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MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2020. október 08. (csütörtök) 16,00 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 RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyéről 

 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 

 

Z a g y v a r é k a s, 2020.10.07 
 
 
               Kurucz László s.k.  
               polgármester  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. október 8-i ülésére 

a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020. október 1-i Képviselő-testületi ülésen a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. élére ügyvezető 
igazgatót választottunk. Sajnos, a kiválasztott másnapra meggondolta magát. 

A Képviselő-testületnek döntenie kell, kiírja az ügyvezető igazgatói pályázatot ismét, vagy dönt arról, 
hogy a Kft-t megszünteti. Mindkét esetben meg kell bízni egy ügyvezetőt, aki vagy az új ügyvezető 
megválasztásáig, vagy a megszüntetés lezárásáig ellátja a feladatokat. 

Az elmúlt év pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy a Kft. veszteséges volt, a veszteség 7.466.000 Ft 
volt. Ehhez még hozzájön a házipénztár hiánya, ami 2020. február 5-én több mint 7 millió forint volt. 
Időközben az is kiderült, hogy a munkagép javítási költsége 6-7 millió forint lenne.  

Az elmúlt év bérköltsége járulékokkal együtt 22.703.000 Ft, a könyvelői díj 544.195 Ft volt.  

Ami jelentős kiadás, az az üzemanyagköltség 1.920.000 Ft, és az anyagköltség 3.030.000 Ft. A farm 
kiadása (takarmány, rezsiköltség) 1.800.000 Ft körül voltak, ezzel szemben a bevétel 90.000 Ft volt. 

Az önkormányzat minden hónapban 2.000.000 Ft-ot ad át a Kft-nek. Ebből 24.000.000 Ft bevétele van 
évente, ehhez jön az intézményekkel kötött megállapodás alapján negyedévente utalt összeg. Így 
összesen a Kft. 35.979.045 Ft bevételhez jutott. 1.896.000 Ft ÁFA-t, valamint 172.000 Ft egyéb adót 
kellett fizetni.    
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Ha a Képviselő-testület úgy döntene, hogy a Kft.-t megszünteti, az ügyvezető bére és a könyvelési 
költség megmaradna. Az több mint 4,7 millió forint.  A jelenlegi dolgozókat az önkormányzat 
alkalmazhatná. Havonta a bérköltség a jelenlegi 6 fős létszámmal 1.5 millió forint lenne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és döntsön arról, hogy a Kft. 
ügyvezetői igazgatói pályázatot közzéteszi, vagy a Kft-t megszünteti, illetve az átmeneti helyzetben 
megbíz ügyvezetői feladatok ellátásával egy személyt. 

 

Zagyvarékas, 2020. október 6. 

 

      Kurucz László 

      polgármester 

 

 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 

munkakör betöltésére 

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 faladatok 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 elbírálásnál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben tapasztalat  

A pályázat benyújtásának határideje: 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követőem, azonnal betölthető 

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

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  

 

 

 

 




