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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. szeptember 14 (hétfő) 14.00 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 Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos 
döntésekre 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
2. Előterjesztés a Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési 
tilalom törléséről 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 

3. Előterjesztés  Zagyvarékas, Szabadság tér 2. számú ingatlan bérbeadásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 

4. Kincses Dávid kérelme 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
5. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

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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ELŐTERJESZTÉS 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő Testületének  
2020. szeptember 14-i ülésére 

a Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésekre 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata és a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 
(a továbbiakban: VCSM ZRt. Szolnok) között Szolnok Megyei Jogú Város, Újszász, 
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Zagyvarékas, Szászberek teljes víziközmű hálózatának és 
létesítményeinek működtetésére, s a szükséges felújítási munkák elvégzésére, valamint 
Szolnok Felszíni Vízmű és Szolnok Városi Szennyvíztisztító Telep fejlesztésére és építésére 
vonatkozó Koncessziós Szerződés (a továbbiakban: Koncessziós Szerződés) jött létre.  
A környezeti változások és a VCSM ZRt. Szolnok üzemeltetetési tapasztalatai alapján a 21-
27854-1-006-00-06 azonosító számú Szolnok Kistérségi Szennyvízcsatorna rendszer és 
Szennyvíztisztító mű víziközmű rendszer környezetvédelmi, műszaki, üzembiztonsági és 
költséghatékony felülvizsgálata szükségszerű. 
 

Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelme 
 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és-tisztítási helyzetét nyilvántartó 
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII.8) kormányrendelet alapján Szolnok 
szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelmének elkészítése az előzmények ismeretében 
indokolt. 

A képviselő-testület felhatalmazása alapján Zagyvarékas Község Polgármestere az 
előzőekben foglaltaknak megfelelően Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási 
kérelemének elkészítése érdekében eljár, dokumentációt elkészítteti, fejlesztési programok 
meghatározásában dönt. Az elkészült szakmai anyag beadásában közreműködik. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2020. szeptember 9. 
 
      Kurucz László 
      polgármester 
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_____/2020. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemével kapcsolatos döntésekről 
 
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 jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 21-27854-1-006-00-06 
azonosító számú Szolnok Kistérségi Szennyvízcsatorna rendszer és Szennyvíztisztító mű 
víziközmű rendszer környezetvédelmi, műszaki, üzembiztonsági és költséghatékony 
felülvizsgálata alapján Szolnok szennyvíz agglomeráció átsorolási kérelemének elkészítéséről 
és az elkészült szakmai anyag Hatósághoz történő megküldéséről. 
 
A Képviselő-testület ezen határozattal felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az e 
határozatban foglalt feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára, illetve a vonatkozó 
dokumentumok aláírására. 
 
 
Felelős:     Kurucz László Árpád polgármester 
 
Értesülnek: Kurucz László Árpád polgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző  
  VCSM ZRt. Szolnok vezérigazgató 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 14-i ülésére 

A Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom törléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mondok Sándor és Mondok Sándorné kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, mivel a tulajdonukat 
képező Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant (hrsz:1730) szeretnék elajándékozni. 

Az ingatlant a Zagyvarékas Község Önkormányzata javára bejegyzett beépítési kötelezettség terheli, 
valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom. 

Az ingatlanon - az ingatlan-nyilvántartásba fel nem tüntetett - lakóházalap és oldalfalak, valamint 
melléképületek találhatók. 

Az ajándékozási szerződés megkötését az elidegenítési tilalom akadályozza, ezért kérik annak 
feloldását. 

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

 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 9. 

      Kurucz László 

      polgármester 
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____/2020.(______)Kt. 

H a t á r o z a t 

 A Zagyvarékas, Viola utca 16. számú ingatlant terhelő elidegenítési tilalom törléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zagyvarékas, Viola utca 
16. szám alatti, zagyvarékasi 1730 hrsz-ú ingatlant terhelő Zagyvarékas Község Önkormányzata javára 
bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Mondok Sándor és Mondok Sándorné Zagyvarékas, Viola utca 16. 
4. Dr. Vezsenyi Péter Szolnok, Ady Endre út 14. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 14-i ülésére 

A Zagyvarékas, Szabadság tér 2. számú ingatlan bérbeadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szabadság tér 2. számú ingatlan tekintetében Subicz Imrével 2018. szeptember 17-én kötötte 
Zagyvarékas Község Önkormányzata a bérleti szerződést. 

A bérleti szerződés megkötésére azért került sor, mert Subicz Imre a Zagyvarékas, Koszorú utca 3. szám 
alatti (89 hrsz.) 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanának karbantartását olyan mértékben elmulasztotta, 
hogy az ingatlan lakhatatlanná vált. Felszólítást kapott a bontásra, amelyet határidőre nem teljesített, 
így a NAV-hoz került az ügy. Az ingatlan a mai napig áll, teljesen elhanyagolt, gazos, gondozatlan.  

A csatolt tulajdoni lap tartalmából az is kiderül, hogy az ingatlan több követeléskezelő által terhelt. Ez 
egyrészt a rezsiszámlák, telefonszámlák nem fizetéséből, másrészt a felvett személyi hitelek 
törlesztésének elmaradásából keletkezett. 

Az Önkormányzat tulajdonában szociális bérlakás nincs, a meglévő ingatlanok szolgálati lakásként 
funkcionálnak. Lakásrendelete az Önkormányzatnak nincs. Subicz Imre az egyik ilyen szolgálati lakást 
kapta meg 2018. szeptemberében.  A szerződés 2019-ben további egy évre meghosszabbította a 
polgármester. 

Ebben az évben kezdődtek a problémák, ugyanis a villanybojler, a gázkonvektor, majd a 
szennyvízdugulás hibáját jelezte a bérlő. A javítást azonnal kérte, nem akarta megérteni, hogy szerelőt 
kell szerezni, az sem áll azonnal rendelkezésre. A szennyvízdugulás esetében pedig ki kellett ásni az 
udvaron lévő vezetéket, és cserélni kellett a szennyvízcsövet. a javításokat a nem rendeltetésszerű 
használat okozta, mivel a konvektort is úgy használta, hogy a burkolatot levette róla, így a vezetékek 
megsérültek. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A szennyvízdugulás elhárítása során pedig ösvényt kellett vágni az udvaron, mivel a gaz már égig ér. A 
rendbetételéről nem gondoskodik. A javítás során a lakásba is be kellett volna menni, de több mint egy 
héten keresztül nem engedte be a munkatársakat. Csak akkor jelentkezett, amikor a gondozójával 
felvettük a kapcsolatot, hogy a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondjuk, mert nem 
együttműködő. A hátsó szomszéd jóindulata alapján tudtuk elvégeztetni a munkálatokat. 

Közben a Kormányhivatalnál (Népegészségügy, Hatósági Osztály, MEOSZ) többször bejelentéssel élt. 

A bérleti szerződés határozott időre szól, 2020. szeptember 16-án lejár.  

Mivel Subicz Imre nem önkormányzati dolgozó, nem is járna neki szolgálati lakás. Amikor ki kellett 
költöznie a saját házából, ami a karbantartás hiánya miatt lakhatatlanná vált, valamint a felhalmozott 
tartozások miatt végrehajtási jogok terhelik, akkor is tudomására juttatták, hogy ne tekintse végleges 
megoldásnak a jelenlegi helyzetet. 

Családja van, úgy tudjuk, hogy egy felnőtt fia is él. A nagynénje fizeti a bérleti díjat az 
Önkormányzatnak. De a gondozója szerint bentlakásos elhelyezésre is lehetősége lenne, csak nem akar 
menni. Ez alatt a 2 év alatt lehetőség lett volna végleges megoldást találni, de sajnos az együttműködés 
szikráját sem tapasztaltuk a részéről.  

Véleményem az, hogy Subicz Imre bentlakásos elhelyezése lehetne a végleges megoldás, ettől azonban 
teljesen elzárkózik. A lakás nem rendeltetésszerű használata a továbbiakban súlyos 
következményekkel járhat. Viszont a tél beállta előtt, mivel állítása szerint nincs hová mennie, 
javaslom, hogy fél évre, 2021. március 16-ig hosszabbítsuk meg a szerződést, azzal a kikötéssel, hogy a 
továbbiakban erre lehetőség nincs. Ezalatt a fél év alatt keresnie kell más lakhatási megoldást.   

Zagyvarékas, 2020. szeptember 9. 

 

      

       Kurucz László 

            polgármester 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 14-i ülésére 

A Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. számú szolgálati lakás bérletéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Két kérelem érkezett a megüresedett Alkotmány utca 20/1. számú ingatlan bérletére vonatkozóan. 

Faragó Orsolya nyújtott be kérelmet, kérelmében előadta, hogy másfél éves gyermekükkel a szüleinél 
laknak. Szeretnének önálló lakásba költözni. Élettársa biztos jövedelemmel rendelkezik. A bérleti díjat 
tudnák fizetni. 

Kincses Dávid körzeti megbízott szintén kérelmet nyújtott be szolgálati lakás iránt, mivel nemrégiben 
vásároltak a településen ingatlant, amely jelenleg lakhatatlan. Annak felújítása idejére szeretnék a 
lakásproblémájukat megoldani. Két gyermekük is itt jár bölcsődébe, óvodába, és a felesége is 
Zagyvarékason dolgozik a szociális ellátásban. 

Javaslom, hogy a szolgálati lakást Kincses Dávid és családja kaphassa meg, mivel ők Zagyvarékason 
dolgoznak, a feleség önkormányzati feladatellátásban, a férj pedig a rend őreként teljesít szolgálatot. 

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

Zagyvarékas, 2020. szeptember 14. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 
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____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. számú szolgálati lakás bérletéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. 
számú ingatlanát szolgálati lakásként bérbe adja Kincses Dávid 5137 Jászkisér, Jókai út 29. szám 
alatti lakos, körzeti megbízott részére 3 hónap időtartamra. 

A bérleti díj mértékét a 14/2019.(II.14.) testületi határozat alapján állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kincses Dávid bérlő 
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Az előterjesztést készítette: Varga Ágnes 
             előadó 

Előterjesztés 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 

részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 

pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 

támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 

támogatás. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos, az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, 

vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más 

programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el. 

Az előző tanévben az Önkormányzat részéről 15 tanuló részesült támogatásban.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2020. szeptember 01-én meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati felhívásait (BURSA-2021A, BURSA-

2021B), a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. 

Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz, úgy a csatlakozási 

nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 01. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 07. 

         Kurucz László 
                                                                                                                              polgármester 
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TERVEZET 

……..../2020. (IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 

2020/2021. oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza Kurucz László polgármestert a csatlakozási szerződés 

aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2020. október 01. 

Felelős: Kurucz László polgármester 

 

A határozatról: 
 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Kurucz László polgármester 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Varga Ágnes előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 14-i ülésére 

a Kisszögi Sörkert bérletére vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2020. augusztus 4-én kötött Zagyvarékas Község Önkormányzata (bérbeadó) és Serbán József (bérlő )bérleti 
szerződést a Kisszögi Sörkert üzemeltetésére a Képviselő-testület döntése alapján. 

Ez alatt az egy hónap alatt a bérlő a bérleti szerződés több pontját is megszegte. Nem kért működési 
engedélyt a létesítmény üzemeltetésére. Nem működik vendéglátó szolgáltatás, és a bérleti szerződés tilalma 
ellenére albérletbe adta a helyiséget több alkalommal. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérleti szerződést a fenti indokokra tekintettel azonnali 
hatállyal mondja fel. 

Zagyvarékas, 2020. szeptember 14. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
____/2020.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Kisszögi Sörkert bérletére vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zagyvarékas Község Önkormányzata a 
Serbán József bérlővel, a Kisszögi Sörkert tárgyban  2020. augusztus 4-én bérleti szerződést azonnali 
hatállyal felmondja, az előterjesztés melléklete szerint. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Serbán József bérlő 

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

 

 

SERBÁN JÓZSEF Úr részére 

ZAGYVARÉKAS 

Aradi utca 25. 

5051 

 

Tisztelt Serbán Úr! 

 

Tájékoztatom Önt, hogy a Zagyvarékason, 2020. 08. 04. napján Ön, mint bérlő, valamint Zagyvarékas 
Község Önkormányzata, mint bérbeadó között a Zagyvarékasi Kisszögi Sörkert (5051 Zagyvarékas, 
Nagyváradi utca 54.) tárgyában létrejött bérleti szerződést – annak 6.5 pontjára figyelemmel - a bérbeadó 
azonnali hatállyal felmondja. 

Kérem, hogy az ingatlan kulcsait szíveskedjék a jelen felmondás kézhezvételét követő napon átadni Kurucz 
László polgármester részére.   

INDOKOLÁS 

A bérbeadó részéről a bérleti szerződés megkötéséhez az a szándék vezetett, hogy a helyi lakosok a 
Kisszögben tartalmasan tölthessék el a szabadidejüket, és ehhez Ön a bérlemény üzemeltetésével megfelelő 
színvonalú és árszínvonalú vendéglátó szolgáltatást fog biztosítani. 

Ön azonban sajnálatos módon megszegte a bérleti szerződés több lényeges pontját is: 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
- annak ellenére, hogy a szerződés több, mint egy hónapja hatályban van, nem tett eleget a működési 
engedély megszerzésére vállalt kötelezettségének (4. pont harmadik bekezdés); 

- ebből (is) következően a helyi futballcsapat legutóbbi mérkőzésére kilátogató nézők arra panaszkodtak, 
hogy nem működött az Ön által üzemeltetni vállalt vendéglátóipari szolgáltatás (4. pont első bekezdés); 

- értesüléseink szerint Ön a bérleményt nem saját maga üzemeltette az elmúlt időszakban, hanem azt 
albérletbe adta kisebb magánrendezvények lebonyolítása céljából (5.7 pont). 

A bérleti szerződés 6.5 pontja azonnali hatályú felmondási lehetőséget biztosít a felek részére a másik fél 
súlyos szerződésszegése esetére. 

Mindezek alapján Zagyvarékas Község Önkormányzata bérbeadó a bérleti szerződés azonnali hatállyal 
történő felmondása mellett döntött. 

Zagyvarékas, 2020. 09. ……… 

 

      Tisztelettel:  

       Zagyvarékas Község Önkormányzata bérbeadó 

          képviseli: Kurucz László Árpád polgármester 




