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MEGHÍVÓ 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
ALAKULÓ ülést tart 

 
2019. november 7-én (csütörtökön) 14.00 órai 

 
kezdettel a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 

 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
1.) Ünnepélyes megnyitó 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2.) Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről 
  A települési képviselők és a polgármester eskütétele 
Előadó: Mádi József HVB elnök 
 
3.) Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
4.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
- A megválasztott alpolgármester eskütétele 
Esküvevő: Mádi József HVB elnök 

5.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
6.) Javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
- A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 
Esküvevő: Mádi József HVB elnök 

 
 
 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
7.) Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
8.) Javaslat a leköszönő polgármesternek adható végkielégítésről 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
9.) Előterjesztés a Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok Felügyelő 
Bizottságába történő delegálásról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
10.) Javaslat a kulturális menedzser szerződésének meghosszabbításáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
11.) Egyebek 
 

- az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei 
- tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 
- a köztartozásmentes adózói nyilvántartásba történő felvétel kezdeményezéséről 
- a képviselői méltatlanságról - írásos anyag mellékelve - 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
 
 
 
 
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését. 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. november 04. 
                 Kurucz László s.k.  
                 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ A 2019. OKTÓBER 13-i ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
EREDMÉNYÉRŐL 

 
    

 polgármester  képviselő 
        választás   választás 
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:  2843 fő  2843 fő 
Szavazásra megjelent választópolgárok száma:  1179 fő  1179 fő 
 
Megjelenési arány:             41,47 % 
 
Az urnában lévő szavazólapok száma:    1179 db   1179 db 

- ebből  
o érvénytelen szavazólapok száma      22 db      16 db 
o az érvényes szavazólapok száma   1157 db   1163 db 

 
 
Az érvényes szavazatok jelöltenkénti megoszlása: 
 
POLGÁRMESTER JELÖLTEK             kapott szavazatok száma 
 
Kurucz László Árpád független jelölt  564 

Major István független jelölt      56 

Jánosi József FIDESZ jelölt    537 

 
 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLTEK    kapott szavazatok száma 
 
1. Lukács Nóra független jelölt        117 

2. Jánosi István FIDESZ jelölt       434 

3. Jakabné Tokai Mária független jelölt      434 

4. Major István független jelölt       181 

5. Kurucz László Árpád független jelölt      595 

6. Zoufal Béla Gyula független jelölt      239 

7. Jánosi József FIDESZ jelölt       431 

8. Fekete Zsolt független jelölt       147 

9. Kézér Zoltán FIDESZ jelölt       559 

10. Szuróczki Ferenc József független jelölt      196 

11. Polónyi László FIDESZ jelölt       495 

12. Zsákai Egonné független jelölt         51 

13. Buskó Ödönné független jelölt       121 

14. Serbánné Csörgő Erzsébet független jelölt     186 

15. Nagy Gábor Mihályné jelölt       317 

16. Lukács Tamás független jelölt       110 



17. Serfőző László független jelölt         95 

18. Kis Gyula független jelölt       359 

19. Kiss László független jelölt       276 

 
A szavazás eredményeként 
 
Zagyvarékas Község Polgármestere:   Kurucz László Árpád 

Az önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:  Jakabné Tokai Mária 

       Jánosi István 

Jánosi József 

Kézér Zoltán 

Kis Gyula  

Polónyi László 

 

A megbízólevelek átadásra kerültek 2019. október 22-én a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 7-ei alakuló ülésére 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 71. §-a 
rendelkezik a polgármester illetményének megállapításáról: 

(2) *  A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

 (4) *  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

Fentiekre tekintettel Kurucz László polgármester illetményét a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1-3) 
bekezdése alapján kell meghatározni, mely szerint az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői 
illetményalap tizenkétszerese, azaz 463.800,-Ft. 

A törvényhely (3) bekezdése alapján az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege 
az alapilletmény 50 %-a, azaz 231.900,-Ft. 

A  törvényhely (3) bekezdése alapján az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a, 
azaz 301.470,-Ft. 

A fentiek alapján z államtitkár törvény szerint megállapított illetménye bruttó 997.170,-Ft, és az 
előzőekben idézett jogszabályhely szerint ezen összeg 55 %-a a polgármester törvény szerint 
meghatározott illetménye, ami havi bruttó 548.445,-Ft. 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése a következőket tartalmazza: 

 (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. 
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A fentiek alapján a polgármester költségtérítése havonta bruttó 82.270,-Ft. 

Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Zagyvarékas, 2019. október 30. 

       Dr. Fekete Nóra 

              jegyző 

 

 

____/2019.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak 
alapján dönt arról, hogy 

1. Kurucz László főállású polgármester illetményét 2019. október 14, napjától kezdődően 
havonta bruttó 548.445,-Ft-ban állapítja meg. 

2. 2. Kurucz László főállású polgármester költségtérítése 2019. október 14. napjától kezdődően a 
havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 82.270,-Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő azonnal. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Magyar Államkincstár 
4. Irattár  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. november 7-ei alakuló ülésére 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását követően szükséges dönteni a tiszteletdíjáról 
is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 80. 
§ (2) bekezdése értelmében:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg. 

A tiszteletdíj meghatározásának kiindulópontja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
(274.223,-Ft) , mivel az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester 
havonta a főállású polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 
Mivel a polgármester illetménye 548.445.-Ft, így annak 50 %-a 274.223,-Ft. Ez az összeg képezi a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja meghatározásának alapját. 

A számítás eredményeként a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:  maximum 
246.800,- Ft lehet. 

Javaslom az alpolgármester tiszteletdíját a 246.800,-Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-
testület. 

Az Mötv. 80.§(3) bekezdése kimondja, a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A javasolt 246.800-Ft/hó tiszteletdíj 
15%-a 37.020-,-Ft, ezt az összeget a képviselő-testület költségtérítésként köteles megállapítani az 
alpolgármester részére. 

A leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 7. 

         Kurucz László 

          polgármester 
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_____/2019.(____) Kt. 

H a t á r o  z a t : 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Zagyvarékas község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. 
november 7. napjától havi bruttó 246.800,-Ft-ban állapítja meg. 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2019. 
november 7. napjától havi bruttó 37.020,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. -----------------------alpolgármester 
4. Magyar Államkincstár 
5. Irattár 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Jegyzőjétől 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 7-i ülésére 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014.(X.20.) önkormányzati 
rendeletével alkotta meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). 

Az SZMSZ módosítása szükségessé vált, mivel több helyen tartalmaz valótlan adatokat pl. társulások 
már megszűntek, valamint félreérthető megfogalmazást tartalmaz.  A javaslatoknak megfelelően 
elkészült a módosításról a rendelet-tervezet. A rendelet mellékletének és függelékeinek módosítását a 
helyi választások eredményei is indokolják. 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen 

gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló hatással nem bír. 
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 

hatása nincs. 
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szabályozás további adminisztratív terheket 

nem jelent. 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: a 

rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. a 

rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A jogalkotás indoka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)  
bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. Az SZMSZ módosítását egyrészt a 
megváltozott jogszabályi környezethez való igazodás, valamint a párhuzamos szabályozás 
megszüntetése indokolja. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 4. 

 

       Dr. Fekete Nóra 

              jegyző 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

___/2019.(_____) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 53. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és 
működési rendjéről. 

 

1. § 
(1) A rendelet 2. § (5) bekezdésében az alábbi szövegrész törlésre kerül: „ a Szolnok-Abony-

Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 
Társulása (a továbbiakban: SZASZR)” 

(2) A 2. § (6) bekezdésének e) pontjában az alábbi szövegész törlésre kerül: „f) SZASZR” 
2. § 

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdés 2. mondata „ Az önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházására külön önkormányzati rendelet állapít meg szabályokat” törlésre kerül, 
helyébe az alábbi szövegrész lép: „Az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról a 
4. számú melléklet rendelkezik.  

(2) Az 5. §  (2)  bekezdése törlésre kerül. 
(3) Az 5. § (3) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „Az átruházott 

hatáskör gyakorlója – az e kereteken belül tett – intézkedéseiről, azok eredményéről a 
képviselő-testület előtt beszámol.” 

3. § 

A rendelet 7. § (1) bekezdésében a „SZASZR-a” szövegrész törlésre kerül. 

4. § 

A rendelet 9. § (1) bekezdés pontjai az 1.2.3…10. megjelölés helyett a),b), c)……….j) megjelölést 
kapnak. 

5. § 
(1) A rendelet 15. § (1) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „ Kérdés: az 

önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyben történő tudakozódás, amelyre nincs viszontválasz 
lehetőség.” 

(2) A (3) bekezdésben az alábbi szöveg törlésre kerül:” Felvilágosítás kérésnek az a kérdés-, 
illetve problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által 
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ellátott feladatokkal, hatáskörökkel, illetve valamely irányítása alatt álló szervezet 
tevékenységével, vagy valamely önkormányzati döntés végrehajtásával, illetve valamely 
intézkedés elmulasztásával.” 

6. § 

A rendelet 27. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: „ A bizottságok tagjainak felsorolását a 
3. számú függelék tartalmazza.” 

7. § 
(1) A rendelet 30. § (4) bekezdése szövegéből az alábbi szövegrész törlésre kerül:”…illetményére 

és illetménye emelésére”. 

 

(2) A rendelet 30. § (5) bekezdés c) pontjából a „cigány” szó törlésre kerül. 
 

8. § 
(1) A rendelet 32. § (3) bekezdésének első fele az alábbi szövegrésszel egészül ki:”Ha a 

Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét bízza meg.”  

(2) A (3) bekezdés második fele (3a) jelöléssel új bekezdéssé válik. 
9. § 

A rendelet 35. §-ának alábbi szövegrésze törlésre kerül:” és a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva 
Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulásának”. 

10. § 

A rendelet 41. § (2) bekezdésében „a költségvetési javaslat tartalmazza” felsorolás b. pontjában a 
zárójelben lévő szöveg törlésre kerül. 

11. § 

A rendelet 42. § (6) bekezdésének e) pontja törlésre kerül.  

12. § 

A rendelet 44. § (2) bekezdése törlésre kerül. 

13.  

A rendelet 45. § (3) bekezdése törlésre kerül. 

14. § 
(1) A rendelet 46. § (2) bekezdése kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel: „…és a az 

önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 16/2013.(XI.28.) önkormányzati 
rendelet. 
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(2) A rendelet 46. § (3) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: „4. melléklet: A képviselő-
testület által átruházott hatáskörök” 

15. § 

A rendelet 4. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete lesz. 

16. § 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 7. 

 

Kurucz László       Dr. Fekete Nóra 

polgármester              jegyző 
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1. számú melléklet a ____/2019.(_____) önkormányzati rendelethez 

 

 

4. számú melléklet a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök 

 

 

 

1. A képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket: 
a) települési támogatás 
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
c) tanévkezdési támogatás 
d) tanévvégi támogatás 
e) köztemetés 
f) temetési segély 
g) szociális tűzifa juttatás 
h) év végi segélyezés 
i) a lakóépületekben az ár- és belvíz által okozott károk enyhítéséhez nyújtható 

támogatás 
2. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatáskörét: 

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjfizetési kedvezmény 
elbírálása 
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_____/2019.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 
függelékeinek módosításáról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a határozat 
1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékét a határozat 
2. számú melléklete szerint állapítja meg. 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 5. számú függelékét a határozat 
3. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

 

 

A határozatról: 
 
1.) Kurucz László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Irattár 
értesülnek. 
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1. számú melléklet a ___/2019.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

2. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

 

 

Kurucz László polgármester  Zagyvarékas, Hunyadi utca 8. 

Jakabné Tokai Mária   Zagyvarékas, Nagyváradi utca 21. 

Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  

Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 

Kézér Zoltán    Zagyvarékas, Aradi utca 39/1. 

Kis Gyula    Zagyvarékas, Thököly utca 3. 

Polónyi László    Zagyvarékas, D. Taródi Béla utca 31. 
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2.számú melléklet a ___/2019.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

3. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

Elnök:   Polónyi László 

Tagok:   Jánosi István 

Jánosi József 

Kültagok: 

Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 

Nagy Gáborné Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:   Jánosi István 

Tagok:   Jakabné Tokai Mária 

Polónyi László 

Kézér Zoltán 

Kültagok: 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 

Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. 

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 
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4. számú melléklet a____/2019.(_____) Kt. határozathoz 

 

5. számú függelék a 11/2014.(X.20.) rendelethez 
 

Az önkormányzat intézményei 

1. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 
Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
 

2. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
Zagyvarékas, Fekete L. út 1. 
 

3. Zagyvarékas Községi Bölcsőde 
Zagyvarékas, Szabadság tér 10. 
 

4. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda 
Zagyvarékas, Gyimesi út 4-6. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 7-ei alakuló ülésére 

A leköszönő polgármester végkielégítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/D. §   (1) bekezdése szerint  a 
polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés a) vagy 
f) pontja alapján szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás 
illeti meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel 
kiegészíthet. Ez a juttatás nem illeti meg a polgármestert, ha országgyűlési képviselői, alpolgármesteri 
vagy polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya 
megszűnését követő három hónapon belül létesít országgyűlési képviselői, alpolgármesteri vagy 
polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyt, akkor az e bekezdés szerinti juttatás időarányos részét 
vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít. 

(2) Ha a főállású alpolgármestert a képviselő-testület az alakuló ülésén nem, de az azt követő három 
hónapon belül megválasztja főállású alpolgármesternek, akkor az (1) bekezdés szerinti juttatás 
időarányos részét vissza kell fizetnie, és a kiesett időtartam közszolgálati jogviszonyban töltött időnek 
számít. 

A fenti jogszabály alapján Jánosi József részére javaslom végkielégítésének háromhavi illetménynek 
megfelelő összeggel történő kiegészítését. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

Zagyvarékas, 2019. október 31. 

 

        Kurucz László 

         polgármester  
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____/2019.(XI.7.) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A leköszönő polgármester végkielégítésének megállapításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosi József leköszönő polgármester 
részére közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/D. §   (1) bekezdése szerint járó 
végkielégítését kilenc évi eredményes munkája elismeréséül 3 havi illetményének megfelelő 
juttatással egészíti ki. 

A juttatás a 2018. évi pénzmaradvány terhére fizethető ki. 

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Jánosi József képviselő 

 

 

 

 



 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJÁTÓL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 7-ei alakuló ülésére 

a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Felügyelő Bizottságába delegálás 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. koncessziós szerződésének I. fejezet 2. cikke szerint a 
koncesszióba adó önkormányzatok a jelen szerződés teljesítését a koncessziós társaság Felügyelő 
Bizottságán keresztül – melybe jogosultak tagokat delegálni – ellenőrzik. 

Zagyvarékas Község Önkormányzata a mindenkori polgármestert delegálta a Felügyelő Bizottságba. 
A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a 
polgármester személyében változás történt, így javaslom az új polgármester Kurucz László delegálását 
a Felügyelő Bizottságba. A koncessziós szerződés alapján a felügyelő bizottsági tagok mandátuma 
2020. május 31-én lejár. Ezután az önkormányzatoknak ismét javasolni kell tagot a Bizottságba. 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2019. november 5. 

 

 

        Jakabné Tokai Mária 

                képviselő 
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____/2019.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t 

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Felügyelő Bizottságába delegálás 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosi József volt polgármestert a Víz- 
és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Felügyelő Bizottságból visszahívja, helyébe Kurucz László 
polgármestert delegálja. 

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 7-ei alakuló ülésére 

A kulturális menedzserrel kötött szerződés meghosszabbításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata és Farkasházi István egyéni vállalkozó által kötött 
vállalkozási szerződés 2019. október 31. napján lejárt. 

Farkasházi István kulturális menedzserként tervezi és szervezi a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és Könyvtár programjait. 

Javaslom, hogy további 1 évre bízza meg ezzel a tevékenységgel a Képviselő-testület a 
vállalkozót. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a z alábbi határozat-tervezetet tárgyalja meg és 
fogadja el. 

 

Zagyvarékas, 2019. november 4. 

 

        Kurucz László 

         polgármester  
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____/2019.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Vállalkozási szerződés megkötésének jóváhagyásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkasházi Istvánnal 
megkötendő vállalkozási szerződést a melléklet szerinti szövegezéssel jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 
 
 
 
A határozatról: 
 
1. Farkasházi István 2740 Cegléd, Táncsics M. utca 10. 
2. Kurucz László polgármester, 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző,   
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
értesülnek. 
 



VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
 
 

Amely létrejött egyrészről a Zagyvarékas Önkormányzata 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56.sz. Képviseli: Kurucz László polgármester - mint meg- /továbbiakban: megrendelő/,  

másrészről Farkasházi István (2700 Cegléd, Táncsics Mihály u. 10.) - mint egyéni 
vállalkozó- között /továbbiakban: vállalkozó együttesen: Szerződő Felek/, között alulírott 
helyen, időben és a következő feltételek mellett: 

I./ Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik, 2019. november 01. napjától  
2020. október 31. napjáig. 

II./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig 
elvállalja a III. pontban részletesen meghatározott feladatokat, amelyek elvégzéséért 
Megrendelő havi bruttó 250.000.- Ft + 0 ÁFA, azaz KETTŐSZÁZÖTVENEZER forint + 0 
áfa vállalkozási díjat fizet meg számla ellenében átutalással Vállalkozó részére, minden hónap 
3. napjáig.  

III./ Farkasházi István vállalja a megrendelő Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos u. 1. sz. alatti székhelyén az alábbiakban részletezett 
kulturális menedzser feladatok elvégzését: 

III./1. Művelődési ház és az újtelepi Közösségi ház tevékenysége szakmai előírásainak 
megfelelően a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
szolgálata; ezen belül különösen az oktatás, ismeretszerző, amatőr, alkotó, műkedvelő 
közösségek támogatása, szabadidő kulturális célú eltöltéséhez lehetőségek biztosítása, 
önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, hagyományok, helyi művelődési szokások 
gondozása tevékenységek szakmai irányítása, fejlesztése. Ennek érdekében meghatározza, és 
alakítja a közművelődési intézmény kulturális stratégiáját a tulajdonosi, illetve az irányító 
szerv (bizottsági és/vagy, képviselő-testület,) által megszabott irányelveknek és a környezeti 
feltételeknek megfelelően. 

 
III./2. Együttműködve a helyi általános iskola és civil szervezetek képviselőivel tervezi és 
irányítja a település nemzeti ünnepeihez kapcsolódó ünnepségeket és megemlékezéseket. 
(Zenés Áhítat, Március 15. , Majális, Gyermeknap, Rékas Fesztivál, Augusztus 20, Faluház-
Tájház Napja, Október 6., Október 23., Búcsú, Csillagfényes Karácsony) 

 
III./3. Évente legalább 3 alkalommal kiállítást szervez a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
és Könyvtár Galériájában. 
 
III./4. Szerkeszti és irányítja a Zagyvarékasi Hírmondó c. kiadvány munkáját és azt évente 10 
alkalommal megjelenteti. Gondozza a lap nyomdai szövegeit, gondoskodik a terjesztéséről. 

 
III./5. Szakmai feladatainak ellátása érdekében az önkormányzattal és az intézmény 
igazgatójával való egyeztetéseket követően részt vesz az aktuális pályázatok előkészítésében, 
szükség szerint megírásában, a nyertes pályamunkák esetében azok szakszerű 
levezénylésében. 
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III./6. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának és  munkatársainak 
közreműködésével tervezi, szervezi  a szervezet oktatási és programszervezési tevékenységét.  

 
III./7. Vállaja, hogy megtervezi a következő időszak munkáját, ellenőrzi a folyó feladatok 
végrehajtását, és értékeli a befejezett tevékenységeket. 

 
III./8. Szakmai munkájáról a minden évben esedékes képviselő testületi ülésre írásos 
beszámolót készít.  
 
III./9. A megrendelő képviselője /polgármester/ által felkért alkalmakon képviseli a 
szervezetet a külső szervek, a hatóságok előtt. Kapcsolatot tart és új kapcsolatokat épít ki más 
szervezetek vezetőivel. Tárgyal és egyeztet belső és külső szereplőkkel. Az üzletkötési és 
szerződési lehetőségekről információkat gyűjt, a szerződések általános feltételeiről előzetesen, 
elviekben megállapodik, a részletes kidolgozást átadja az intézmény vezetőjének. 

 
IV. Vállalkozó felelősséget vállal a III. pontban meghatározott feladatok jogszabályoknak és 
szakmai szabályoknak teljes mértékben megfelelő teljesítéséért. 

V. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó megbízottja kötetlen munkaidőben, de legalább 
heti 36 órában - szükség esetén munkaszüneti illetve ünnepnapokon is - személyes 
jelenlétével részt vesz a közművelődési intézmény munkájában.  

VI. Vállalkozó vállalja, hogy a munkájához szükséges irodaszereket, számítógépes 
eszközöket, anyagokat és a munkába járás költségét saját költségére biztosítja. 
 
VII. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést bármelyik fél jogosult három 
hónapos felmondási idővel írásban felmondani, továbbá a megrendelő jogosult azonnali 
hatállyal felmondani a szerződést, ha a vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó fél éven belül egyszer megszegi a III. pontban 
foglalt kötelezettségét. 

VIII./ A felek az esetlegesen felmerülő jogvitájukat elsősorban tárgyalásos úton próbálják 
rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek kikötik a Szolnoki Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét. 

IX./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírási az irányadók, különös 
tekintettel a megbízási szerződésre vonatkozó szakaszokra.  

X./ Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat 
magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helybenhagyólag aláírták.  
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Jelen szerződést Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……../2019. 
(_____) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

Kelt: Zagyvarékas, 2019. november…..  

 

 

 

………………………………    …………………………………… 
              Megrendelő              Vállalkozó 
 Kurucz László          Farkasházi István 
  polgármester        
 
 
 
 
……………………………… 

Ellenjegyzem 
         Dr. Fekete Nóra 
        jegyző 




























































































