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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. március 20. (péntek) 9 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 Község Önkormányzata 2020 évi összesített 
közbeszerzési tervének jóváhagyására  
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

2. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításáról szóló 15/2020.(II.04.) Kt. határozatának módosításáról 

Előadó: Dr. Fekete Nóra  jegyző 

 
3. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Kurucz László polgármester  

A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020. 03.19. 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

                                          
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Zagyvarékas Község Önkormányzata  

2020. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A Kbt. e rendelkezésére figyelemmel 

jóváhagyásra előterjesztem Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2020. évi Összesített 

Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: Közbeszerzési Terv). 

A mellékelt Közbeszerzési Terv a Zagyvarékas Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésében foglaltak alapulvételével készült el. 

A Közbeszerzési Terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Zagyvarékas Község Önkormányzata, mint 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Tervben nem szereplő, vagy az abban foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, amennyiben arra olyan igény 

merül fel, melyet Ajánlatkérőként nem láthatott előre. 

Ezekben az esetekben a felmerült igénynek vagy egyéb változásnak megfelelően a Kbt. 42. § 

(3) bekezdése alapján a Közbeszerzési Tervet módosítani kell. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és az annak mellékletét képező 

Közbeszerzési Terv tervezetének megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű 

többséggel – elfogadni szíveskedjék! 

Z a g y v a r é k a s, 2020. március 18. 
         Kurucz László 
         polgármester 



  

 
 
____/2020.(____ ) Kt. 
H a t á r o z a t a 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 2020. évi Összesített Közbeszerzési Tervének 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának a jelen határozat mellékletét képező 2020. évi 
Összesített Közbeszerzési Tervét jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kurucz László polgármester 
  Dr. Fekete Nóra jegyző 
   
A határozatról: 
 
1) Kurucz László polgármester 
2) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3) Képviselő-Testület tagjai 
4) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
 értesülnek. 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
2020. 

 
 
 
 

 
AZ ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVET  

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

 
a………… /2020.(____)számú határozatával  

fogadta el.



  

  A közbeszerzés 
tárgya1 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke (millió 

Ft) 

 I. Árubeszerzés          

____ 

 
 

_____ 
 
 
 
 
 ______ ______ 

 
 
 
 
 
 
 

___________ _______ 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

--------- 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított 
közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
 



  

 II. Építési 
beruházás 

         

---------- 
 --------- ----------------- ----------------- -------------------- ----------- 

 
 

------------------ 
 
 
 

  
III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
       

 

--------------------- ------------ ------------- ------------------ ------------------- ----------------- ------------- 

 
 
 
 
 
Nemzeti értékhatár alatti építési beruházások: 
 
 

  A projekt tárgya Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére ? 

 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 
 
 

Projekt nettó 
értéke 

 
 



  

------------------------ ------------ --------------- ------------------ -------------------------- --------------- 
  
  ---------------- 

 
 
 
Zagyvarékas, 2020. március 18. 
 
 
 

Kurucz László        Dr. Fekete Nóra 
polgármester             jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március -i ülésére 

a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 15/2020.(II.04.) Kt. 
határozatának módosításáról 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztályától (továbbiakban: Törvényességi Osztály) törvényességi felhívást kaptunk. 

A felhívás kifogásolta a polgármester illetményének megállapítását is. A képviselő-testület Kurucz 
László Árpád főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 
149/2019.(XI.7.) számú önkormányzati határozatában Zagyvarékas község 2019. január 1-én aktuális 
lakosságszámának megfelelően igazodva bruttó 548.445,- Ft-ban állapította meg a polgármester 
illetményét, valamint 82.270,- Ft-ban a polgármesteri költségtérítés összegét. 

A polgármesteri illetmény határozat szerinti megállapítása sérti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény ( továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében foglaltakat, tekintettel 
arra, hogy a száz forintra kerekítés alkalmazásával a polgármester 548.400,- Ft illetményre 
jogosult. Így a költségtérítés megállapítása sem volt pontos, mivel az illetmény kerekítése miatt a 
havi bruttó összegnek 82.260,- Ft-nak kell lenni.  

A 15/2020.(II.04.) Kt. határozatban a kerekítés szabályainak figyelembevételével állapította meg 
2020. február 1-től a polgármester illetményét és költségtérítést. A Törvényességi Osztály véleménye 
szerint visszamenőleges hatállyal 2019. október 13-tól kell alkalmazni a határozatban foglaltakat, így 
módosítani kell a határozatot. 

érem az alábbi határozat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2020. március 18.     Dr. Fekete Nóra 

               jegyző  
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____/2020.(_____) 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, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
dönt arról, hogy 

1. Kurucz László főállású polgármester illetményét 2019. október 14. napjától kezdődően 
havonta bruttó 548.400,-Ft-ban állapítja meg. 

2. 2. Kurucz László főállású polgármester költségtérítése 2019. október 14. napjától kezdődően 
a havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 82.260,-Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
4. A képviselő-testület a 15/2020.(II.04.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

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 2020. március ……..-i ülésére 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, 
akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 2011. március 30-i ülésén a 39/2011. (III. 30.) 
számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát bízta meg a rendelet 
megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén 
fogadta el, amely 2011. május 3-án hatályba lépett. 

Az intézményi térítési díj megállapításának szabályait az Sztv., a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Költségvetési törvény) tartalmazza.  

Az Sztv. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési 
díj konkrét összegben történő meghatározása. 

Ugyanezen törvény 115. § (1) bekezdése értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a 
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továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-
jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.” 
Az intézményi térítési díjak 2020. évi vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget a 
Költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján határozta meg az intézmény.  
 
A Költségvetési törvényben meghatározott ez évi normatívák módosulása miatt a Rendelet 
módosítása szükséges.  
 
Az alaprendelet az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 
 
A térítési díjakra vonatkozó javaslat kidolgozása során arra törekedtünk, hogy az ellátásból 
térítési díj változása miatt lehetőleg ne kerüljenek ki rászoruló ellátottak.  
 
A rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása tag településeinek jóváhagyásával 
léptethető hatályba. A térítési díjra vonatkozó javaslatot a jelen előterjesztés melléklete 
tartalmazza.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozat-tervezet elfogadását! 
 
 
Szolnok, 2020.  március 16. 
 
 
         Kurucz László 
         polgármester 
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_____/2020.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t:   

 
a szociális ellátások után fizetendő 2020. évi térítési díjakra vonatkozó javaslat 
véleményezéséről 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében szereplő térítési díjakat 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlését a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri Kurucz László polgármestert, hogy a döntésről szóló 
határozatot Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs 
Osztályára küldje meg. 

 
A határozatról: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző  
3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Integrációs Osztályára  

- bognarnebn@ph.szolnok.hu - 
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Irattár 

értesülnek. 
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……/2020. (____) Kt. határozat  
melléklete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai 

2020.évben Zagyvarékason 

 

Szociális étkeztetés 
ZAGYVARÉKAS  

 Kategóriák  A szolgáltatás 
2020. évi 

önköltsége  
(Ft/fő/év) 

 A szolgáltatás 
2020. évi 

önköltsége  
(Ft/fő/adag) 

 

 
Intézményi 

térítési 
díj* 

(Ft/adag) 

 Kiszállítás 
(Ft/adag) 

 0 Ft-tól, az 
öregségi 
nyugdíjmin. 
100%-ig (28.500.-
Ft/hó) 

181.741 724 265 120 

 Az öregségi min. 
nyugdíj 100-200 
%-a között 
(28.501-57.000.-
Ft)  

181.741 724 415 120 

 Az öregségi 
nyugdíjmin. 200-
300%-a között 
(57.001-85.500.-
Ft/hó) 

181.741 724 515 120 

 Az öregségi 
nyugdíjmin.300%-
a fölött (85.501.-
Ft/hó) 

181.741 724 555 120 

 *A meghatározott díj az ÁFA-t- tartalmazza.  
 
 
 

 Házi segítségnyújtás 
 
ZAGYVARÉKAS  
 Kategória A szolgáltatás 

2020. évi 
önköltsége  

(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás 
2020. évi 

önköltsége   
(Ft/óra/ellátott) 

Intézményi 
térítési díj  

(Ft/óra) 

Személyi gondozás 546.257 272 0 
 Szociális segítés 546.257 272 0 
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 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
ZAGYVARÉKAS 

 Kategóriák A szolgáltatás 
2020.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/év)

A szolgáltatás 
2020.évi 

önköltsége 
(Ft/készülék/nap)

Intézményi térítési díj 
(Ft/készülék/nap) 

 jövedelme a min. 
nyugdíj 300 % alatt  
( 85.500.-Ft/hó) van 

40.339 162 0 

 jövedelme a min. 
nyugdíj 300 % 
felett ( 85.501.-
Ft/hó) van 

40.339 162 30 

szociálisan nem 
rászorult 

40.339 162 120 

  
 
 

 Idősek nappali ellátása 
 
ZAGYVARÉKAS  

 Kategóriák A szolgáltatás 
2020. évi 

önköltsége 
(Ft/év/ellátott) 

A szolgáltatás 2020 évi 
önköltsége (Ft/nap/ellátott) 

Intézményi 
térítési díj   
(Ft/nap) 

  330.341 1316 0 

  
 
 
 




