
 

 

 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. december 16-án (csütörtökön) 17.00 óra 
 
kezdettel soros, nyílt, azt követően zárt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre 
tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi pont javaslat: 
 

1.) Kiss László képviselő részére megbízólevél átadása és eskütétele 
Előadó: Barna Elek HVB elnök-helyettes 
 

2.) Alpolgármester választása 
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 

3.) Társadalmi megbízatású Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 

4.) Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 2. - 3. sz. függelékének módosításáról  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 

5.) A Zagyvarékas, Rákóczi út 46. sz. alatti 465 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
értékesítéséről  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 

6.) A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére 
kiírt pályázatról 
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 
Zárt ülés napirendi pontjai: 
 
 

7.) A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának 
megszüntetéséről  
Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
 

 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

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. december 15. 

 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  
                       polgármester  



____/2021. ( _____ ) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ideiglenes ügyvezető 
igazgatójának Józsa Richárd Zagyvarékas Gerlice utca 1. szám alatti lakost bízza meg. 
 
A megbízás időtartama 2021. december 17-től 2022. február 15-ig határozott időre szól. 
 
Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 
 
Az ügyvezető havi bruttó bére 296.000.-Ft. 
 
 

A határozatról: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja – helyben 
5. Dr. Kókai Gábor ügyvéd elektronikus úton 
6. Kontír-Nívó Kft. elektronikus úton a Kft. könyvelője  
7. Irattár 

értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____/2022. (_____) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 
 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 
Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételét a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 



Határidő: azonnal 
 
Felelős: Kurucz László polgármester 
 
A feladat végrehajtásában közreműködik: Polgármesteri Hivatal Titkársága 
 
 
 
A határozatról: 
 
1.) Kurucz László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
 
 
 
 
 Melléklet a _____/2022.(______) Kt. határozathoz 
 
 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a 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 feladatok 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 elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben tapasztalat 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. 
és 3. számú függelékének módosításáról 

 

 

 

_____/2021.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 
függelékeinek módosításáról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a határozat 
1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékét a határozat 
2. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

1. számú melléklet a ___/2021.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

2. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

 

 

Kurucz László polgármester  Zagyvarékas, Hunyadi utca 8. 

Jakabné Tokai Mária   Zagyvarékas, Nagyváradi utca 21. 

Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  

Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 

Kiss László    Zagyvarékas, József utca 2. 

Nagyné Kézér Zsuzsanna  Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

Polónyi László    Zagyvarékas, D. Taródi Béla utca 31. 

 



 

2.számú melléklet a ___/2021.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

 

3. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

Elnök:   Polónyi László 

Tagok:   Jánosi István 

Jánosi József 

Kiss László 

Kültagok: 

Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:   Jánosi István 

Tagok:   Jakabné Tokai Mária 

Polónyi László 

Nagyné Kézér Zsuzsanna 

Kültagok: 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 

Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. 

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 16-ai alakuló ülésére 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását követően szükséges dönteni a 
tiszteletdíjáról is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése értelmében:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg. 

A tiszteletdíj meghatározásának kiindulópontja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 
(274.200,-Ft) , mivel az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester 
havonta a főállású polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 
Mivel a polgármester illetménye 548.400.-Ft, így annak 50 %-a 274.200,-Ft. Ez az összeg képezi a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja meghatározásának alapját. 

A számítás eredményeként a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:  maximum 
246.800,- Ft lehet. 

Javaslom az alpolgármester tiszteletdíját a 246.800,-Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-
testület. 

Az Mötv. 80.§(3) bekezdése kimondja, a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A javasolt 246.800-Ft/hó tiszteletdíj 
15%-a 37.020-,-Ft, ezt az összeget a képviselő-testület költségtérítésként köteles megállapítani az 
alpolgármester részére. 

A leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2021. december 14. 

       Kurucz László 

       polgármester 

_____/2021.(____) Kt. 

H a t á r o  z a t : 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Zagyvarékas község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján 



______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2021. 
december 16. napjától havi bruttó 246.800,-Ft-ban állapítja meg. 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2021. 
december 16. napjától havi bruttó 37.020,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. -----------------------alpolgármester 
4. Magyar Államkincstár 
5. Irattár 



Zagyvarékas Község Polgármesterétől 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésére 

A  Zagyvarékas Rákóczi út 49. szám alatti 465 hrsz- ú ingatlan értékesítéséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Zagyvarékas Rákóczi út 49. szám alatti 465 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vételi 
szándéknyilatkozatot terjesztett elő Kézér Gábor Zagyvarékas Rákóczi út 46. szám alatti lakos. A 
vásárlási szándékot jelző nyilatkozatban 2 000 000 Ft vételi ajánlat szerepel.  

 

A földhivatali nyilvántartás alapján az ingatlan Zagyvarékas Rákóczi út 49. szám alatt található kivett 
lakóház udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 6/ 6 tulajdoni hányadban Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának tulajdona.  A természetben az ingatlanon felépítmény nem található, üres telek. 
Az ingatlant szolgalmi jog vezetékjog nem terheli. Az Önkormányzati vagyonkataszterben szereplő 
értéke az ingatlannak a 2008. adat szerint 300 000 Ft. A jelenlegi ingatlan árakat figyelembe véve   
ennél jelentősen nagyobb piaci értékkel bír az ingatlan. 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen területen szeretne az Önkormányzat 
piaccsarnokot létrehozni adtunk is már be erre vonatkozóan pályázatot (VP6-7.2.1.1-20 20 helyi 
termékértékesítésre szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése)  helyi termékértékesítésre  
azonban az el lett utasítva azzal az indokkal , hogy Zagyvarékas településen helyi termelői piac már van 
létesítve. Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs olyan paraméterekkel rendelkező, központi 
helyen elhelyezkedő ingatlan, amely alkalmas lehet arra, hogy új helyi termelői piac kialakítására 
tudjunk ismételten pályázni.  

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban Nvtv. ) szerint : „14 §(2) Helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén -a (3) – (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az államot minden más jogosultat megillető elővásárlási jog illeti meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a új helyi termelői piac létrehozásáról szóló korábbi 
tervezetünk  alapján a fent megnevezett tárgyú ingatlanra vonatkozó kérelemről dönteni 
szíveskedjenek.  

Zagyvarékas, 2021. december 15. 

 

      Kurucz László Árpád 

        polgármester 

 

 



 




