
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. augusztus 18 (kedd) 14.30 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 települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 
 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

2. Előterjesztés a MFP-ÖTU/2019. kódszámú felhívás kapcsán a 3031723609. számú 
támogatói okirat szerint „Belterületi önkormányzati utak felújítása Zagyvarékason” 
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban 
benyújtott ajánlatok elbírálására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

3. Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Kurucz László polgármester 

 

4. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosításáról 
Előadó: Kurucz László polgármester    

 

5. Sportegyesület kérelme 
Előadó: Kurucz László polgármester    
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6. Serfőző László kérelme 
Előadó: Kurucz László polgármester    

 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2020.08.14  
 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
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Az előterjesztést készítette: Balázs Adrienn Ildikó 
       előadó 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatására 
 

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a 
szociálisan rászorulókat fenyegető veszélyhelyzet megelőzésre segítséget nyújthasson a téli 
időszakban. 
 
A községünkben rászoruló személyek számának felmérését követően pályázunk a szociális 
célú tűzifa vagy szén vásárlásra. 
 
 
A 2020. évben a maximálisan igényelhető barnakőszén mennyisége: 2016 q.  
 
 
Lágylombos fa esetén 3 erdei m3/ellátott tűzifa, keménylombos fa esetén 2 erdei 
m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az Önkormányzat. 
Szén vásárlása esetén a rendelet alapján legfeljebb 6 q/ ellátott szén mennyiség 
igényelhető. 
 
Az idei évben az Önkormányzatnak a barnakőszén településre történő szállítási költségén 
kívül a választott kategóriában önrész biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a 
település jelenleg nem szerepel a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 
besorolásáról szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében. 
 
Az önrész biztosítása keménylombos fa esetén:1000.-Ft/erdei m3 +ÁFA 

 lágylombos fa esetén:      1000.-Ft/erdei m3+ÁFA 
 barnakőszén esetén:          500.-Ft/q+ÁFA 

 
 

Önkormányzatunk az alábbi kategóriákból választhat: 

 ún. kemény lombos fafajtát vásárolhat melynek ára 16.000.-Ft/m3 +Áfa. 
 ún. lágylombos vásárolhat melynek ára 10.000.-Ft/m3 +Áfa. 
 szén esetén: 3.000.-Ft /q + Áfa 

 

A három verzióból csak egyre lehet pályázatot benyújtani. 
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Kérem a T. Kéviselő-testületet, hogy a barnakőszén községbe történő szállítatását és a 
szükséges önrészt az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szociális ellátások előirányzat 
maradványa terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

Z a g y v a r é k a s, 2020. augusztus 4. 
Kurucz László 
polgármester 

 
 

…../2020. (VIII…..) sz. képviselő-testületi határozat           TERVEZET 
 

 
Barnakőszén beszerzéséhez kapcsolódó saját forrás biztosításáról 

 
 

I.  Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 

által kezdeményezett barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételét, és az ezzel 

járó, önkormányzatot terhelő költségeket a 2020. évi költségvetésének szociális ellátások 

előirányzat maradványa terhére biztosítsa az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2.) az igényelt 2016 q barnakőszén 

 szállítási költsége (1.500.- Ft/q+ÁFA)    bruttó: 3.840.480.- Ft 

 vállalt önerő mértéke      bruttó: 1.280.160.- Ft 

mindösszesen:                    5.120.640- Ft   

 

II. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a barnakőszénben részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér.  

 

III. A képviselő-testület a támogatás igénybevételével, a barnakőszén elosztásával járó feladatok 

felügyeletével és a kapcsolódó döntések előkészítésével és meghozatalával a Szociális 

Bizottságot bízza meg. 
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A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Jánosi István Szociális Bizottság elnöke 
4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
5.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 



 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés a MFP-ÖTU/2019. kódszámú felhívás kapcsán a 3031723609. számú 
támogatói okirat szerint „Belterületi önkormányzati utak felújítása Zagyvarékason” 
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban 

benyújtott ajánlatok elbírálására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2019. évben a Magyar Falu Program keretében önkormányzatunk belterületi utak felújítására 
bruttó 24.849.683.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. 

2020. július 8-án a projekt megvalósítása érdekében ajánlattételi dokumentációt küldtünk 
ki az alábbi gazdasági szereplők részére: 

 SO-TA VIA Kft 6630 Mindszent Szőlő sor 7. 
 Tóth és Társa Kész Kft 5081 Szajol Fő út 20. 
 Szolnok Aszfalt Kft 5000 Szolnok Nagysándor József út 35/a. 
 Kétutas Építőipari és Szolgáltató Kft 8428 Borzavár Kossuth Lajos utca 7. 
 LAKESZ Út  Útépítő Kft 3374 Dormánd Dózsa György u. 11. 

 

Az ajánlattételi dokumentációban megadott határidőig 4 cég tett érvényes ajánlatot, a LAKESZ 
Út  Útépítő Kft cég nem nyújtott be egyáltalán ajánlatot a munkára. 

A benyújtott ajánlatok költségei az alábbiak: 

sorszám Cég neve bruttó ajánlati összege 
1. Szolnok Aszfalt Kft 23.109.989.-Ft 
2. Tóth és Társa Kész Kft 24.777.655.-Ft 
3. Kétutas Építőipari és Szolgáltató 

Kft 
26.552.823.-Ft 

4. SO-TA VIA Kft 27.120.434.-Ft 
 

Az Eljárási dokumentum 9. pontja kimondja: 
Valamennyi ajánlati részre azonos: 
„Az értékelési szempont a legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat, azaz a legalacsonyabb 
nettó áron kívánja Ajánlatkérő a beruházást megvalósítani, így a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatású ajánlat Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, azaz az eljárás nyertese.” 
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat 
elfogadását. 

Zagyvarékas, 2020. augusztus 5. 
       Kurucz László 
        polgármester 
 



 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
HATÁROZAT TERVEZET 

 
……../2020. (VIII……...) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
MFP-ÖTU/2019. kódszámú felhívás kapcsán a 3031723609. számú támogatói okirat szerint 
„Belterületi önkormányzati utak felújítása Zagyvarékason” elnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási 
szerződés megkötéséről 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3031723609. azonosító számú 
„Belterületi önkormányzati utak felújítása Zagyvarékason” elnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban benyújtott ajánlatokról az alábbiak szerint döntött: 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Az eljárásban az érvényes ajánlattevő az alábbi: 

 
a.) Szolnok Aszfalt Kft.       (5000. Szolnok, Nagysándor J. u. 35/a) 
b.) Tóth és Társa Kész Kft.  (5081. Szajol, Fő út 20.) 
c.) SO-TA VIA Kft              (6630. Minszent, Szőlősor 7.) 
d.) Kétutas Építőipari és Szolgáltató Kft (8428 Borzavár, Kossuth u. 7.) 
 

 
3.) A képviselő-testület a beszerzési eljárás nyerteséül az összességében a legelőnyösebb érvényes 

ajánlatot adó 
 

Szolnok Aszfalt Kft-t nyilvánítja. 
 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 

5.) A beruházás megvalósításához önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges. 
 
A határozatról:  

 
1. Szolnok Aszfalt Kft. (5000. Szolnok, Nagysándor J. u. 35/a) 
2. Tóth és Társa Kész Kft. (5081. Szajol, Fő út 20.) 
3. SO-TA VIA Kft (6630. minszent, Szőlősor 7.) 
4. Kétutas Építőipari és Szolgáltató Kft (8428 Borzavár, Kossuth u. 7.) 
5. Kurucz László Árpád polgármester 
6. Dr. Fekete Nóra jegyző 
7. Képviselő-testület valamennyi tagja 
8. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

értesülnek. 
 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közművelődésről szóló 27/2009.(IX11.) számú önkormányzati rendelet már nem felel meg a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény előírásainak. A rendeletet öt évente felül kellett volna vizsgálni. 

Az idén lehetőség van közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot benyújtani, a 
pályázathoz a közművelődésről szóló rendeletet is csatolni kell. 

Az új  rendelet tervezete elkészült, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg, és 
fogadja el. 

Zagyvarékas, 020. augusztus 14. 

 

      Kurucz László 

      polgármester  

  



E L Ő Z E T E S   H A T Á S V I Z S G Á L A T 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról 

a szóló ____/2020.(____) rendeletéről  
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotó számára előírja, hogy az előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit a meghatározott 
szempontok alapján. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi 
jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
- környezeti és egészségi követelményeit, 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A tervezett rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása, mivel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódóegyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (továbbiakban katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése 
értelmében veszélyhelyzetben, amelyet a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hirdetett ki a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek a feladat- 
és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

Környezeti és egészségi követelmények: 

A tervezett rendelet a települési környezetre hatással nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Újabb adminisztratív megterheléssel nem jár a bevezetése. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Mivel az előző rendelet a hatályos törvényi szabályozásnak már nem felel meg, szükségessé 
vált új rendelet megalkotása 

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A jogalkotás elmaradásának esetén az önkormányzat nem teljesíti a törvényben 
meghatározott feladatát. 



A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
változatlan formában rendelkezésre állnak. 

Zagyvarékas, 2020. augusztus 13. 

          (:Kurucz László:)   
             polgármester 

 



     
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2020. (_____) 

önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás és a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatköre alapján a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog 
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. Az 
önkormányzat elismeri, hogy Zagyvarékas Község minden polgárának joga van a kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez, 
mert a közművelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti. Ezek biztosítását az 
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 

2. § 

 

E rendelet célja, hogy Zagyvarékas Község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi 
társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, 
egységes alapelvek szerint, rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési 
feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és 
mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet 
teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi 
hagyományok ápolásához, a helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi 
értékek védelmének erősítéséhez. 

 

3. § 



 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési 
intézményre, telephelyeire, azok fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai  

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának 
tekinti: 

a)művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük 
segítését, a közművelődési tevékenységek és a a) művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítását; 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; 

c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását; 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását; 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását; 

f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést. 

(2) A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén túl az 
Önkormányzat az alábbi közművelődési szolgáltatásokat támogatja: 

a) a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében rendszeres művészeti 
élményt nyújtó alkalmak szervezését, a kulturális és a művészeti területen jelentkező civil 
kezdeményezések támogatását, új művészeti értékek létrehozását és bemutatásának 
támogatását; 

b) az értéktári ismeretek közkinccsé tételét a polgárok számára, a helyi alkotók, művészek 
támogatását, a lokálpatrióta és turisztikai szemlélet erősítését célzó együttműködések 
ösztönzését, erősítve ezzel az identitástudatot, a településhez való kötődést; 

c) helyi kulturális értékekre alapuló fesztiválokat, eseményeket, a kreatív alkotást 
ösztönző közösségépítést és a szociokulturális animációt figyelembe vevő programok 
közösségépítő támogatását, amelyek a község kistérségben betöltött kulturális szerepét 
növelik, erősítik; 



d) korosztály- és rétegspecifikus kultúraközvetítést, különös tekintettel a közösségi 
tevékenységek szervezésére, létrehozására, a minden korosztály igényeit kielégítő 
szórakozási alkalmak kialakítására (hagyományőrzés, művészeti tevékenységek terén); 

e) az együttműködés kultúrájának ösztönzését a feladatellátásban; az intézmények, 
egyházak, civil szervezetek és a lakosság (önkéntesek) közötti szinergiák kialakítását. 

(3) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy 

a) a kulturális programok megjelenjenek az Önkormányzat és az intézmények honlapján, 
valamint az Önkormányzat hivatalos lapjában; 

b) az intézmény által szervezett programok plakátokon, megállító táblákon, szórólapokon 
és műsorfüzetben eljussanak a lakossághoz. 

 

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak ellátási módja 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat az 5. §. által meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében 
közművelődési intézményt működtet, közművelődési feladatait közvetlenül, az általa alapított, 
fenntartott közművelődési intézményén keresztül látja el. 

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint a közművelődési tevékenységet is 
végző intézmények, gazdasági vállalkozások közreműködését. 

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a község tradícióihoz és 
az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - 
közművelődési célú tevékenységet folytatókat is bevonhatja. 

(4) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytatókat pénzbeli és nem pénzbeli 
támogatásokkal, valamint ingatlanok ingyenes vagy kedvezményes használatba adás révén 
segíti. 

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testületi és bizottsági hatáskörbe utaltan elkülönített 
támogatási keretet biztosít az egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések 
közművelődési feladatainak támogatására, amelyhez a hozzáférést pályázat útján biztosítja. 

(6) A község közművelődési alapszolgáltatásait ellátók és közreműködők feladata, hogy 
egymással együttműködve hatékonyabbá tegyék a helyi lakosság kulturális igényeinek 
kielégítését. 

 



4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának formája 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézmény működtetésével látja el a település 
közművelődési feladatait. 

(2) Az intézmény megnevezése: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 

(3) A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár telephelyei: 

a) Közösségi Ház 

4) Az intézményfenntartás és működtetés módját, illetve az intézmény tevékenységét az 
alapító okirata határozza meg. 

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatait az általa fenntartott közművelődési 
intézmény  éves Munkaterve alapján végzi. Az intézménynek minden év március 10-ig be kell 
küldenie a Képviselő-testülethez  az előző évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a 
tárgyévi munkatervét. A Képviselő-testület 30 napon belül dönt a beszámoló és a munkaterv 
elfogadásáról. Ha a Képviselő-testület 30 napon belül nem dönt, a beadott beszámolót és 
munkatervet elfogadottnak kell tekinteni. 

 

5. A közművelődés finanszírozásának alapelvei 

 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait saját költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív 
állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő támogatás és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások 
támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt a mindenkori éves 
költségvetési rendeletben biztosítja. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy 
az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra. 

 



6. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a  közművelődésről szóló 27/2009. (IX.11.) sz. Ök. rendelete. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - az SZMSZ-ben foglaltak szerint - gondoskodik. 

 

 

         Kurucz László                                             dr. Fekete Nóra 

  polgármester                                              jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet  2020. év augusztus______ napján kihirdetésre került.  

 

                                                                                                  dr. Fekete Nóra 

                                                                                                  jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testületi ülés 2020. augusztus 18-i ülésére  
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerint közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra. 
 
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. 
 
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár részére a csatolt részletes költségvetési terv 
szerinti eszközök beszerzésére lenne szükség. 
 
A beszerzések összértéke 2.500 eFt. 
A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese, így 250 eFt önrész mellett 
2250 eFt támogatási összeg pályázható meg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
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…………./2020. (VIII. …..) számú képviselő-testületi határozat 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosításáról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerint közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra vonatkozó pályázati kiírás alapján az alábbiak szerint: 
 
Pályázati cél: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítása: 
 
Pályázati cél bekerülési költsége:  2 500 000,- Ft 
Igényelt támogatás összege: 225 000,- Ft 
Saját forrás:  25 000,- Ft 
 
A képviselő-testület a pályázati cél megvalósításához szükséges önerőt az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének terhére biztosítja, mely önerőt a Zagyvarékas Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 
1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert a támogatási igény 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 
 
Zagyvarékas, 2020. 08. 07. 
          Kurucz László Árpád 
        polgármester 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére 

A víziközmű elemek vagyonértékelésének elkészítéséről 
Tisztelt Képviselő-testület! 

2020. július 15-én levél érkezett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (továbbiakban: 
Hivatal). A levélben a víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonértékelés 2020. augusztus 31-i határidőig 
történő beküldésére szólítottak fel. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 12. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy a víziközművekre vonatkozó vagyonértékelés az üzemeltetési szerződés mellékletét 
képezi. A Vksztv. 12. § (1) bekezdése szerint a vagyonértékelést a víziközmű tulajdonosa az 
üzemeltetési szerződés megkötésével egyidejűleg, illetve a 2012. július 15. napját megelőzően már 
fennálló üzemeltetési jogviszony esetén a Vksztv. 78. §-a alapján 2019. december 31. napjáig készíti 
vagy készítteti el.  
Nem teljesítés esetén a Hivatal hatósági ellenőrzést, illetve kötelezési eljárást indít. 
Mivel Zagyvarékas Község sem teljesítette a 2019. december 31-ig a vagyonértékelés elkészítését, így 
augusztus 31-ig biztos, hogy nem tudja beküldeni a Hivatalnak a kért dokumentációt, így levelet írtunk, 
amelyben kértük a határidő meghosszabbítását. 
A levelünkre válaszként azt írta a Hivatal, hogy a jogszabályi kötelezettség alól nem adhatunk 
felmentést, illetve határidő módosítással sem élhetnek. Az ellenőrzéseket 2020.szeptember 1. után 
elkezdik. 
2020. augusztus 14-én megbeszélésen voltunk a Víz-és Csatornaművek Zrt. igazgatóságán. Kiderült, 
hogy Szolnok és a szolnoki agglomeráció településeinek egyike sem rendelkezik vagyonértékeléssel. 
Mivel a vagyon egy része közös, így a vagyonértékelést is közöse kellene elkészíttetni. Ezt csak olyan 
cég végezheti, amely cég akkreditációval rendelkezik. 
A megbeszélésen az a javaslat született, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület, és a továbbiakat pedig közösen intézzék a települések. 
Zagyvarékas, 2020. augusztus 17. 

 

      Kurucz László 
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      polgármester 

_____/2020.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A víziközmű elemek vagyonértékelésének elkészítéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11. és 21. pontjában, valamint a 111. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Önkormányzat tulajdonában lévő 
és a víziközmű szolgáltató által koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű elemek 
vagyonértékelésének a Vksztv. 78.§ (1) bekezdésében meghatározottak teljesítése érdekében történő 
előkészítéséről és elvégeztetéséről. 

A Képviselő-testület ezen határozattal felhatalmazza Kurucz László polgármestert az e határozatban 
foglalt feladatokkal kapcsolos döntések meghozatalára, illetve a vonatkozó szerződések aláírására. 

Felelős: Kurucz László polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. VCSM Zrt.  5000 Szolnok, Vízmű út 1. 




