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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. február 2-án (szerdán) 16.00 óra 

 

kezdettel soron kívüli, nyílt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre 

tisztelettel meghívom.  

 

Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 

 

 

Napirendi pont javaslat: 

 

1.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának 

emelésére 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

2.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó 

környezeti vizsgálatára és partnerség lezárására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

3.) Előterjesztés a JN/24/00621-5/2021. iktatószámú törvényességi felhívás 

megtárgyalására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

4.)  Előterjesztés a RÉKASI EGÉSZSÉGHÁZ KÖZALAPITVÁNY alapító 

okiratának módosítására 

     Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

5.)  Előterjesztés a ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

ALAPITVÁNY alapító okiratának módosítására 

  Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

6.) Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására 

kiírt pályázat eredménytelenségéről 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

7.) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
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8.) Előterjesztés a konyha dolgozóinak jutalmazásáról 

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, 2022. JANUÁR 25. 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  

           polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

 

2022. február 2-ai ülésére 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának emeléséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 8. pontja rendelkezik a 

társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékéről, a teljesítésnek módjáról. A Társulási Megállapodás 8.3 alpontja 

részletezi, hogy a Társulás tagjai lakosságszámuk alapján éves tagdíjat kötelesek fizetni, melynek 

mértékét a Társulási Tanács minden év március 1-ig külön határozatával állapítja meg.  

 

A Társulás tagjai 2009. év január 1. napjától 80 Ft/fő/év tagdíjat fizetnek, amely az utóbbi években 

már nem fedezte az éves kiadásokat. Az idei évi kötelezettségekkel számolva a tagdíj mértékét 

legalább 160 Ft/fő/év összegre szükséges megemelni a Társulás éves kiadásainak fedezete 

érdekében.  

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 33/2021. (XII.17.) határozatával 

támogatta és elfogadásra javasolta a tag önkormányzatok képviselő-testületei részére a Társulás 

2022. évi tagdíjának 160 Ft/fő/év összegre történő emelését.  

 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 6.d) pontja alapján a 

Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a Társulás részére fizetendő tagdíj megállapításához, módosításához. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Zagyvarékas, 2022. január 21. 

 

                        Kurucz László Árpád 

                               polgármester 

 

 

 

____/2022. (_____) Kt. 
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Határozat 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának emeléséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90.§ (2) bekezdése és a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 6.d) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

1./Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tag önkormányzatok 

képviselő - testületei részére a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tagdíjának 160 

Ft/fő/év összegre történő emelését, azzal, hogy azt Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2022. 

évi költségvetésében tervezni szükséges. 

 

Határidő: a 2022. évi költségvetés tervezése  

Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

3./Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kurucz ÍLászló 

Árpád polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 

 

Értesülnek: Kurucz László Árpád. polgármester 

   Dr. Fekete Nóra jegyző 

                            Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 2-ai ülésére 

 

 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti 

vizsgálatáról 

 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet alapján a településrendezési eszközök módosításánál a várható környezeti 

hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 

szükségessége. 

A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet 

védelméért felelős szervek szakmai véleményét. 

 

 

A településrendezési eszköz módosítás Zagyvarékas külterületén hírközlőtorony 

elhelyezésének érdekében történik, a helyi építési szabályzat előírásainak pontosítása, 

kiegészítése módosítása vonatkozik. 

 

 

A tervmódosítás eljárási rendjében és tartalmában a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tárgyalásos 

eljárási mód szerint készül. 

 

A környezet védelméért felelős szervek fenti módosítással kapcsolatban nem kérték a 

környezeti vizsgálat lefolytatását, mert nem ítélték jelentősnek és a környezetre nézve 

terhelőnek a várható környezeti hatást. 

Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő képviselő-testületi határozati 

javaslatot. 

 

Zagyvarékas, 2022. január 20. 

 

             Kurucz László Árpád 

                    polgármester 
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___/2022.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezeti 

vizsgálatáról 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján Zagyvarékas külterületén hírközlőtorony elhelyezésének 

érdekében, a helyi építési szabályzat előírásainak pontosítására, kiegészítésére vonatkozó 

településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem készítteti 

el. 

 

Fenti településrendezési eszköz módosításra vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 

 

Zagyvarékas külterületén hírközlőtorony elhelyezésének érdekében, a helyi építési szabályzat 

előírásainak pontosítására, kiegészítésére vonatkozó településrendezési eszközök 

módosításhoz kapcsolódóan  a környezet védelméért felelős szervek nem ítélték jelentősnek 

és a környezetre nézve terhelőnek a várható környezeti hatást, mely a környezeti vizsgálat 

lefolytatását szükségessé tenné. 

 

Fentiek alapján a Képviselő – testület nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat 

lefolytatásának. 

 

 

Fenti határozat 2022. ……………. napján lép hatályba. 

 

E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős 

szerveknek meg kell küldeni. 

 

 

 

A Határozatról értesülnek: 

 

1.  Polgármester,  

2.  Jegyző,  

3.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal,  Állami Főépítész,  Szolnok 

4.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 

5.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Szolnok 

6.  Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok 
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7.  Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 

8.  Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály, Budapest 

9.  Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály 

10. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Járási Földhivatal, Szolnok 

11. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok 

12. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal,   Hatósági Főosztály, Bányászati 

Osztály Szolnok 

13. Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 

Osztály, Budapest 

14. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 

15. Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc- biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály, Szolnok 

16. Horváth Adrienne mb. főépítész,,  

17. Kiszelovics Ildikó EV, Szolnok 

18.  Irattár 
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Zagyvarékas Község Polgármesterétől 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 2-ai ülésére 

JN/24/00621-5/2021. iktatószámú törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Törvényességi felhívás érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól Zagyvarékas 

Község Önkormányzatának hivatalos honlapján a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos 

feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatban. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 

(továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete rendelkezik  arról a közzétételi listáról, amelynek 

szerepelnie kell az önkormányzat honlapján. Ebből a hiányosságok: 

• az Infotv. 1. mellékletének II.1. pontjában foglaltak( a közfeladatot ellátó szerv feladatát, 

hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető szabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök) 

• az Infotv. 1. mellékletének II.8. pontjában meghatározottak (a bizottságok és a képviselő-

testület üléseinek meghívói, a nyílt ülésekről készített jegyzőkönyvek (a változásokat követően 

azonnal frissítve, az előző állapot 1 évig archívumban  tartásával), a bizottságok és a képviselő-

testület által hozott határozatok, a képviselő-testület által hozott rendeletek (a változásokat 

követően azonnal frissítve, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) a bizottságok és a 

képviselő-testület nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések (a változásokat követően 

azonnal frissítve, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával), 

• az Infotv. 1. mellékletének II.13. pontja szerint a közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol 

kijelölésre kerül az adatvédelmi felelős, vagy az információs joggal foglalkozó személy neve 

(negyedévente frissítve, az előző állapot törlendő), 

• az Infotv. 1. mellékletének III.8. pontja szerinti közbeszerzési információk( éves terv, összegzés 

az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) (negyedévente frissítve, az előző 

állapot 1 évig archívumban tartásával) 

2019. február 1-én kötött szerződést a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és információs 

rendszer biztonságáért felelős szakemberrel. A kézikönyveket elkészítette, de a gyakorlatban semmi 

más feladatot nem látott el, még regisztrálni sem regisztrálta magát. Csak a havi számlák érkeztek. A 

szerződést 2021. május 31-i hatállyal felmondtuk, egy új céget bíztunk meg a feladattal. Ők elkezdték 

a munkát, és kiderült, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapjának akadálymentesítését nem tudták 

végrehajtani, annyira elavult szerveren volt tárolva. Egy új szerverre átkerült a honlap. A honlap 

karbantartásáért egy másik szakember volt felelős, de ő is elég hanyagul látta el a feladatát. A 
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fentiekben vázolt helyzet kiküszöbölésére  döntöttünk úgy, hogy keresünk egy olyan informatikust, aki 

a gépek és a rendszer karbantartását, és a honlap üzemeltetését is vállalja. 2022. március 1-től fog 

megoldódni a helyzet. 

A jelenlegi honlapra felkerültek a polgármesteri határozatok, a testületi és bizottsági meghívók, 

jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok, a szervezeti és működési szabályzatok (önkormányzat, 

hivatal) a közbeszerzési terv. Mivel az elmúlt évben közbeszerzés nem volt, így az ajánlatok 

elbírálásról szóló összegzés és a megkötött szerződések nem jelennek meg a honlapon. 2022-ben a 

honlap fejlesztésén tartalommal történő feltöltésén továbbra is dolgozunk. 

 

A Kormányhivatalhoz lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a rendes képviselő-testületi ülések 

14 órakor kerülnek megtartásra. A rendkívüli jogrend felborította az addig megszokott rendet,  2021. 

évben egy alkalom volt rendes ülés 14 órakor megtartva, de 2022. évben már figyelni fogunk arra, 

hogy az ülések az SZMSZ-nek és az elfogadott munkatervnek megfelelően kerüljenek összehívásra. 

 

A lakossági bejelentés további tárgya volt a településen folyamatban lévő járdafelújításokhoz 

kapcsolódóan a vállalkozó személyének kiléte.  

Mint azt a képviselő-testület tagjai is tudják, A kistelepülések járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása MFP-BJA/2019. kódszámú pályázaton Zagyvarékas Község Önkormányzata 
4.986.718 Ft támogatást nyert anyagköltségre. A beadott pályázat alapján a Fekete Lajos út 500 
méteres szakaszának a felújítására. Férfi munkaerő hiány miatt ( sem a Kft-ben, sem a 
közfoglalkoztatásban nincs elegendő), valamint a felújítandó szakaszon sok idős, egyedülálló 
ember él, a településen több projektet kivitelező cég felajánlotta, hogy ingyenesen, támogatásként 
segít a munkálatokat elvégezni. Ezért nem történt beszerzési eljárás. Az 500 méteres szakasz 
azonban nem ért el a Fekete Lajos út és az Egység utca kereszteződéséig, ezért az 56/2021.(IX.16.) 
Kt. határozatban a képviselő testület megszavazta, hogy biztosít 545.600 Ft-ot (anyagra és 
munkadíjra) a szakasz befejezéséhez. Ebből az összegből 270.161 Ft-ot használtunk el 
anyagköltségre, munkadíjat azonban ebben az esetben sem kellett fizetni.  Mivel pénzügyi vonzata 
nem volt a felajánlásnak, ezért nem készült határozat, de a Kormányhivatal álláspontját 
elfogadva, mely szerint határozattal el kell fogadni a felajánlást, a későbbiekben erre fokozottan 
figyelni fogunk. 
 
Zagyvarékas, 2022. január 20. 
 
       Kurucz László Árpád 
         polgármester 
 
_____/2022.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A JN/24/00621-5/2021. iktatószámú törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal JN/24/00621-5/2021. iktatószámú törvényességi felhívását megtárgyalta és az 
abban foglaltakat elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály 
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A Rékasi Egészségház Alapítvány 

 

  

alapító okirata 

 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

 

1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, 

székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve): 

 

 Zagyvarékas Község Önkormányzata  

(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., képviseli: Kurucz László Árpád polgármester) 

 

2. Az alapítvány neve:  Rékasi Egészségház Alapítvány 

  

Az alapítvány rövid neve: (ha van) 

 

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: (ha van) 

 

3. Az alapítvány székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

 

4.        Az alapítvány honlapjának címe:  --- 

 

5. Az alapítói induló vagyon: 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint készpénz, amelyet az alapító 

teljes egészében rendelkezésre bocsájtott az alapításkor. 

 

6. Az alapítvány célja: egészségház létesítése és folyamatos működtetése Zagyvarékas 

községben. 

 

7.        Az alapítvány tevékenysége: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

8. Az alapítvány jellege: 

 

8.1./  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi 

személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni 

hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti 

alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a 

jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának 

felhasználására vonatkozóan. 

 

8.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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9.       Az alapítvány időtartama: 

  

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt 

célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium 

gazdálkodik.  

10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az 

alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege 

vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.  

 

10.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

 

10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 

 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 

kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

  

           A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): 

 

 Faragó Ernőné (an.: Ignácz Mária, 5051 Zagyvarékas, Egység utca 4/1.) 

  

A kuratórium további tagjai (név, lakcím): 

 

 Karkusné Rab Fruzsina (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 13.) 

 

 Herczeg Andrea (5000 Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9.) 

 

 A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának 

módja: általános és önálló.  

 

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése 2021. 09. 16. napjától kezdődően 5, azaz öt éves 

határozott időtartamra szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, és a tisztség 

annak elfogadásával jön létre.  

 

 A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 
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- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) 

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 

kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

  

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 

adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 

11.4./  A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény).  

 

11.5./  A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza 

meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak 

tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés 

helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak 

igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a 

kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

 

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát 

– ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén 

egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

 

11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, 

költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

12. Felügyelőbizottság 

 

 12.1/ Az alapítványnál három természetes személyből álló felügyelőbizottság működik,  

 amely szerv a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói 

 jogok gyakorlójának számol be. 
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 12.1/ A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 

összeférhetetlenségi 

 szabályokat kell alkalmazni. 

 

 12.3/ A felügyelőbizottsági tagok kijelölése 2022. 01. 25. napjától kezdődően 5, azaz öt éves 

határozott időtartamra szól. A felügyelőbizottsági tagokat az alapító jelöli ki, és a tisztség annak 

elfogadásával jön létre.  

 

 12.4/    A felügyelőbizottság elnöke (név, lakcím, anyja neve): 

 

 Farkas Anita (5200 Törökszentmiklós, 141. 2/19.; an.: Bata Erika) 

  

A felügyelőbizottság további tagjai (név, lakcím): 

 

          Dóráné Faragó Irén (5051 Zagyvarékas, Szabadsajtó utca 9. an.: Lakatos Mária) 

  

 Balázs Adrienn Ildikó (5051 Zagyvarékas, Csárda út 34. an.: Mondok Ildikó 

Sarolta) 

 

   

 

13.  Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

13.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 

61.§ (2) bek. i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

13.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 

hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
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13.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Kelt: Zagyvarékas, 2022. 02. 02. 

 

 
………………………………… 

Zagyvarékas Község Önkormányzata alapító 

képviseli: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

 

Alulírott dr. Kókai Gábor ügyvéd (dr. Kókai Ügyvédi Iroda, 5000 Szolnok, Szapáry út 18., KASZ 

36063385) igazolom, hogy a Rékasi Egészségház Alapítvány létesítő okiratának jelen, egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások (2021. 09. 16., 2022. 01. 25.) 

alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére a létesítő okirat 

11.1 és 11.2, valamint 12.3 és 12.4 pontjainak változása adott okot.  

 

Szolnok, 2022. 02. 02. 
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A Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

 

  

alapító okirata 

 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

 

1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, 

székhelye, nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve): 

 

 Zagyvarékas Község Önkormányzata  

(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., képviseli: Kurucz László Árpád polgármester) 

 

2. Az alapítvány neve:  Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány 

  

Az alapítvány rövid neve: (ha van) 

 

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: (ha van) 

 

3. Az alapítvány székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.  

 

4.        Az alapítvány honlapjának címe:  --- 

 

5. Az alapítói induló vagyon: 150 000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint készpénz, amelyet az 

alapító teljes egészében rendelkezésre bocsájtott az alapításkor. 

 

6. Az alapítvány célja: 

 - a közrend védelme, a zagyvarékasi közbiztonság biztosításában való közreműködés (ez a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 17. 

pontjában foglalt önkormányzati feladat); 

 - a polgárőrség anyagi támogatása, amely szervezet elősegíti a bűnmegelőzést, a bűnözéshez 

vezető okok feltárását, fokozza a közbiztonságot; 

 - a polgárőrség működési,technikai feltételeinek biztosítása; 

 - a közbiztonságot szolgáló ismeretek bővítése, ilyen tárgyú propagandaanyag készítése, 

esetleges publikáció támogatása;   

 

7.        Az alapítvány tevékenysége: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

8. Az alapítvány jellege: 

 

8.1./  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi 

személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni 
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hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti 

alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a 

jog, hogy javaslatot tegyen az alapítványi tanács részére a vagyoni juttatásának 

felhasználására vonatkozóan. 

 

8.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

9.       Az alapítvány időtartama: 

  

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt 

célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal az alapítványi tanács 

gazdálkodik.  

10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az 

alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege 

vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.  

 

10.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján az alapítványi tanács 

dönt. 

 

10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről az alapítványi tanács gondoskodik. 

 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 

 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére hét természetes személyből álló 

alapítványi tanácsot nevez. Az alapító fenntartja az alapítványi tanács elnökének 

kijelölési jogát. 

  

           Az alapítványi tanács elnöke (név, lakcím, anyja neve): 

 

 Simonné Dora Magdolna (an.: Telek Magdolna, 5051 Zagyvarékas, Alkotmány utca 

27/A.) 

  

Az alapítványi tanács további tagjai (név, lakcím): 

 

 Mészáros István (5051 Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1.) 

 Mészáros Istvánné (5051 Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1.) 

 Kurucz Lászlóné (5051 Zagyvarékas, Hunyadi utca 8.) 

 ifj. Kurucz László (5051 Zagyvarékas, Liliom utca 18.) 

 Farkas Anita (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 141. II/19.) 

 Zabláczkyné Ujfalusi Szilvia (5051 Zagyvarékas, Akácfa utca 11/1.)  
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Az alapítványi tanács elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 

általános és önálló. Kivételt képez ez alól a bankszámla feletti különös rendelkezési jog, amelyre 

Simonné Dora Magdolna, mint az alapítványi tanács elnöke, valamint Mészáros István, mint az 

alapítványi tanács tagja együttesen jogosult. 

 

11.2./   A alapítványi tanács tagjainak kijelölése 2021. 09. 16. napjától kezdődően 3, azaz 

három éves határozott időtartamra szól. Az alapítványi tanács tagjait az alapító jelöli 

ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre.  

 

 Az alapítványi tanácsi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) 

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 

kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

  

11.3./  Az alapítványi tanács biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, 

ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz 

érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az alapítványi tanács 

gyakorolja. 

 

11.4./  Az alapítványi tanácsot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható 

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény).  

 

11.5./  Az alapítványi tanács a feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával 

hozza meg. Az ülést az alapítványi tanács elnöke hívja össze meghívóval. A 

meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá az 

alapítványi tanács ülésének helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót 

az alapítványi tanács tagjainak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, 

hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

 

11.6./ Az alapítványi tanács akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. 

Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

 

11.7./ Az alapítványi tanács tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, 

költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

12. A pénzügyi titkár 

 

Az alapítványi tanács Mészáros István alapítványi tanácsi tagot a a pénzügyi titkári feladatok 

ellátásával bízza meg határozatlan időre. A pénzügyi titkár feladata az alapítvány vagyonának 

kezelésével, gyarapításával kapcsolatos pénzügyi, szakmai teendők ellátása, mely feladatot  az 

alapítványi tanács rendelkezéseinek megfelelően köteles ellátni. A pénzügyi titkár az alapítvány 

vagyoni helyzetéről és kiadásairól beszámol az alapítványi tanácsnak.   

 

13. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

13.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 

61.§ (2) bek. i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

13.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet az 

alapítványi tanács tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 

hozzátartozói nem lehetnek többségben az alapítványi tanácsban. 

 

13.3./ Az alapítványi tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 
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Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Kelt: Zagyvarékas, 2022. 02. 02. 

 
………………………………… 

Zagyvarékas Község Önkormányzata alapító 

képviseli: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

 

Alulírott dr. Kókai Gábor ügyvéd (dr. Kókai Ügyvédi Iroda, 5000 Szolnok, Szapáry út 18., KASZ 

36063385) igazolom, hogy a Zagyvarékas Közbiztonságáért Alapítvány létesítő okiratának jelen, 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások (2021. 09. 16., 2022. 

01. 25.) alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére a létesítő 

okirat 11.1 és 11.2, valamint 12. pontjainak változása adott okot.  

 

Szolnok, 2022. 02. 02. 
 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
Zagyvarékas Község Polgármesterétől 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 2-ai ülésére 

a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázat 

eredménytelenségéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatra egyetlen pályázat 

sem érkezett. A munkának azonban folytatódni kell, a közművelődési, kötelező könyvtári feladatokat 

el kell látni. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot folyamatosan írjuk ki addig, 

amíg az eredményes nem lesz, valamint a Farkasházi István kulturális menedzsert bízzuk meg az 

igazgatói feladatok ellátásával. 

Zagyvarékas, 2022. január 20. 

 

      Kurucz László Árpád 

        polgármester 

 

 

_____/2022.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Farkasházi István igazgatói megbízásáról 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1. sz. intézményvezetői 

feladatainak ellátására Farkasházi István 2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 10 sz. alatti lakost, az 

intézmény kulturális menedzserét bízza meg 2022. február 1-től sikeres pályázati eljárás lezárásáig.  

A képviselő-testület Farkasházi Istvánnak:__________Ft megbízási díjat állapít meg a fenti 

időponttól. 

A Képviselő-testület új  pályázatot ír ki magasabb vezetői beosztás betöltésére. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
3. Farkasházi István 

 

 

   



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 2-ai alakuló ülésére 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme 

módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban 

Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését, amely rendelkezik a polgármester illetményének megállapításáról. 

A módosítás 2022. január 01-én lépett hatályba. 

(2) *  A megyei jogú város polgármesterét megbízatásának időtartamára havonta megillető illetmény 

összege 1.300.000 forint.  

 (4) *  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

Fentiekre tekintettel Kurucz László Árpád polgármester illetménye bruttó 780.000 forint/hó. 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése a következőket tartalmazza: 

 (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

A fentiek alapján a polgármester költségtérítése havonta bruttó 117.000 forint. 

Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

2022. január 11. 

      Dr. Fekete Nóra 

              jegyző 

 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak 

alapján dönt arról, hogy 

1. Kurucz László Árpád főállású polgármester illetményét 2022. január 01. napjától kezdődően 

havonta bruttó 780.000,-Ft-ban állapítja meg. 

2. 2. Kurucz László főállású polgármester költségtérítése 2022. január 01. napjától kezdődően a 

havi illetményének 15%-a, azaz havonta bruttó 117.000,-Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő azonnal. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Magyar államkincstár 

4. Irattár  

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 2-i ülésére 

 

A konyha dolgozóinak jutalmazásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha konyhai dolgozóinak jutalmazására javaslok 300.000 Ft-

ot, a karácsonyi rendezvények lebonyolításában nyújtott színvonalas munkájukért. 

Azt is javaslom, hogy a fenti összeget az élelmezésvezető ossza szét a dolgozók között. 

 

Zagyvarékas, 2022. január 31. 

 

      Kurucz László Árpád 

      polgármester 

 

. 

 

_____/2022.(____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A konyha dolgozóinak jutalmazásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és 

Konyha konyhai dolgozói számára 300.000 Ft jutalmazási keretet biztosít a karácsonyi rendezvények 

lebonyolításában nyújtott színvonalas munkáért. A keret felosztásáról az élelmezésvezető dönt. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
3. Molnár Józsefné   




