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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. március 09. (hétfő) 16 óra   

 
kezdettel soron kívüli nyílt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 

Napirendi pont javaslat: 
 
1. Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezető megbízásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

2. Előterjesztés a közfoglalkoztatás támogatásának visszafizetéséről 

Előadó: Kurucz László polgármester  

 
3. Előterjesztés önkormányzat által igénybe vehető folyószámlahitel felvételének 
szándékáról 

Előadó: Kurucz László polgármester  

 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020. 03.05. 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. március 9-i ülésére 

 
a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezető megbízásáról 

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

 A felhívásra 1 pályázat érkezett, Karkusné Balázs Éva pályázata. 

 
A pályázó nem felelt meg a magasabb vezetői beosztás ellátásához jogszabályban előírt 
képesítési követelményeknek. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 
Osztálya által 2017. december 05. napján végzett ellenőrzés is megállapította ezt a 
hiányosságot. Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hatósági szerződést kötött 2018. március 07. napján, 
amely szerződés szerint 2020. március 01. napjáig a bölcsődei ellátás tekintetében az 
Önkormányzat gondoskodik a személyi feltételek biztosításáról. Amennyiben az 
Önkormányzat nem teljesíti a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségét, a szolgáltatást a 
Hatóság törli a szolgáltatói nyilvántartásból. 
A fentiekre figyelemmel a Képviselő-testület Karkusné Balázs Évát 2020. február 29. napjáig 
nevezte ki intézményvezetőként, és addig is folyamatosan kiírta a Zagyvarékas Községi 
Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére a pályázatát. A pályázatok kiírása azonban 
eredménytelen volt. Felmerült az a lehetőség, hogy a bölcsődét az óvodába integráljuk, de a 
bölcsőde bővítésének pályázata fenntartási időszakában ennek megvalósítása sem lehet 
megoldás.   
Jelenleg Karkusné Balázs Éva vezetői megbízását tudjuk meghosszabbítani, és pályázatot 
tudunk kiírni a vezetői állás betöltésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék. 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020. március 5. 
 

Tisztelettel: 
 

                                                                                        Kurucz László polgármester 
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_____/2020. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állás megbízására 
 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Bölcsőde 
Zagyvarékas, Szabadság tér 10. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, 
Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u. 37. sz. alatti lakost, az intézménnyel 
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját bízza meg.  
 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Községi Bölcsőde 
Zagyvarékas, Szabadság tér 10. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot 
ír ki, amelyet folyamatosan megjelentet, annak eredményes lezárásáig. 

3. A vezetői megbízás időtartama 2020. március 1. napjától, 2020. december 31. 
napjáig, illetve eredményes pályázati eljárás lezárásáig szól. 
 

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

 
E12 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó        210.600,-Ft-ban 
magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap 200 %-a)            40.000,-Ft-ban 
bölcsődei pótlék              104.920,-Ft-ban 
Összesen                         355.520,-Ft-ban  
 

állapítja meg. 
 
 
A határozatról: 
 

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

értesülnek. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március 9-i ülésére 

a közfoglalkoztatás támogatásának visszafizetéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzata részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki 
Járási Hivatala (Hivatal) a JN-07M/01/012325-1/2019 számú hatósági szerződéssel hosszabb távú 
közfoglalkoztatás támogatást ítélt meg 55.139.916,- Ft összegben 2019. március 1-től 2020 február 29-
ig. 

A szerződés szerint 50 fő közfoglalkoztatott bérét támogatta a Hivatal. 2020. januárban kiderült, hogy 
decemberben 171 fő, januárban 141 fő közfoglalkoztatása zajlott a Rékasszolg Kft. ügyvezetőjének 
irányítása alatt. Az illegális foglalkoztatás, illetve kifizetés megakadályozása érdekében januárban a 91 
fő szerződése megszüntetésre került. 

Mivel a nyilvántartások csak hiányosan álltak rendelkezésre, valamint a Hivataltól információt csak 
késve tudtunk beszerezni, olyan foglalkoztatottak szerződése is megszüntetésre került, akik után a 
támogatás járt, és azok is dolgoztak, akik nem kerültek kiközvetítésre a Hivatal által. A Polgármesteri 
Hivatalban 4 fő dolgozott, akik közül hárman nem szerepeltek a támogatotti nyilvántartásban. 

Sajnos a valós foglalkoztatottak és a Hivatal szerinti támogatottak névsora nem egyezett. 13 fő 
szerződése így a Hivatal szerint jogtalanul lett megszüntetve, akik után folyósított teljes támogatást a 
Hivatal visszaköveteli. A visszakövetelt összeg: 10.969.516,- Ft. 

Addig, amíg a fenti összeget az Önkormányzat vissza nem fizeti, addig az ez évi közfoglalkoztatási 
programra nem lehet pályázni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el.  

Zagyvarékas, 2020. március 5. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 
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____/2020.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a közfoglalkoztatás támogatásának visszafizetéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal JN-07M/01/003834-8/2020. számú határozata alapján 
visszakövetelt 10.969.516 Ft jogtalanul felvett támogatást visszafizeti. 

Felelős: Kurucz László polgármester 

Határidő: 2020. március 13. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala 
4. Irattár  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március -i ülésére 

Az önkormányzat által igénybevehető folyószámlahitel felvételének szándékáról 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

A közfoglalkoztatás körében elkövetett szabálytalanságok során bírságra lehet számítani mind a 
Kormányhivatal, mind a NAV részéről. A szociális konyha megépítésének további költségeit is a saját 
költségvetésből kell finanszírozni. 

A hitelképes önkormányzatok részére a számlavezető pénzintézetek rendelkezésre bocsáthatnak egy 
keretösszeget. A keretösszeget az adóbevételek figyelembevételével hagyja jóvá a pénzintézet. 

Mivel a hitelt a folyósítástól számított egy tárgy éven belül vissza kell fizetni, így nem kell hozzá 
kormányzati jóváhagyás. A rendelkezésre állás díja évi 0,5 %. A szerződéskötéskor 1%-os kezelési 
költséget kell fizetni. Amennyiben felhasznál az önkormányzat a keretösszegből pénzt, annak évi kb. 
3,4% a kamata. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A biztonságos gazdálkodás érdekében kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 

Zagyvarékas, 2020. március 3. 

 

    Kurucz László 

    polgármester 
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______/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Az önkormányzat által igénybevehető folyószámlahitel felvételének szándékáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az önkormányzat 40 
millió forint folyószámlahitelt vegyen igénybe a Takarékbanktól, valamit vállalja az igénybe vett  hitel 
visszafizetését. 

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kurucz László polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Takarékbank 5052 Újszász, Erkel F. út 
4. Irattár 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március 9-i ülésére 

a Zagyvarékasi szociális konyha építése során felmerült pótmunka elfogadásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Zagyvarékasi szociális konyha kivitelezése során olyan közművezetékek kerültek feltárásra, amelyet 
csak pótmunkával lehetett orvosolni. Ezt 2019. július 12-én a kivitelező Böjtös Bau Kft. jelezte az 
Önkormányzat felé. Az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr a kivitelező pótmunka igényét 
jogosnak találta, ezt a 2019. október 4-én kelt műszaki ellenőri beszámolóban rögzítette. 

A pótmunka összege 62.420,- Ft + ÁFA, azaz 79.273 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunka összegét biztosítsa a 2020. évi költségvetés 
terhére. 

Zagyvarékas, 2020. március 9. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 
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____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékasi szociális konyha építése során felmerült pótmunka elfogadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi szociális konyha 
kivitelezése során felmerült bruttó 79.273 Ft összegű pótmunka kifizetését a 2019. évi pénzmaradvány 
terhére biztosítja. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Megyei Területfejlesztési Ügynökség (email) 
4. Böjtös Bau Kft. (email) 
5. Irattár 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március 9-i ülésére 

a 19/2020.(II.05.) Kt. határozat módosításáról 

 

Tisztet Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 19/2020.(II.05.) határozatában a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. ideiglenes 
ügyvezető igazgatójának Kézér Irén Zagyvarékas, Thököly utca 3. szám alatti lakost választotta. A 
megbízás időtartamát határozott időben állapította meg, de a határozott időtartam végét konkrétan 
nem határozta meg, hanem a munkakörre vonatkozó pályázati felhívás eredményes lezárásában 
állapította meg. 

A bírósági bejelentés során kiderült, hogy vagy határozatlan idejű lehet a kinevezés, vagy határozott 
időre szóló, de akkor a lejáratot is konkrétan meg kell határozni. 

Mivel a megbízott ügyvezető a feladatot 220. június 30-ig tudja vállalni, így kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a határozatot a fentiek alapján módosítsa. 

Zagyvarékas, 2020. március 9. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 

 

 

 

_____/2020.(____) Kt. 



 
 
 
  
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

H a t á r o z a t: 

 a 19/2020.(II.05.) Kt. határozat módosításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2020.(II.05.) Kt. határozatot akként 
módosítja, hogy Kézér Irén Zagyvarékas, Thököly utca 3. szám alatti lakost a Rékasszolg Közhasznú 
Nonprofit Kft. ideiglenes ügyvezető igazgatójának határozott időre, 2020. február 6-tól 2020. június 
30-ig nevezi ki. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kézér Irén Zagyvarékas, Thököly utca 3. 
4. Dr. Kókai Gábor ügyvéd (email) 
5. Kontír-Nívó Kft. (email) 
6. Irattár  

 




