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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. július 14 (kedd) 16 óra  

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

Napirendi pont javaslat: 
 
1. Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft további működéséről 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

2. Előterjesztés a Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésére 
történő átadásáról 

Előadó: Kurucz László polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat udvarának rendbetételéről  

Előadó: Kis Gyula alpolgármester   

 

4. Előterjesztés a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának 
előkészítésére  

Előadó: Kurucz László polgármester    

A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020.06.25. 
 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. további működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kontír-Nívó Kft. elkészítette a Rékasszolg Köszhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi 
éves beszámolóját. (Az előterjesztés melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzügyi beszámolót)  

A beszámolóból látható, hogy a Kft. veszteséggel zárta az elmúlt évet. 2018-ban még 2.972.000 Ft 
volt a veszteség, 2019-ben már 7.466.000 Ft lett. A mellékletekből az is látszik, hogy a házipénztárban 
2020. január 1-én 7.597.085 Ft-nak kellett volna lenni, 2020. február 5-én 8.443.659 Ft-nak. A 2020. 
február 5-én felvett jegyzőkönyv alapján a házipénztárban 1.139.474 Ft, ebből 1.027.690 Ft készpénz, 
és 111.844 Ft pedig kifizetett számla formájában. Ebből adódóan a házipénztár hiánya 7.304.185 Ft 
volt. A be nem fizetett ÁFA-t áprilisban kellett megfizetni, aminek összege 1.896.000 Ft volt. 

A Képviselő-testület 2020. március 9-i ülésén 2020. június 30-ig bízta meg Kézér Irént a Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátásával. Ez alatt az idő alatt a Kft. adminisztratív ügyei rendeződtek. A 
közfoglalkoztatás során 21 főre pályázhatott az önkormányzat 2020. április 1-től. Az intézményekben 
nincs probléma, de az utcai munkákra (fűnyírás, szemétszedés stb.) nagyon nehéz a létszámot 
feltölteni. Jelentkező van, de amikor kiderül, hogy dolgozni is kell, akkor nem vállalják, illetve 1-2 hét 
után felmondanak. Két megbízható ember akad a fűnyírásra, így a júniusi esőzések miatt igen-igen 
elburjánzó növényzetet nehezen sikerül kordában tartani. 

A Foglalkoztatási Osztállyal rendeződött a kapcsolat, az elszámolások és a támogatások terén is rend 
van. 

A Kft. karbantartó részlege sajnos egyáltalán nem eredményes. Az intézményekben sokszor az 
óvónők, bölcsődei gondozók vágják a füvet, illetve a családtagok mennek be vészhelyzet idején a 
javítási munkákat elvégezni. Pedig negyedévente kifizetik a megállapított összeget a cég számlájára. 
Mellékelten csatolom az óvoda vezetőjének levelét, amelyben a szükséges javítások, karbantartások 
elvégzését kéri. Az önkormányzat minden hónapban 2 millió forintot utal át támogatásként. 
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Két dolgozó az elmúlt időszakban felmondott, így a Kft. munkatársainak száma az ügyvezető 
kivételével jelenleg 5 fő. Az egészségház energetikai korszerűsítése kivitelezési munkálatainál a 
nyertes cégnek felajánlottuk a Kft. munkáját. A festés során lett volna lehetőség a munkára, de sajnos 
1 hét után a kolléga lebetegedett. 

A munkaeszközök hiányosak, az előző ügyvezető munkába állása során nem volt átadás-átvétel, így 
sajnos nem tudjuk számonkérni rajta a hiányzó eszközöket. A gépek állapota is katasztrofális volt. 
Elmaradtak a karbantartások. Jelenleg a legfontosabb, legszükségesebb karbantartásokat, javításokat 
elvégeztettük. A rakodógép javítása azonban 723.300 Ft-ba kerülne. Az árajánlatot mellékletként 
csatolom. 

Az is kifejezetten rossz gyakorlat volt az előző időszakban, hogy a gépeket odaadta az ügyvezető a 
lakosoknak úgy, hogy nem volt megállapítva bérleti díj, sem kaució, nem volt szerződés sem. 

Ahhoz, hogy a Kft. eredményesen működjön, az irányításnak műszaki hozzáértéssel, emberek 
irányításában jártasnak kell lennie, és jó gazda gondosságával kell a rá bízott javakkal bánnia. A 
jelenlegi ügyvezető 2020. augusztus 31-ig vállalja a munkát, így pályázatot kell kiírni a feladat 
ellátására. 

 

 

 

Zagyvarékas, 2020. július 6. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 
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       /2020. (     ) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységének 
ellátásáról 
 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény-
kimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) megtárgyalta és az abban 
foglaltakat figyelembe véve, az alábbiak alapján: 

 Mérleg főösszege 27.002 E Ft, azaz Huszonhétmillió-kettőezer forint, 

 Alaptevékenység eredménye: -7.460 E Ft, azaz  mínusz 
Hétmilliónégyszázhatvanezer forint, 

 Vállalkozási tevékenység eredménye: - 6000 Ft, azaz Mínusz Hatezer forint 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület döntött továbbá abban, hogy a tárgyévi eredmény - 7.466 E Ft, 
azaz Mínusz Hétmillió-négyszázhatvanhatezer forint az eredménytartalékba 
kerüljön. 

 

A határozatról: 
 

1. RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kézér Irén ügyvezető 
2. Kurucz László polgármester 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző 
4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, helyben 
5. Kontír-Nívó Kft. Hegedűsné Balajthy Brigitta ügyvezető 
6. Képviselő-testület tagjai 
7. Irattár 

értesülnek. 
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      /2020. (        ) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ideiglenes ügyvezető 
igazgatójának Kézér Irén  Zagyvarékas, Thököly utca 3. szám alatti lakost bízza meg. 
 
A megbízás időtartama 2020.július 1-től 2020. augusztus 31-ig határozott időre szól. 
 
Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 
 
 

A határozatról: 

1. Kézér Irén , 5051 Zagyvarékas, Thököly út 3. - helyben 
2. Kurucz László polgármester 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző 
4. Képviselő-testület tagjai 
5. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja – helyben 
6. Dr. Kókai Gábor ügyvéd elektronikus úton 
7. Kontír-Nívó Kft. elektronikus úton a Kft. könyvelője  
8. Irattár 

értesülnek. 
 
 
 
 
     /2020. (       ) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 
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Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 
Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 

Határidő: azonnal 
 
Felelős: Kurucz László polgármester 
 
A feladat végrehajtásában közreműködik: Polgármesteri Hivatal Titkársága 
 
 
 
A határozatról: 
 
1.)Kurucz László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.)Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
      Melléklet a ____/2020.(_____) Kt. határozathoz 
 
 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 

munkakör betöltésére 
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek: 

- településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak 
karbantartása, települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása 

- az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása 
- közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, 

felügyelete, ellenőrzése 
- mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása 

Jogállás, bérezés, juttatások: 

A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 
törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet 
- középiskolai végzettség 
- B kategóriás jogosítvány 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben tapasztalat 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz László polgármester nyújt, az 56/540-
021-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 

- elektronikus úton Kurucz László polgármester részére a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen 
keresztül 

A pályázat elbírálását követően azonnal.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája  

 

Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. Próbaidő: 6 hónap 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészt Zagyvarékas Község Önkormányzata (székhelye: 5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56., adószám: 15733067-2/16, bankszámlaszáma: 70300015-5410247-00000000, 
képviseletében eljárni jogosult Kurucz László Árpád polgármester) – (továbbiakban Önkormányzat), 
 
másrészt Rékasszolg Közhasznú Nonprofit  Kft. (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., 
adószáma: 24915908-2-16, cégjegyzékszáma: ……………., bankszámlaszáma: ……………, 
képviseletében eljárni jogosult Kézér Irén ügyvezető) – (továbbiakban:  Kft.) (továbbiakban együttesen: 
Felek) - között az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által kidolgozott és a Jász- Nagykun- Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához (továbbiakban: 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya) benyújtott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
programok lebonyolításához - egyes programok hatósági szerződéseire is tekintettel – a Kft. jelen 
megállapodásban foglalt feladatokat látja el.  

2. A programok keretén belül foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Zagyvarékas 
Község Polgármestere gyakorolja, aki a munkavégzéshez kötődő egyes adminisztratív 
feladatok ellátásával a Kft.-t bízza meg jelen együttműködési megállapodásban foglalt 
tartalommal. 

3. A munkaerőigény bejelentése Önkormányzat feladata. A Kft. a Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Osztálya által kiközvetített személyeket fogadja és az Önkormányzat nevében munkaegészségügyi 
vizsgálatra elküldi. A munkaegészségügyi vizsgálatra elküldött személyek számáról a 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályát 5 munkanapon belül tájékoztatja.  

4. A Kft. a közfoglalkoztatott munkavállalókkal a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, 
módosításához, megszüntetéséhez, illetve a megszűnése esetén szükséges dokumentumokat (pl. 
közfoglalkoztatási szerződés, tájékoztató, igazolás) az Önkormányzat nevében elkészíti és azokat 
aláírás végett az Önkormányzat részére megküldi, majd a dokumentumok egy-egy példányát a 
munkavállaló részére átadja.  

5. A  Kft. a munkavállalókat munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíti. 
6. A Kft. a munkavállalók napi munkavégzését irányítja és ellenőrzi, a munkavégzésről naponta 

munkanaplót vezet. A munkavállalók heti 40 órában, munkaidőkeretben dolgoznak a 
Zagyvarékasi Önkormányzati Hivatal munkarendjéhez igazodva. 

7. A Kft nyilvántartja a munkavállalók munkaidejét, szabadságát, munkahelyről történő 
távolmaradását (fizetett szabadság, betegszabadság, táppénz, igazolatlan távollét, stb.) és azok 
elszámolásáról gondoskodik. 

8. A Kft. a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az Önkormányzat által kért adatokat 10 
munkanapon belül szolgáltatja és a kért adatok pontosságáért felel. 

9. A Kft. a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által kibocsátott munkabér-elszámoló lapot 
formanyomtatványon havonta kitölti és a szükséges mellékleteket csatolja, legkésőbb a 
tárgyhónapot követő hónap 10-ig. Az ott közölt adatok pontosságáért felel. Az elszámoláshoz 
használt nyomtatványok, és a programok hatósági szerződései az együttműködési megállapodás 
mellékletei. 

10. A Kft. a záró beszámolókat előkészíti, a program végrehajtása során keletkezett iratokat, 
elszámolásokat az Önkormányzat részére átadja. 

11. A Kft. a munkavállalók munkabérét a jogszabályoknak megfelelően számfejti. A Zagyvarékasi 
Önkormányzati Hivatal végzi a munkabérek átutalását, illetve készpénzes kifizetését. 

12. Az együttműködési megállapodásban nem rögzített és jogszabályban meg nem határozott, de 
a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket Felek egymással egyeztetik 
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és ide vonatkozó megállapodásukat írásban rögzítik. Az írásban rögzített megállapodások a 
jelen együttműködési megállapodás kiegészítését képezik. 

13. Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. 
14. Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 
15. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult 60 nap felmondási idő mellett, indokolás nélkül 

rendes felmondással megszüntetni. 
16. Felek bármelyikének súlyos szerződésszegése a jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását 

eredményezi. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél jelen megállapodásból 
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen megállapodás 
fenntartását lehetetlenné teszi. Amennyiben valamelyik fél a másik fél súlyosan szerződésszegő 
magatartását észleli, úgy a tudomásszerzést követően legkésőbb 8 napon belül írásban felszólítja a 
másik felet 8 napos határidővel a teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte esetén a sérelmet 
szenvedett fél a megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Ettől érvényesen eltérni nem 
lehet. 

17. A megállapodást megszüntetni csak a másik félhez írásban, tértivevényes postai küldeményként 
megküldött levélben lehetséges. 

18. A Kft. jelen megállapodás fennállása alatt és annak megszűntét követő 3 évig, a 
megállapodással kapcsolatban tudomására jutott állam- és szolgálati titkot megőrizni köteles; a 
tevékenysége során előtte ismerté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy 
személynek tájékoztatást nem adhat, amelyek kiszolgáltatása az állam, az Önkormányzat, más 
jogi és természetes személy számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös 
következményekkel járna; kivéve ha az Önkormányzat engedélyezi ezen tények, adatok, titkok 
harmadik személy részére történő átadását. 

19. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás bármely okból történő felmondása a Feleknél egyidejű 
elszámolási kötelezettséget teremt. 

20. A jelen együttműködési megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
A szerződő felek a jelen megállapodást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 4 példányban írták alá. 
 

 
 
Kelt: 

 
 
 
 

 
 

 
…………………………………………...    …….………………………………………. 

………… polgármester     …………… ügyvezető 
…………….. képviseletében                ……… Kft. képviseletében 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

A Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésre történő átadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Serbán József, Zagyvarékas, Aradi utca 25. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 
felé a Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésére vonatkozóan. 

A Sörkertet hosszabb távon szeretné üzemeltetni. Előbb csak vendéglőként, majd pizzériaként is. 

A 2020. június 30-i ülésen a Képviselő-testület arról döntött, hogy szándékozik kiadni a Sörkertet, és a 
jegyzőt bízta meg a bérleti szerződés kidolgozásával. 

A szerződés elkészült, azt kell jóváhagynia a testületnek, és a bérleti díj javaslat, azt a testület 
módosíthatja. Javaslom három havi kaució meghatározását is. 

Legutóbb 2014-ben volt kiadva a helyiség, de akkor bérleti díjat nem kért a Képviselő-testület, mivel 
az akkori bérlő az őrzést vállalta a területen. 

A Sörkert épületének van önálló villanyórája. Vízóra is van, de az nincs hitelesítve. 

 

Zagyvarékas, 2020. július 7. 

      Kurucz László 

      polgármester 
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_____/2020.(____) Kt.  

H a t á r o z a t: 

A Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésre történő átadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszögben lévő vendéglátóegységet 
(Sörkert) Serbán József (Zagyvarékas, Aradi utca 25.) részére a határozat melléklete szerinti bérleti 
szerződés alapján bérbe adja. 

A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Kurucz László polgármestert.  

  

 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Serbán József, Zagyvarékas, Aradi u. 25. 

 

Melléklet a ____/2020.(_____) Kt. határozathoz 

 

INGATLAN BÉRBADÁSI SZERZŐDÉS 

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

másrészről:  Serbán József  5051 Zagyvarékas, Aradi utca 25 sz. (szül.: Szolnok, 1985. 06. 11. an.: 
Bökönyi Erika Tünde, adóazonosító:       )- mint bérlő-/a továbbiakban: Bérlő/ 
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együttesen: Felek között alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett: 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi az önkormányzat tulajdonát képző 

– Zagyvarékas Kiszögi Sörkert (5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54. sz.) 87m2 alapterületű 
épületét vendéglátó ipari egységként üzemeltetésre. 

 
2. A bérlet időtartama: a szerződéskötés napjától 1 (egy) év. Amennyiben a bérlő 

maradéktalanul teljesíti a Bérlő által megjelölt feltételeket, illetve elvárásokat, valamint olyan 
szükséges, vagy hasznos beruházásokat eszközöl, melyek a bérleti jogviszony egyéves 
időtartama alatt értékvesztéssel nem fedhetők le, valamint a beruházás tárgya a bérlemény 
elválaszthatatlan részévé vált, a bérleti jogviszony időtartama minimum a megtérülés 
időtartamára Zagyvarékas Község Képviselő Testületének hozzájárulása hiányában hiúsul meg,  
Zagyvarékas Község Önkormányzata a bérlő által elvégzett beruházások által generált, a 
bérlemény forgalmi értékben kimutatható értéknövekedést köteles a bérlőnek megtéríteni, 
kivéve ha beruházás elvégzése a bérleti jogviszonyra vonatkozó, a bérleti szerződés 
megkötésekor hatályos jogszabályok alapján a bérlő kötelezettsége. Amennyiben az 1 év 
működési tapasztalatait az önkormányzat felülvizsgálata pozitívan értékeli, úgy jelen szerződés 
időtartama további 2 évvel meghosszabbodik. 

3. Bérlet díj: 
- Az önkormányzat ………./hó bérleti díj ellenében biztosítja a bérletet. 
-  

4. Bérbeadó elvárásai: 

      Az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások: 

- a településen élők és a Kisszögi rendezvényekre látogatók számára megfelelő színvonalú és 
elérhető árú szolgáltatás biztosítása, 

- a település egészét érintő rendezvényeken (pl.: a falunap, gyermeknap, sportrendezvény, stb.) 
együttműködés az önkormányzattal, 

- az üzemeltetéshez szükséges működési engedély megszerzése. 
 

5. Bérlő kötelezettségei 
1. Vállalja a vendéglátó-ipar egység megfelelő és biztonságos készülékekkel, berendezésekkel 

való ellátását, működési engedélyének megszerzését. 
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2. A Bérbevétel napjától gondoskodik a bérelt eszköz, ingatlan biztonságával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, 
kidolgozásáról és az őrzésről. 

3. Vállalja, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja. 
4. Vállalja a bérlemény működtetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi, 

közszolgáltatási díj kifizetését. 
5. A bérleményben a szándéknyilatkozatában megjelölt tevékenységen kívül, más tevékenységi 

kört csak a bérbeadó hozzájárulásával folytathat. 
6.  Kisszög területén politikai, illetve politikai jellegű tevékenységet nem folytathat 
7. A bérlemény albérletbe nem adható. 
8. A létesítmény nyitvatartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint 

történik, ami a szerződéskötés időpontjában tervezetten: 
- nyári időszakban (március 15-től szeptember 30-ig) Hétfő-Péntek 17.00-21.00 óráig 

 Szombat-Vasárnap 10.00-21.00 óráig 
   

- téli időszakban (október 1-től március 14-ig) csak hétvégén és rendezvények ideje alatt. 

Önkormányzati és egyéb rendezvények ideje alatt egész napos nyitva tartás  

9. Az üzemeltetésre átvett épület helyiségeinek tisztántartása, napi takarítása a hozzátartozó 
kerthelyiség rendezettségének és tisztántartásának biztosítása. 

10. Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása. 
11. A keletkező kommunális hulladék és veszélyes hulladék kezelése, elszállíttatása. 
12. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok 

elvégeztetése és a hibák kijavítása. 
13. A rovar és rágcsálóirtást szükség szerinti elvégeztetése.  

 

6. A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése 
- a határozott idő lejártával 
- közös megegyezéssel 
- felmondással 
6.3 Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
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6.4 Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és 
ezen dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen 
szerződésük szóbeli nyilatkozattal vagy ráutaló megatartással nem módosítható. 

6.5 Bármely fél jogosult a szerződést 2 hónapos határidővel, írásbeli indoklással felmondani 
(rendes felmondás) 

6.6 A Felek jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatják a másik fél súlyos szerződésszegése 
esetén. 

6.7 A Felek súlyos szerződésszegésének tekintik különösen: 
- a 90 napnál hosszabb bérleti illetve közüzemi díj hátralék, valamint köztartozás felhalmozását, 
- ha Bérlő képviselőjének büntetőjogi felelősségét bíróság jogerősen megállapítja a 

foglalkozásra vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt: 
6.8 A szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén Felek kötelesek az utolsó napon 

egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. Bérlő köteles az általa használt 
ingatlant elhagyni, Bérbeadó részére tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadni. 
 

7. Záró rendelkezések 

7.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXIII. tv. rendelkezései 
az irányadók. 

7.2 Felek megállapítják, hogy jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

7.3 Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a ____/2020. (____) sz. határozatával 
jelen tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta Kurucz László polgármestert annak 
aláírásával. 

7.4 Szerződő felek jelen szerződést elolvastál, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat 
magukra nézve kötelezően elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták 

Kelt: Zagyvarékas, 2020 július 

Bérbeadó részéről Bérlő részéről 

Kurucz László  Serbán József 
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polgármester  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

Az önkormányzat udvarának rendbetétele 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat udvara nagyon elhanyagolt állapotban van.  Nagy kupacokban áll a betontörmelék.  
Mennyisége kb. 400-500 m3. A maradék építőanyagokat is szétdobálva, rendezetlenül tároljuk az 
udvaron. Egy nagy átfogó takarításra, rendrakásra lenne szükség. 

A betontörmelék zúzását egy cég elvégezné. A zúzógép ideszállítása 80.000 Ft-ba, a zúzás pedig 2000 
Ft/m3 árban lenne. 

A zúzott követ mi is fel tudnánk használni, illetve értékesíteni is lehetne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törmelék zúzására a költségvetésből pénzt különítsen el. 

 

Zagyvarékas, 2020. július 07. 

       Kis Gyula 

       alpolgármester 
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_____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Az önkormányzat udvarán lévő betontörmelék feldolgozásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat udvarán lévő 
betontörmelék zúzására maximum 1.200.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséből. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Kis Gyula alpolgármester 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Kis Gyula alpolgármester 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző 
4. Irattár  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2020. július 14-ei ülésére 

a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

- Díszpolgári Cím 

- Zagyvarékasért Emlékérem 

A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek 
az alábbiak: 

a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő 
munkavégzés 

c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény 

d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység 

e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka 

 

A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért 
emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 

Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos 
javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években 
kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a 
település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető 
szervezetek, személyek részére. 
 
A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet: 
a) bármely települési képviselő 
b) a községi önkormányzat és szervei 
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 
 
Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2020. július 7. 
 

Kurucz László 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
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KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK (2008-2017) 
 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 
2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 
2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 
2010 - Bán Flóriánné 

2011 Dr. Móricz Imre 
Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 
Kis István 

2012 Serfőző Simon 
Legaza Mihályné 
Polónyi Gáborné 
Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István 
Cinka István 

Dr. László Domokos 
Tóth Jánosné 

 
2014 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 
Garai Imréné 
Földes Imre 

 
2015 

 
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Kovács Margit 

Szalay Mihály Ivánné 
 

2016 
 

néhai Bodó István 
Ecseki Nándor István 

Körmendy András Attiláné 
Bodó Istvánné 

2017 Id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
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Felhívás 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható 
kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája 
elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX. 16) sz. önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította: 

1. Díszpolgári Cím 

2. Zagyvarékasért Emlékérem 

 

A díjak adományozásának feltételei: 

1. Zagyvarékas Község díszpolgári címe adományozható: 

azoknak az élő vagy holt magyar állampolgároknak, akik a következő feltételeknek 
megfelelnek. 
 

a) Zagyvarékas község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a község 

lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását. 
 

2. Zagyvarékasért Emlékérem adományozható:  

a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális 
életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. 

b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, 
kiemelkedő munkavégzés. 

c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény. 
d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység. 
e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka. 
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A rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a díszpolgári cím, illetve a Zagyvarékasért 
emlékérem díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

 

Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személyt 
kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani 
szíveskedjenek. A javaslattételi lap a község honlapján (www.zagyvarekas.hu), valamint a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán elérhető. 

 

Ajánlásaikat 2020. július 31-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (5051 Zagyvarékas, 
Rákóczi út 56.) vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek. 

A kitüntetések átadására a község augusztus 20-ai ünnepségén kerül sor. 

 

 

Tisztelettel: 

Kurucz László  
           polgármester 

 

 

a javaslattevő megnevezése, címe, 

telefonszáma 
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J A V A S L A T 

  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított elismerésre 

(A nyomtatvány sokszorosítható, értelemszerűen kitöltendő) 

1. A javasolt adatai 

Neve:      

Születési helye, év, hó, nap: 

Anyja neve: 

Címe: 

Munkahelye: 

Beosztása (foglalkozása): 

Tudományos fokozat: 

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal): 

2. Javasolt elismerés 

 3. A javasolt személy szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a községre, a község 
közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő 
teljesítmény kiemelésével (a túloldalon folytatható): 

Dátum: 

Aláírás 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2020. évben is igényelhető az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása. 
 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál. Továbbá lehetőség van pályázni rendkívüli szociális támogatásra is a 
Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások 2020. évi kifizetéséhez. 
 
Tekintettel arra, hogy a szociális feladatok ellátására 2020. évben kapott költségvetési 
támogatás előreláthatólag fedezetet biztosít a települési támogatások kifizetésére, így 
javaslom a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti célterületre benyújtani a pályázatot. 
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
………../2020. (VII. …...) sz. képviselő-testületi határozat 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. 
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pont 
szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be az 
alábbiak szerint: 
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Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzat 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az év 
közbeni támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2020. szeptember 30. 

A határozatról: 

1.) Kurucz László Árpád polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2020. július ….. 
 
 
 
           Kurucz László Árpád 
        polgármester 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 számú pályázatban végzendő munkálatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A májusi konzorciumi megbeszélés során derült ki, hogy Zagyvarékas Község vállalta a Zagyva-híd 
lábánál kialakításra kerülő street-fitness pálya előkészítő munkálatainak elvégzését. 

Az előkészítő munka során a területen lévő épületet le kellett bontani. Ezt a Vakond Kft. munkatársai 
elvégezték ingyenesen. 

A következő feladat az lenne, hogy a 97 m2 területet 0.4 méter mélyen ki kell ásni, és meg kell tölteni 
füredi homokkal, valamint szegélykővel kell ellátni. 

Mivel a Rékaszsolg Közhasznú Nonprofit Kft. munkagépe működésképtelen, így az ásást is 
vállalkozóval kell elvégeztetni. Kértünk árajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlata a Vakond Kft-nek van, 
akik ingyenesen elvégeznék ezt a munkát is. 

A füredi homokot legkedvezőbben egy újszászi vállalkozó 6000 Ft/m3 áron szállítja. 40 m3-re van 
szükség, ennek ára 240.000 Ft lesz. Szegélykő rendelkezésre áll, a stabilitásához 5 q cementre és 2 m3 
sóderre van szükség, ami kb. 46.000 Ft-os költség. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kb. 300.000 Ft költséget biztosítsa a 2020. évi 
költségvetés terhére. 

Zagyvarékas, 2020. július 13. 

     Kis Gyula 

     alpolgármester 
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____/2020.(______) Kt. 

 H  a t á r o z a t: 

a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 számú pályázatban végzendő munkálatokról 

Zagyvarékas, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-
2016-00019 számú pályázat megvalósítása során a street-fitness pálya kialakításának előkészítő 
munkálataira 300.000 Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés terhére. 

Erről értesül:  

Kurucz László polgármester 

Kis Gyula alpolgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző 

Görög Szabolcs pénzügyi vezető 
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