
 

 

 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 
 

2021. június 21-én (hétfőn) 08.00 óra 
 
 
kezdettel 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 2021. évi Falunap programjának elfogadásáról  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester, Csasztvanné Ballók Éva művelődési ház 
igazgató  
 
2.) Előterjesztés javaslat Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 
3.) Előterjesztés állami ingatlanok felajánlásáról  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 
Z a g y v a r é k a s, 2021. június 17. 
               Kurucz László Árpád s.k.  
                       polgármester  



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. június 21-i ülésére 

a Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Falu Program támogatási rendszere újabb elemmel bővült. Magyarország Kormánya úgy 
határozott, hogy megfontolja az egyes önkormányzatok közigazgatási területén fekvő, az állami 
feladatellátáshoz nem szükséges, egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átadását az 
önkormányzatok részére. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) megvizsgálta a 
közvetlen kezelésében lévő ingatlanállományt, amelynek eredményeképpen Önkormányzatunk 
területén két ingatlant talált alkalmasnak erre a célra. 

település fekvés hrsz cím megnevezés terület 
Zagyvarékas belterület 788 Nefelejcs u.5. kivett lakóház, 

udvar, 
gazdasági é. 

1852 m2 

Zagyvarékas belterület 1587 Viola u. 27. kivett 
beépítetlen 
terület 

1241 m2 

  

2021. július 15-ig kell nyilatkozni arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzésével kívánunk-e élni. 

Az ingatlanok azok mindenkori aktuális természetbeni állapota szerint kerülnek átadásra, a Magyar 
Államot, és az MNV Zrt-ét semmilyen rendezési, kiürítési, vagy egyéb kötelezettség nem terheli. 

Az előterjesztéshez mellékelek néhány fotót, amely a felajánlani kívánt ingatlanok jelenlegi állapotáról 
készült. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön, hogy éljen-e az önkormányzat a 
felkínált lehetőséggel, vagy sem. 

 

Zagyvarékas, 2021. június 17. 

 

     Kurucz László 

     polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2021. június 21-i 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, 2021. június 16. 
 

Kurucz László 
polgármester 
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1. számú melléklet 
 

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 
 

2018 --------- --------- 

2019 --------- --------- 
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2020 -------- ---------- 

 
 
 
 
 

 

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. 
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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. 

 
 

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 2021. július 20-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: 
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Kurucz László  
           polgármester 

 

 

a javaslattevő megnevezése, címe, 

telefonszáma 

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): 
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Dátum: 

Aláírás 



Falunap – Szomszéd ünnep 
2021. szeptember 04. 

 
 
07.00  Rékas Fesztivál Főzőverseny Vándorkupa 
 Zsűri Elnöke: LOVASI JÓZSEF a Magyar Népi Sütés- Főzés Mestere és 
 Hagyományok Őrzője, a Szabadtűzi Lovagrend tagja 
             A főzőversenyre körmöt és tűzifát biztosítunk. (4 főre 3 kg köröm) 
 
13.00 Eredményhirdetés - Főzőverseny         
 
13,00  Játszóház, rendőrségi bemutató, Életjel mentőcsoport  
 
14.00    Szomszéd ünnep: 
     
 Szászberek fellépői 
 
 Újszász fellépői 
 
 Zagyvarékas fellépői: 
  Égszínkék Óvoda gyermekei 
  Holdfény Mazsorett Csoport  
              Kékibolya Népdalcsoport 
  KSE Dream Dance Mazsorett és Showtánc Csoport 
              Idősek Klubja 
              Margaréta Ifjúsági Néptánccsoport   
 
 Megvendégelés – szendvics 
 
16,00 Márió, a harmónikás (45 perc) 
 
 
Költségek: 
 
Artisjus jogdíj 20.000,- Ft 
díjazás főzőverseny 20.000,- Ft 
hangosítás 200.000,- Ft 
Játszóházhoz kellékek 10.000,- Ft 
köröm 100 000,- Ft 
kulturális csop. fellépőinek csoki + üdítő 30.000,- Ft 
Márió  318.000,- Ft 
Műsorvezető Torda Ferenc 40.000,- Ft 
szendvics 150 főre ?,- Ft 
szinpaddíszítés – virág 10.000,- Ft 
 összesen: 748.000,- Ft 
 + szendvics 






























