
 

 

 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. október 14-én (csütörtökön) 14.00 óra 
 
kezdettel soros  ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi pont javaslat: 
 

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

   Előadó: Kurucz László polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Kisszögi Sörkert bérleti szerződésének módosítására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 

3.) Előterjesztés a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. gépjármű vásárlásának 
finanszírozására 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 

4.) Előterjesztés a Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosítására 
      Előadó: Kurucz László polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Községi Sportegyesület támogatására 

Előadó: Kurucz László polgármester 
 
 

6.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha létszámbővítési 
kérelmére 
Előadó: Kurucz László polgármester 
 

 
7.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

rendelet megalkotására 
Előadó: Kurucz László polgármester 

 
8.) Beszámoló a RékasSzolg Nonprofit Közhasznú Kft. működéséről 

   Előadó: Kovács Gábor ügyvezető 
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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. október 7. 

 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  
                       polgármester  



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

A Kisszögi Sörkert bérleti szerződésének módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2021. május 20-án írtuk alá Major István egyéni vállalkozóval a Kisszögi Sörkert egy éves időtartamra 
történő bérbeadásáról szóló szerződést. 

A vállalkozó nagyobb értékűberuházást hajtott végre az épületen: nyílászáró csere, gipszkartonozás. 
klímaszerelés, burkolás. elektromos hálózat bővítése, burkolás, vizesblokk kialakítás stb. Az elvégzett 
munkák felsorolását és a költségeit az alábbiakban rögzítette. 

Hálózat bővítés. 580 000 

 

Kamera. 280 000+45000 

Klíma.   350 000 

Ablak.   650 000 + szúnyogháló 100 000 

 

 

Víz szerelés. 125 000 

Villany.        250 000+kapcsolók 70 000 

 

Kőműves munka 

Gipszkarton. 350 000 

Festés.           200 000 

Burkolás.       250 000 

Egyéb munkák.  

festés, takarítás, sitt elhordás, csatornaépítés, 300 000 

 

 

Eddig. 3 550 000 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

 

Mivel ezek a munkálatok több mint 3,5 millió forintos beruházást jelentettek, valamint a vállalkozó 
hosszú távon szeretné a Sörkertet (Zagyva Korzó) üzemeltetni, így kéri a szerződés módosítását: 
legalább 15 év időtartamra történő meghosszabbítást, és esetleges előbbi megszüntetés esetén a 
beruházás értékének az elszámolását.     

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és döntsön a szerződés 
módosításáról. 

 

Zagyvarékas, 2021. október 7. 

 

     Kurucz László Árpád 

     polgármester  



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. gépjármű vásárlásának finanszírozásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) használatában lévő Mazda típusú 
kistehergépjármű meghibásodott. A kora, műszaki állapota miatt a javíttatás nem gazdaságos. 

Előzetesen tájékoztattam a testületet, hogy új gépjármű vásárlása esetén több mint fél évet kell várni, 
hogy az átvehető legyen. Egy IVECO típusú kishaszonjármű ára kb. 17-18 millió forint lenne. 

Ezután kerestünk használt kisteherautókat. Elsősorban IVECO típusú gépkocsit, mindenképpen billenős 
kivitelűt szerettünk volna. Sajnos 200000 megtett km alatt ilyen típusú járművet nem találtunk.  

A választás egy Renault Master 3,5 tonnás járműre esett, amely 2008-as évjáratú, a megtett km 
azonban 92000. Az autó jó műszaki állapotú, az ára 3.950.000 + ÁFA, azaz bruttó 5.016.500 Ft. Ez az 
összeg magában foglalja az átírás költségeit is. 

A Kft. anyagi helyzete nem teszi lehetővé a vásárlást, viszont az ÁFA összegét visszaigényelheti. 
Javaslom ezért a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogassuk a 
gépjármű vásárlást, azzal a feltétellel, hogy a visszakapott 1.066.500 forint ÁFA összeget a Kft. fizesse 
vissza az önkormányzatnak.  

 

Zagyvarékas, 2021. október 7. 

 

     Kurucz László Árpád 

       polgármester 

 

____/2021.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. gépjármű vásárlásának finanszírozásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. 
gépjármű vásárlását 5.016.500 Ft, azaz Ötmillió-tizenhatezerötszáz forint összeggel támogatja azzal a 
feltétellel, hogy a Kft. a visszakapott ÁFA összegét 1.066.500 Ft-ot, azaz  Egymillió-hatvanhatezerötszáz 
forintot visszafizet az önkormányzat részére. 

 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Rékasszolg KN Kft. 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 
a képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vodafone Magyarország Zrt., valamint a Vantage Towers Zrt, kötelezettséget vállalt a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (továbbiakban: NMHH) kötött hatósági 
szerződésben, hogy a 6000 fő alatti településeken (4G-5G hálózati lefedettség) hálózatot 
fejleszt. Zagyvarékas Község is a fejlesztendő területek közé tartozik.  
Első lépésként megvizsgálták a meglévő objektumokat (víztorony, templomtorony, meglévő 
szolgáltatók létesítményeit). Azok alkalmatlansága miatt kerülhet csak sor új állomás 
létesítésére. 
A hosszas, több szolgáltatót is érintő előzetes hálózattervezői előkészítéseket követően, 
valamint az NMHH-val előzetesen egyeztetett módon, Zagyvarékas 096/4 helyrajzi számon egy 
50-55 méter magas adótornyot szükséges elhelyezni. 
Az eljárás a 20/2020.(XII.18) NMHH rendelet, valamint az NMHH jóváhagyásával történik. 
A településrendezési eszköz módosítás szükséges, mivel a helyszín jelenleg mezőgazdasági 
terület, és 6 méternél magasabb létesítmény nem építhető. A tervezett tornyot a Vantage Towers 
Zrt. építi, a településrendezési eszköz módosítás költségét is viseli. 
A 484/2017.(XII.28.) Korm. rendelet alapján a nagy sebességű mobil hírközlési 
hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt hatósági ügyek. 
A településrendezési terv módosítás érinti a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet. 
Zagyvarékas jelenleg hatályos településrendezési terve a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szerint készült. 
A településrendezési eszköz módosítás megrendelője Zagyvarékas Község Önkormányzata, 
költségviselője: Vantage Towers Zrt. 
A módosítás elkészítésére árajánlatokat kell beszerezni, és a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
tervezővel egy három oldalú megállapodást kell kötni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el az 
alábbi határozati javaslatot. 
 
Zagyvarékas, 2021, október 7. 
 

Kurucz László Árpád 
polgármester  
 
 

_____/2021.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek módosításának elhatározásáról 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Zagyvarékas 
Község településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és a 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
következőképpen döntött: 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, mobilhálózat fejlesztés miatt 
adótorony építésének  érdekében támogatja a településrendezési terv módosítást.  
A településrendezési terv módosításának és a főépítész megbízásának díját a településrendezési 
terv módosítását kezdeményező Vantage Towers Zrt. fizeti, és az ezzel kapcsolatos 
szerződéseket megköti. 
A településrendezési eszközök módosítására a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel köt 
szerződést az önkormányzat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a három oldalú szerződés aláírására. 
 
Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Vantage Towers Zrt. 
4. Metalcom Zrt. 1107 Bp. Fogadó utca 4. 

 
 
 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület támogatásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) levélben kérelemmel fordult hozzám. 
Az Egyesület működéséhez kérnek 600.000 Ft anyagi támogatást. 

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 3.200.000 Ft-ot különítettünk el civil szervezetek 
támogatására. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben a civil szervezetek támogatására pályázatot nem 
írtunk ki. Az Egyesület azonban ebben az évben eddig 700.000 Ft támogatást kapott ebből a keretből. 
Az elmúlt években is támogatta az önkormányzat az Egyesület működését, így kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2021. október 5. 

 

       Kurucz László Árpád 

       polgármester 

 

____/2021.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Zagyvarékasi Községi Sportegyesület támogatásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Községi Sportegyesület 
részére 600.000 Ft, azaz Hatszázezer forint működési célú támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés 
civil szervezetek támogatása terhére. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Zagyvarékasi Községi Sportegyesület 

 

 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha létszámbővítési kérelméről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális konyha élelmezésvezetője kérelemmel fordult hozzám. Kérésében előadta, hogy a szociális 
konyhán jelenleg 520 adag ebédet főznek. Ez kb. 80 adaggal több mint amennyire a konyhai létszámot 
megállapítottuk. (A konyha építése pályázatában 2 fő létszámbővítés szerepelt.) A jelenlegi két 
szakáccsal és öt fő konyhalánnyal nehezen tudják megoldani a napi feladatokat, a szabadságokat sem 
tudja kiadni. Összesen 550 adag ebédet főzhetnek az új konyhán, várhatóan el is érik hamarosan ezt 
az adagszámot. 

Az élelmezésvezető azt is elmondta, hogy 1 fő hamarosan hosszabb időre ki fog esni a munkából, 
valamint egy fő két éven belül nyugdíjba vonul. 

Kérése szerint szeretne felvenni egy fő szakácsot és egy fő konyhalányt.  

A két fő bére így alakulna: 

a) 1 fő konyhalány bére 

bruttó bér: 167.400,-/hó  járulék: 25.947,-/hó 

b) 1 fő szakács 

bruttó bér: 219.000,-/hó  járulék: 33.945,-/hó 

 

Éves szinten a két fő bér jellegű kiadása: 5.355.504 Ft lenne.  

 

A plusz száz adag ebédből befolyó összeg számítása szerint ezeket a kiadásokat fedezné. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg 
döntését, hozzájárul-e a létszámbővítéshez, és ha igen, akkor mely időponttól.  

Zagyvarékas, 2021. október 6. 

 

       Kurucz László Árpád 

          polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2021. október 14-i ülésére 

 
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján önkormányzati rendeletalkotás vált szükségessé a szociális célú tüzelőanyag 
/szén/ támogatás helyi szabályairól. 

 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet 
elfogadását. 

 
Zagyvarékas, 2021. október 6. 

 
 
 

 Kurucz László  
                                                                               polgármester
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

 

  /2021. (X…..) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 
1.   A rendelet célja, hatálya 

 
1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére 
szociális célú barnakőszén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt. 

 
(2) E rendelet célja, hogy a Zagyvarékas településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott 
szociális ellátás, mint egyszeri barnakőszén juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az 
igénylés, odaítélés menetét. 

 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Zagyvarékas Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, amennyiben életvitelszerűen a településen 
tartózkodnak. 

 
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
2. A támogatás feltételei 

 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosít                        
e l s ős o r b  a n   a n n a k  a  személynek, aki 

 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult, 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 

c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
250%-át (2021. évben: 71.250.-Ft). 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást 
nem biztosít. 
 
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben 
csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q 
mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, amelynek ingatlana nem rendelkezik 
barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel. 
 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem 
kérhető. 
 
(3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőt értékesíti, vagy utólag 
megállapításra kerül, hogy azt ne a jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen 
biztosított tüzelő önkormányzat által megfizetett, számlával igazolt költségének visszafizetésére, 
továbbá a következő két év során ugyanezen jogcímen való juttatásból kizárásra kerül. 

 
3. Eljárási szabályok 

 
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A 
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal 
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot 
az eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 
(2) A kérelmeket 2021. október 18. napjától 2021. november 19. napjáig lehet a Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatal Szociális irodájában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A kérelmek elbírálását Zagyvarékas Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága hatáskörébe 
ruházza át.  A Szociális Bizottság legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt. 
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2022. február 15. napjáig az önkormányzat 
térítésmentesen gondoskodik. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

(X.21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 

Zagyvarékas, 2021. október 14. 
 
 

Kurucz László Dr. F e k e t e   N ó r a 

polgármester     jegyző 
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1. melléklet a _____/2021. (X…….) önkormányzati 
rendelethez A kérelem benyújtható 2021. november 
19. napjáig 

 
K é r e l e m 

 

1.a kérelmezőre vonatkozó adatok 
 

Neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 

Születési neve: …………………………………………………………………………………... 
 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………. 
 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 
 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
 

TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:…………………………………… 
 

2.A szociális barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*: 
 

a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a 

határozat száma: ………………………………………………………………………… 

b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: ……………………………. 
 

c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:……………………………. 
 

d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ……………………… 
 

e)  egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

havi jövedelme nem haladja meg az 71.250.-Ft.-ot. 2021.évben a havi nyugdíjam 

összege: 

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

3. Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel fűthető. 
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn. 
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő) 

 

Dátum: ………………………………..  
……………………. 

kérelmező aláírása 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 
 

 
 
 
 

2. melléklet a_____/2021. (X…….) önkormányzat 

rendelethez Átvételi elismervény 

………………………………….(név) Zagyvarékas, .......................................................... út 
 

………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Zagyvarékas 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi 

szabályairól szóló ____/2021. (X……) önkormányzati rendelete alapján megállapított .. …mázsa 

mennyiségű barnakőszenet átvettem. 
 
 
 
 

Zagyvarékas, 2021. ……………………………….. 
 
 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
átadó  átvevő 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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INDOKOLÁS 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
 

  /2021. (X…….)          

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ 

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól 
 

1. §-hoz 
 

Az 1. § rendelkezik a  rendelet hatályáról mely Zagyvarékas község közigazgatási területe 
 

2. §-hoz 
 

A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
 

A szociális támogatásra nem jogosultak körét szabályozza. 
 

4. §-hoz 
 

Az eljárás részletes szabályozására került sor e paragrafusban. 
 

5. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 

Zagyvarékas, 2021. október 
 

Kurucz László Dr. Fekete Nóra 
polgármester    jegyző 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 

 
Hatásvizsgálati  lap 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

  /2021. (X…..) önkormányzati rendelethez 
 
 

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
I. Várható társadalmi hatások 

A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható. 
 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 
befolyásoló hatással nem bír. 

 
III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 

IV. Várható egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 

 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 

 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé. 

 
 

Zagyvarékas, 2021. október ….. 
 
         Kurucz László 

polgármester 














