz szükséges 

eszközöket megvásároltuk, az épület használatba vételi engedélyének beszerzése megtörtént. 

Jelenleg az intézmény működési engedélyének módosítását intézzük a Szociális és 

Gyámhivatalnál.  A projekt záró beszámolója 2019. október 31-ig a Magyar Államkincstár 

felé benyújtásra kerül. 

 

3.)Szociális konyha építése: 

 

A közbeszerzési eljárás sikeresen befejeződött, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés készültsége hamarosan eléri az 50%-ot. A fizikai 

befejezésre biztosított határidő: 2019. november 30. 

 

4.)Kerékpár út létesítése: 
 

A tervezett kerékpárút hossza: 1088 m, valamint beszerzésre kerül a projekt költségének 

terhére 8 db új buszváró is. A kivitelezési munkálatok 2019. március 5-én megkezdődtek. A 

létesítmény műszaki-átvételére 2019. szeptember 27-én kerül sor.  
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5.)A Községháza és Idősek Klubja épületenergetikai fejlesztése: 

 

A projektek kivitelezése 2019. augusztus 28. napjával befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 

megtörtént. A projekt záró beszámolója 2019. október 15-ig a Magyar Államkincstár felé 

benyújtásra kerül. 

 

6.)Zagyva-Ökopark: 

 
Újszász és Szászberek településekkel közösen a projekt megvalósítása a tervezett ütemben 

halad. Az eszköz beszerzési és az építési beruházás közbeszerzési eljárása is eredményesen 

zárult, jelenleg a szállítási és vállalkozási szerződés megkötése van folyamatban. A fizikai 

befejezésre biztosított határidő: 2020. május 31. 

 

7.)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 elkészült a tervezett mérföldkő szerint az engedélyezési szintű 

tervdokumentáció és a tételes tervezői költségbecslés. A projektben a következő lépés a 

közbeszerzési eljárás megindítása lesz, melyet 2019. október 15 után tervezünk végrehajtani. 

 

EGYÉB PROJEKTEK: 

 

1.) Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatása projektek esetében a pénzügyi és szakmai beszámoló 2019. február 28-ig 

benyújtásra került a Belügyminisztérium részére, melyek elfogadása is megtörtént. 
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2.) Helyi piac építése: A piac építésére még 2017-ben benyújtott pályázatunk 37.052.558.-Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesült. Jelenleg az 50 %-os támogatási előleg lehívását 

kezdeményezzük. A szükséges közbeszerzési eljárás elindítása előtt gondoskodni kell a 

kiviteli tervek elkészíttetéséről. A kiviteli terv elkészítésére árajánlatokat már bekértünk.  A 

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

önkormányzat rendelkezésére. 

3.) 2018-ban megítélt 318 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásával kapcsolatos 

pénzügyi és szakmai beszámoló 2019. április 15-ig benyújtásra került az Államkincstár felé, 

mely elfogadásra is került. 

 

4.) 2019. május 14-én pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című alprogramba az alábbiakra: 

 
 Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása külső 

és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése 15 millió Ft összegben 
 VIII. Rékas Fesztivál megvalósítására 5 millió Ft összegben 
 Farkasházi István közösségszervező alkalmazásának bértámogatására 2,8 millió Ft 

összegben 

2019. július 5-én értesítést kaptunk arról, hogy a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban 

szereplő tartalmi követelményeknek, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért a 

pályázat tartaléklistára került. 

 

5.) Az I. világháborús emlékmű posztamensének felújítása a 1717/2017. (X.3.) Korm. 

rendeletben biztosított támogatásból 2019.június 28-án megvalósult, az ünnepélyes 

felavatására 2019. augusztus 20-án került sor. A támogatás pénzügyi elszámolása 2019. 

október 31-ig benyújtásra kerül a Belügyminisztérium felé. 
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6.)Függesztett karos mulcsozó beszerzése: a gép megvásárlására a Kincstár jóváhagyta az 

előleg kérelmünket, így annak beszerzése 2019. június hónapban megvalósult. A támogatás 

pénzügyi elszámolása 2019. december 31-ig benyújtásra kerül. 

 

7.) 2019. június 26-án pályázatot nyújtottunk be az Európai Mobilitás Hét program 

keretében tudás-élmény alapú programok, sportversenyek megtartására, valamint marketing 

és adminisztratív költségek biztosítására. A megítélt támogatás összege 500.000.-Ft volt. Az 5 

napos program 2019. szeptember 16-20 között valósult meg a Móricz Zsigmond Művelődési 

Ház és Könyvtár közreműködésével. 

 

8.) 2019. júliusában is pályáztunk szociális tűzifa támogatásra. Idén 588 erdei m3 tűzifát van 

lehetősége a szociális bizottságnak kiosztani a rászorulók között. 

 

9.) 2019. július 24-én pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztériumhoz a Vidékfejlesztés 

Program eredményeinek népszerűsítése érdekében. A megítélt támogatás 2.000.000.-Ft, 

amiből a 2019. október 12-én megrendezésre kerülő „Családi Zenés Délután” című 

rendezvény kerül megtartásra. 

 

10.) Magyar Falu Program keretében 2019. augusztus 30-án helyi járda és önkormányzati 

tulajdonú utak felújítására pályázatot nyújtottunk be. 

A felújítással érintett járdaszakasz:  

Fekete Lajos út és Deák Ferenc út sarkától indul és a település kijáratáig terjed ki. A 

járdafelújításra a támogatási kérelemben igényelt összeg: 4.989.258.-Ft 

 
A felújítással érintett utak: 

 Dózsa György tér 
 Buszforduló (Vasúti Újtelep) 
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 Szív utca 
 Sinke Gábor utca 
 Mártírok utca 
 Viola utca 
 Szent János utca 
 Erdő utca 

 
Az utak felújítására a támogatási kérelemben igényelt összeg: 24.849.683.-Ft 

A Miniszterelnökség a beadott pályázatok eredményességéről legkésőbb 2019. november 

5. napjáig dönt. 

 
 
11.) A Zagyva-híd felújítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a 

vállalkozási szerződés 2019. szeptember 11-én megkötésre került. Szeptember 12-én a 

kivitelezési munkálatok is megkezdődtek. A munkálatok várhatóan 2019. december 31-ig 

befejeződnek.  

 

KONZORCIUMI  PROJEKTEK: 

 
1.) EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 

konzorcium vezető: Martfű 
 
 

A pályázatban szereplő mérföldkövek határidő szerint folyamatosan megvalósulásnak. Ebbe 

tartozik az alacsony végzettségűek számára ütemezett képzések és a települési rendezvények, 

valamint eszközbeszerzések. Az elszámolások zavartalan lebonyolítása érdekében 

összehangolt munkát végzünk Martfű Város Önkormányzatával, valamint a megvalósításban 

közreműködő egyéb szervezetekkel. 
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2.) TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” 

projektgazda:Besenyszög Város Önkormányzata 
 

A pályázatban szereplő mérföldkövek határidő szerint folyamatosan megvalósulásnak. Ebbe 

tartozik pl. Szomszédünnep és Népismereti tábor megtartása, közösségfejlesztők szakmai 

képzése, valamint eszközbeszerzések. Az elszámolások zavartalan lebonyolítása érdekében 

összehangolt munkát végzünk Besenyszög Város Önkormányzatával, valamint a 

megvalósításban közreműködő egyéb szervezetekkel. 

 

 

A pályázatokkal járó napi szintű feladatok végrehajtását a jövőben is igyekszem a 
legjobb tudásom szerint ellátni. 
 

Fent ismertettek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2019. szeptember 19. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 
                      pályázati referens 
          előadó 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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   ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-án tartandó ülésére 

 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztás 

betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Zagyvarékas Község Önkormányzata a 89/2019. (VI.27.) számú határozatával pályázati 
felhívást tett közzé a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának 
betöltésére. A felhívásra, a pályázat benyújtásának határidejéig (2019. augusztus 31.)          
1 pályázat érkezett, Csasztvanné Ballók Éva pályázata. 

 

A pályázat és annak szakmai véleményezése az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék! 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 20. 

                                                                         Tisztelettel: 
Jánosi József 
polgármester 
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Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 30-án tartandó ülésére 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 

támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 

támogatás. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos, az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, 

vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más 

programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el. 

Az előző tanévben az Önkormányzat részéről 10 tanuló részesült támogatásban.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2019. szeptember 02-án meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati felhívásait (BURSA-2020A, BURSA-

2020B), a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. 

Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz, úgy a csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 02. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Zagyvarékas, 2019. szeptember 12.      Jánosi József 

polgármester 
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TERVEZET 

……..../2019. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 

2019/2020. oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza Jánosi József polgármestert a csatlakozási szerződés 

aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2019. október 02. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

 

A határozatról: 
 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Jánosi József polgármester 
3.) Dr Fekete Nóra jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Varga Ágnes előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 
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Tisztelt Lakosság! 

 

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a Zagyvarékas Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete megalkotta a…./2019. (X.1.) számú önkormányzati rendeletét a 

szociális célú tűzifa juttatásáról.  

 

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján ( a hivatal udvarán lévő     
16-os számú iroda) Varga Ágnes ügyintézőnél lehet benyújtani ügyfélfogadási 

időben és ugyanitt kaphat további tájékoztatást a jogosultsági feltételekről is. 

 
Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére a kérelmek benyújtási határideje:  

2019. október 1. - 2019. október 22. 
 

A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket a Szociális Bizottság érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja. 
 

 Z a g y v a r é k a s, 2019. október 1.  

Jánosi József sk. 
 polgármester 
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Előterjesztés 

a szociális célú tűzifa juttatásáról 
 szóló 9/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019. augusztus 29-én támogatói okiratot kaptunk a Belügyminisztériumtól 588 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlására 12.694.920-Ft összegben. 
 
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 9/2014. (X. 2.) önkormányzati rendeletet az 
alábbiak szerint módosítani szükséges. 
 
 

1.) A rendelet 5.§-ban aktualizálásra kerül az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére 
irányuló kérelem benyújtásának határideje. 
 

2.) A rendelet 1. számú melléklete – kérelem a szociális tűzifa támogatáshoz- módosul. 
 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, 
illetve az alábbi rendeletmódosítás elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2019. szeptember 10. 

 

 

 

Dr. Fekete Nóra 
               jegyző 
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RENDELETMÓDOSÍTÁS-TERVEZETE 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….…/2019. (X.1.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa juttatásáról 

 szóló 9/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

1.§. 
 

A R. 5.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának 
  

kezdő időpontja: 2019. október 1.  
az utolsó napja:   2019. október 22.  

 
2.§ 

A rendelet 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosításra kerül. 

3.§ 

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Jánosi József        Dr. Fekete Nóra  
polgármester             jegyző   
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……./2019. (X.1.) számú rendelet melléklete 

1. számú melléklet a 9/2014.(X.2.) önkormányzati rendelethez 

 

A kérelem benyújtható: a tárgyév október 22. napjáig. 

Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz 

 

I. Az igénylő adatai: 
1./ Kérelmező neve /születési név is / _________________________________________________  
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ 
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ____________________________________ 

Születési helye: ____________________________ Anyja neve:___________________________ 

Születési idő: 19 _____ év _________________ hónap ________ nap 

2./ Lakóhely:______________________________________ helység 
 ___________________________________ utca_________ sz _________ em. ______ ajtó 
 
Tartózkodási hely:__________________________________helység 
 ___________________________________ utca_________ sz. ________ em. ______ ajtó 
 
A lakás címe, amelyre a támogatást igényli:  __________________ helység 
 ___________________________________ utca_________ sz. 
 

II. A szociális tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet szerint, mert az alábbi ellátásban 
részesülök: (A megfelelő betűjel bekarikázandó és kitöltendő. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető 
meg!)* 

a)   aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat szám:………………………………… 

b)   időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………………… 

c)   települési támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:……………………………………. 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van a családban, a megállapító határozat száma: 
……………………………………………………………………………………………………………...  
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A szociális ellátás folyósítását 

igazolom.  

Kelt, 2019. ………………..               

 

*A jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példánya csatolandó, ha az nem tartható nyilván a hivatal 
nyilvántartásában. 

 

III. A II. pontban felsorolt ellátásokban nem részesülök, de az alábbi indokok alapján jogosult 
vagyok: (A megfelelő betűjel bekarikázandó. Egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg!) 

a) egyedül élő nyugdíjas,  

b) együtt élő nyugdíjas pár, 

c) 2 vagy több személyes háztartásban élő, 

d) egyszemélyes háztartás (egyedül élő) 

f) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

g) rendkívüli élethelyzetbe (természeti csapás, baleset, krónikus betegség, hosszabb orvosi kezelés, 
katasztrófa helyzet) került életvitelszerűen egyedül élő vagy együtt élő nyugdíjas 

az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

- egyszemélyes háztartás (egyedülélő) esetén 350 %-át     (99.750.- Ft), 

- egyedül élő nyugdíjas esetén 350 % -át     (99.750.-Ft), 

- együtt élő személyek (család) esetén 250%-át….(71.250 Ft) 

- életvitelszerűen együtt élő nyugdíjas pár 450 %-át (128.250.-Ft). 

- rendkívüli élethelyzetnél méltányosságból is megállapítható a támogatás 
 
1./Figyelem! A családra- és jövedelemre vonatkozó adatokat annak a kérelmezőnek kell 
kitölteni, akinél a III. pontban felsorolt jogosultság áll fenn. 
A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

Név 
 

Születési hely, idő, anyja neve TAJ szám Rokoni fok 
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( család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

közeli hozzátartozó: 
a) a házastárs, az élettárs, 
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott 
gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek 
kivételével a nevelt gyermek (továbbiakban:nevelt gyermek), 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér 
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően 
is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

 
 
2/. Jövedelmi adatok* 
 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 
közös 
háztartásban élő 
házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő 
további személyek jövedelme Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli 
ellátás (FHT, EKT, 
GYFT, ápolási díj, stb.) 

      

3.    Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak 
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értékesítéséből, vagyoni  
értékű jog átruházásából 
származó jövedelem 
4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

      

5.      A gyermek 
ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYES, 
GYED, GYET, családi 
pótlék, gyermektartás díj, 
stb.) 

      

6. Munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 

      

7.        Föld és 
bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

8.      Egyéb (pl.: 
ösztöndíj) 

      

9. Összes jövedelem       
 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ____________________Ft/hó. 
 
* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek. 
 

 

Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt 
jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem.  

 

IV. Egyéb nyilatkozatok: 
 
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: (A megfelelő aláhúzandó.) 
          rendelkezem                    nem rendelkezem 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
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Tudomásul veszem, hogy ha a fát értékesítem, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a 
jogosult igényelte és kapta, köteles vagyok az önkormányzat által megfizetett, számlával igazolt   
költség visszafizetésére, továbbá a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás 
igénylésekor kizárásra kerülök. 
 
Zagyvarékas, 20_ év __________________ hó _____ nap 
 
 
 
___________________________________   ______________________________________ 
 

                     kérelmező aláírása  kérelmező házastársa/élettársa/  
     bejegyzett élettársa aláírása 

 
Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés 
elleni fellebbezési jogomról lemondok.  
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 
 
 

Zagyvarékas, 20_ év __________________ hó _____ nap 
 
 
 
___________________________________   ______________________________________ 
 

                     kérelmező aláírása  kérelmező házastársa/élettársa/  
     bejegyzett élettársa aláírása 

 
 
  



Zagyvarékas Község Polgármesterétől 

Előterjesztés 

 a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i ülésére 

a Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 1. számú ingatlan beépítési kötelezettségének törléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1990-ben a Zagyvarékas Község Önkormányzata beépítési kötelezettséget jegyeztetett be a 
Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 1. szám alatti (hrsz.. :1692 )ingatlanra. A beépítési kötelezettség 
biztosítása érdekében elidegenítési tilalom került bejegyzésre. 

A ház nem épült fel. A tulajdonosok most értékesíteni kívánják az ingatlant, a vevő azonban szeretné 
ezt a terhet töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból. 

Ahhoz, hogy a kötelezettséget töröljék, a képviselő-testületnek kell dönteni. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2019. szeptember 19. 

 

      Jánosi József 

      polgármester 

 

_____/2019.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 1. számú ingatlan beépítési kötelezettségének törléséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Zagyvarékas 
1692 helyrajzi számú, természetben Zagyvarékas, Dr. Taródi Béla utca 1. szám alatti ingatlanra 
bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint az ezt biztosító elidegenítési tilalom törlésre kerüljön az 
ingatlan-nyilvántartásban. 

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Jánosi József polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Földhivatali Osztály 
4. Sándorné Rozsnyai Márta 
5. Rozsnyai László 
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Előterjesztés 
a 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásainak 

önkormányzati támogatására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az általános helyi és nemzetiségi önkormányzatok 
2019. évi választását. A szavazás napja: 2019. október 13. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, 
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 22/2019. (VII.31.) IM rendeletben 
foglaltak alapján az 5 választási körzetben működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 
ellátására összesen 40.000,- Ft-ot kapunk. Ez az összeg nem elegendő a bizottsági tagok egész 
napos ellátásának fedezetére. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítson 200.000,- Ft-ot a választás napján történő 
ellátáshoz. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 30. 

 
Dr. Fekete Nóra 

jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
……../2019. (IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
A 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választás kiadásainak 
önkormányzati támogatásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati 
képviselők és a polgármester 2019. évi választása kiadásainak fedezetére 200.000,- Ft, azaz 
Kettőszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének terhére. 
 
 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 
 
 
 

 Dr. Fekete Nóra 
            jegyző 

 



 
 

TERVEZET 
 
…………/2019. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
 
A Zagyva-híd felújítása című pályázat keretében a kivitelezési munkák mennyiségeinek 
ellenőrzésére beérkezett árajánlat jóváhagyásáról 
 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyva-híd felújítása című 
pályázat keretében a kivitelezési munkák mennyiségeinek ellenőrzésére beérkezett 
árajánlatot az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
 
A kiválasztott cég díját az Önkormányzat a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja és elkülöníti. 
 
 
A határozatról: 
 
1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Pénzügyi Csoport, helyben 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
Jánosi József sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
polgármester                          jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteles: Janitor Rozália gyakornok 
Zagyvarékas, 2019. szeptember 30. 
 



sorszám projekt

1 Zagyva-híd felújítása

BENYÚJTOTT AJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE ( az árak bruttó összegek!)

1.)Zöld Monitor Kft: 571.500.-Ft;                                                                                                                              
2.)Hun Pianta Bt: 381.000.-Ft                                                                                                                          
3.)Subvention Kft: 457.200.-Ft

II. ütemű kivitelezési munkák mennyiségeinek ellenőrzése

1. számú melléklet a ……………../2019. (IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozathoz




