
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. február 24-én (csütörtök) 16.00 óra 

 

kezdettel soros, nyílt 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 Árpád polgármester 

 

2.)Előterjesztés a településképi kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos 

főépítészi feladatok ellátásáról szóló beszámolóra  

Előadó: Kiszelovics Ildikó mb. főépítész 

 

 

3.)Előterjesztés Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezető megbízására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

4.)Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

5.)Alpolgármester választása 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

6.)Beszámoló a 2021. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Kővári Judit adóügyi ügyintéző 

 

7.)Beszámoló a pályázatfigyelő 2021. évi munkájáról 

Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 
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8.) Előterjesztés a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat kiírásáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

9.) Előterjesztés a 2022/2023. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  

 

10.) Javaslat Kurucz László Árpád polgármester 2022. évi szabadságolási tervének 

jóváhagyására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

11.) Javaslat a társadalmi szervezetek 2022. évi pályázati kiírásának közzétételére 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

12.) Előterjesztés a Zagyvarékas, Szabadság tér ½. szám alatt található Körzeti 

Megbízotti Iroda helyiség felajánlása a rendőrség részére 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

13. ) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város 

Önkormányzata között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás 

elfogadására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

14.) Előterjesztés az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 1/2013. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

15.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak és póttagjainak 

megválasztására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

Zárt ülés 

 

1.) Előterjesztés a Rékasszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állás betöltésére 

érkezett pályázatok elbírálására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
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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, 2022. február 17. 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  

           polgármester  



2022 február havi  Képviselő-Testületi Ülés 
 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
2022-02-08-án Kiss Mihály kereskedelmi igazgató, a LUMINO-TECH 
Világítástechnikai KFT részéről Közvilágítás korszerűsítési ajánlatot tett szóban. 
A megbeszélésen jelen volt Polónyi László Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint 
Kiss László képviselő. 
 
A Művelődési Házban munkaerő toborzás volt az Eagle Ottava Hangeri Kft. 
munkaerő toborzó részéről.  
 
2022-02-09-én Dr. Kállai  Mária országgyűlési képviselő asszony ajándék tűzifát 
ajánlott fel hátrányos helyzetű családoknak. Összesen 17 család jutott ajándék 
tűzifához. 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
konzorciumában, mintegy 9 milliárd forint európai uniós és hazai támogatásból 
valósult meg "Az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán, a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság területén" elnevezésű, KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 
számú projekt, amelynek átadó rendezvényét február 9-én délután tartották 
Zagyvarékason, a Művelődési Házban.   
Az eseményen Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és Kurucz László Árpád, Zagyvarékas 
polgármestere méltatta a beruházást, köszöntőt mondott Lovas Attila, a 
KÖTIVIZIG igazgatója, a projekt részleteibe pedig Csibrán Zoltán, a KÖTIVIZIG 
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetője, valamint Varga Csaba, 
a kivitelező Magyar Vakond Kft. ügyvezető igazgatója  avatta be a jelenlévőket. 
Mint elhangzott, a fejlesztés keretében a Zagyva töltésének három, a Tisza 
védvonalának pedig egy - tiszakécskei - szakasza épült ki összesen 11,1 
kilométer hosszban az előírt magassági biztonságnak megfelelő szintre. A 
beruházás részeként megújultak a kapcsolódó műtárgyak, továbbá európai 
viszonylatban is egyedülálló árvízvédelmi gyakorlópálya létesült Szolnokon. 
 
2022-02-14-én Dr. Kállai  Mária országgyűlési képviselő asszony meghívására a 
Városháza dísztermében tekintettük át az előttünk álló feladatokat. 
 
2022-02-14-én 14 óra 30 perckor a Megyei Közgyűlés ülésén vettem részt. 



 
2022-02-15-én 9 órakor fogadtam Kányási Tibort, a K-PROJECT IMMO KFT. 
ügyvezetőjét. A Kisszögben Major istván által számla nélküli értéknövelő 
beruházásainak az összegét fogja forintosítani. 
 
2022-02-17-én 15 órakor a Művelődési Házban Farkasházi Istvánnal, Kovács 
Boglárkával, Juhász Sándorral és Cinka Istvánnal tekintettük át az előttünk álló 
falukönyvvel kapcsolatos tendőket. 
 
2022-02-18-án a Művelődési Házban Kalotaszegi kiállítást tekintettük meg. 
 
2022-02-24-én délelőtt 11 órától a Vitéz „László” gyermekszínháznak 
örülhettek a gyerekek.                         
Délután 17 órától pedig az érdeklődők megtekinthetik Az özvegy Karnyóné, s 
két szeleburdiak előadást.  
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a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

településképi kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos főépítészi feladatok 

ellátásáról szóló beszámoló  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Kiszelovics Ildikó 

településmérnököt, hogy önkormányzatunknak az általános főépítészi feladatokat és a 

településrendezéssel kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat ellássa.  

 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B § (3) – (4) bekezdése értelmében a polgármester 

feladata az arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az 

önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetése. Ezzel összefüggésben az 

önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli 

és ismerteti a Képviselő – testülettel. 

 

Főépítészi tájékoztatás: 

 

Zagyvarékas Község településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel 

kapcsolatban 2021. évben kérelem nem érkezett, melyben helyi védelem alá helyezését 

indítványoztak volna, vagy a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatban javaslatot tettek 

volna, illetve indítványozták volna  a településképi rendelet módosítását. Folyamatban van az 

árvízvédelmi fővédvonal megerősítése miatti településrendezési tervmódosítás, mely 

településképre vonatkozó hatásait egy későbbi településképi arculati kézikönyv aktualizálása 

esetén majd javasolt abban szerepeltetni.  

Továbbra is lehetőség van amennyiben kérelem érkezik helyi védelem alá vételre, indokolt 

kérelem alapján a településképi rendelet módosítására. Erről minden esetben előzetesen a 

Képviselő – testület dönt. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 

megvitatni és az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen: 
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____/2022.(_____)  Kt. 

Határozat: 

településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos főépítészi 

feladatokkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszelovics Ildikó 

településmérnök, főépítész - a településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel 

kapcsolatos főépítészi feladatok ellátásárára vonatkozó – tájékoztatását elfogadja.  

 

Erről értesül: 

1./ Polgármester 

2./ Jegyző 

3./ Kiszelovics Ildikó településmérnök 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

 

a Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezető megbízásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázatot írt ki a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 

(Zagyvarékas, Szabadság tér 10.) intézményvezetői feladatainak ellátására, magasabb vezetői 

állás betöltésére.  

 A felhívásra 3 pályázat érkezett, Ádám Evelin, Nánásiné Lókodi Andrea és Zsigmond Rita 

pályázata. 

A pályázatokat véleményezésre megküldtük a Magyar Bölcsődék Egyesülete elnökének 

kijelölése alapján Péntek Ágnes szakértőnek, akinek szakmai véleményét az előterjesztéshez 

mellékelem. 

A  két pályázó (Ádám Evelin és Nánásiné Lókodi Andrea) végzettsége nem felelt meg a 

magasabb vezetői beosztás ellátásához jogszabályban előírt képesítési 

követelményeknek. 

Zsigmond Rita pályázó maradéktalanul megfelel a magasabb vezetői beosztás ellátásához a 

jogszabályokban előírt követelményeknek, a vezetői megbízás feltételeinek. A vezetői 

megbízását a Magyar Bölcsődék Egyesülete támogatja. 

 

Zagyvarékas, 2022. február 14. 

       Kurucz László Árpád 

polgármester 

 

_____/2022. (_____) Kt. 

H a t á r o z a t 

 

Zagyvarékas Községi Bölcsőde magasabb vezetői állás megbízására 

 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Bölcsőde 

Zagyvarékas, Szabadság tér 10. sz. intézményvezetői feladatainak ellátására, 

Zsigmond Rita Újszász, Hunyadi út 17. sz. alatti lakost bízza meg.  

 

2. A vezetői megbízás időtartama 2022. március 1. napjától,  2027. február 28. 

napjáig szól. 

 

 

3. A polgármester Zsigmond Rita illetményét a fenti időponttól 
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 fizetési osztályát és fokozatát figyelembe véve havi bruttó         255.780,-Ft- 

garantált minimumra emelés      4.220,- Ft 

ágazati pótlék                 52.000,-Ft   

magasabb vezetői pótlékát (pótlékalap 200 %-a)            40.000,Ft 

bölcsődei pótlék                         119.000,-Ft 

  

Összesen           471.000,-Ft-ban  

 

állapítja meg. 

 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Zsigmond Rita 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről  
 

 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési 
rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra. 
 
A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
5. Tudatos település-üzemeltetés és fejlesztés. 
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 

Indoklás a rendelet-tervezethez 
 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, az önkormányzat alatt működő védőnői szolgálatra, a 
Polgármesteri Hivatalra, valamint a költségvetési szervekre: Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtárra, Zagyvarékas Községi Bölcsődére, valamint a Zagyvarékasi Égszínkék 
Óvoda és Konyhára terjed ki.  
 
 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzatai: 

Forintban 
2022. évi Költségvetési Finanszírozási Összesen 

Bevétel   504 468 653  550 859 003 1 055 327 655 
Kiadás   691 179 184  364 148 472 1 055 327 655 
Hiány (-) / Többlet (+) -186 710 531 186 710 531 0 
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Az állami költségvetésből az alábbi támogatásokkal számolhatunk: 

 Forintban 

Jogcím 2022. évi támogatás összesen 

A B 

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA 93 938 100 
     I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 57 584 800 
     I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 36 353 300 
         I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 5 517 200 

         I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 150 500 

         I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 445 705 

         I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 7 524 195 

     I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 10 642 800 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 72 900 
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 103 763 150 
     II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 86 688 150 

     II.2. Óvodaműködtetési támogatás 16 211 000 

     II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 864 000 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI 
ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 141 623 333 
     III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 48 705 058 

     III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   

             III.7. a) Bértámogatás 34 353 900 

             III.7. b) Üzemeltetési támogatás 8 721 000 

     III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   

             III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 19 415 157 

             III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 26 894 218 

             III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 534 000 

IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatokhoz 8 411 613 

Összesen: 347 736 196 
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1.) BEVÉTELEK 
 
A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 504 468 653,- Ft, melyet a 
finanszírozási műveletekből származó bevétel 550 859 003,- Ft-tal egészít ki, így ebben az 
évben összesen 1 055 327 655,- Ft forrás fog rendelkezésre állni.  
 
A 2022-ben – feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható.  
 
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.  
 
Az önkormányzat a kötelező feladatai körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván 
nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. 
 
A tervezett bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A bevételek között a legnagyobb arányt az önkormányzat működési támogatásai bevételi 
jogcím képviseli, ami az előző évekhez képest növekedést mutat (lásd. 1. számú tájékoztató 
tábla.) 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ez a jogcím tartalmazza a védőnői 
szolgálat és iskolaegészségügy Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 
finanszírozását, a közfoglalkoztatásra a Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatást, a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére nyújtandó Erzsébet utalványok forrását, 
valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyvamenti Integrált Központja részére 
végzett gazdasági feladatok ellátásáért kapott működési célú támogatást.  
 
Közhatalmi bevételek: helyi adók, bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, egyéb köztartozások. 
 
Működési bevételek: áru- és készletértékesítés, szolgáltatások, bérleti díjak, intézményi 
ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevétel, kamatbevételek. 
 
Finanszírozási bevételek: A költségvetési hiányt finanszírozó előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele. 
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2.) KIADÁSOK 
 
A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 691 179 184,- Ft, melyet a 
finanszírozási műveletek kiadásai 364 148 472,- Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 055 327 
655,- Ft kiadással számoltunk. 
 
A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A kiadások között a legnagyobb arányt a működési költségvetés kiadásai jelentik. 
 
Működési költségvetés kiadásai: 
 
Személyi juttatások: Alapilletményeket, illetménypótlékokat, foglalkoztatottak sajátos 
juttatásait, személyhez kapcsolódó juttatásokat, soros illetménynövekedéseket, jubileumi 
jutalmat foglalja magában. 
 
Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 45 fő. 
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás esetében 21 fővel számoltunk.  
A Kvtv. és a Kttv. szerinti köztisztviselői illetményalap 2022. évben is 38.650,- Ft. 
A Kvtv. 60. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében – 
az önkormányzat saját forrásai terhére – a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 
vonatkozásában a Kttv-ben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az 
illetményalapot.  
A minimálbér 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000,- Ft-ról 
260.000,- Ft-ra növekedett 2022. január 1-jétől.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások vonzataként jelentkező kiadás, 
melynek mértéke 13 %. 
 
Dologi kiadások: A dologi kiadások között az intézmények működéséhez szükséges 
közüzemi díjak dominálnak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított 
szociális kiadások. 
 
Egyéb működési kiadások: ez a jogcím tartalmazza a működési célú pénzeszközátadásokat 
(civil szervezetek részére nyújtott sport és kulturális támogatása, Busra Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj). Itt került megtervezésre a RékasSzolg Kft részére a közszolgáltatási 
szerződés alapján a településüzemeltetési feladatokhoz átadandó működési célú támogatás 
(24.000.000,- Ft). 
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Felhalmozási költségvetés kiadásai: Ezen a jogcímen a beruházások és felújítások kerültek 
tervezésre, mely tartalmazza a koncessziós díjból megvalósítandó vízhálózat rekonstrukciós 
és egyéb munkálatokat, valamint az informatikai és egyéb tárgyi eszközök vásárlását az 
intézményekbe. 
 
Tartalékok: Itt került tervezésre az általános tartalék, a pályázatokhoz, fejlesztésekhez 
szükséges önerők, valamint az önkormányzat TOP-os projektjeinek támogatási előlege, 
melyeknek felhasználási területe a pályázatok szerint kötött. 
 
Finanszírozási kiadások: Ezen a jogcímen a 2021. év decemberében kiutalt 2022. évi állami 
támogatás előlegének visszavonása szerepel. 
 
3. Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, 
ami tartalmazza 

 az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, 
kiadást), 

 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve,  

 a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó 
kimutatást.  

 előirányzat felhasználási tervét,  
 az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három 

év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 
tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 
4. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának 
igénybevételével számoltunk.  
 
 
5. Hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. 
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A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:  
 
Társadalmi, gazdasági, hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 
Programjában foglaltakat, a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, 
a foglalkoztatás növelését. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a 
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 
költségvetési szervek számára.  
 
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, 
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet 
tárgyalja meg, majd döntsön a 2022. évi költségvetés tárgyában. 
 
 
Zagyvarékas, 2022. február „     „ 
 
 
 
  Kurucz László 
   polgármester 



 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......./2022. (II. ......) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: 

a) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, 
b) Zagyvarékas Községi Bölcsőde, 
c) Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 

 terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 

   505.937.653.- Ft Költségvetési bevétellel 
   692.648.183.- Ft Költségvetési kiadással 
   186.710.530.- Ft 

    
Költségvetési hiánnyal 

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. 
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 (4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.   

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 



(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves 
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 
feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.5., mellékletek 
szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 112.077.235,- Ft tartalékot állapít meg, 
melyből 

 a) Általános tartalék:          89.906.568,- Ft 
 b) Céltartalék:          22.170.667,- Ft 
 A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

 (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti 
kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a 
költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

 (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10.1. – 10.4. mellékletében foglalt 
adatlapon kötelesek a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv 
az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges 



 

adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot 
követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást 
teljesíteni. 

 (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

 (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

 (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 
minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt 
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(4) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 
csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.  

 (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 
 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden 
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 



(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
Kelt: Zagyvarékas Község Önkormányzata képviselő-testületének 2022. február 24-ei 
ülésén. 

 

  Kurucz László     Dr. Fekete Nóra 
   polgármester             jegyző 
 

Záradék: 
Ezen rendelet 2022. február …….-án kihirdetésre került. 
 

Dr. Fekete Nóra 
                                                                                                    jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI ADÓIRÓL, 

AZ ELÉRT ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGOSZTOTT ÁLLAMI ADÓBEVÉTELEKRŐL 

2021. PÉNZÜGYI ÉV 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása 

mellett – a helyi közfeladatok biztosítása. E feladatoknak a helyi sajátosságokhoz és 

igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló 

gazdálkodási feltételeinek megteremtését. Magyarország Alaptörvénye külön fejezetben 

rendezi a helyi önkormányzatok autonómiájának lényegi elemeit, kiemelve, hogy a helyi 

önkormányzat rendeletet alkot, meghatározza költségvetését és annak alapján önállóan 

gazdálkodik, és – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) keretei 

között - dönthet a helyi adók bevezetéséről, fajtájáról és mértékéről. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény részletezi az önkormányzatok gazdasági alapját és az 

autonóm gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen bevételek körét, amelynek egyik eleme a helyi 

adók rendszere. A jogszabályok az önkormányzatok számára lehetőséget teremtenek a 

szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek 

legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az 

egyre csökkenő átengedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati adóhatóság által 

beszedett központi adók, pótlékok és bírságok (adók módjára kimutatott egyes bírságok, 

késedelmi pótlék, bírság stb.) eltérő mértékben, az évente elfogadott költségvetési törvényben 

megállapított arányban illetik meg az önkormányzatot. /2020. évtől például az 
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adóbevételeinknek már nem része az átengedett gépjárműadó./ Az önkormányzati adóhatóság 

ellátta az önkormányzat, a hivatal és az állami feladatok működéséhez szükséges saját 

források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz 

telepített hatósági feladatokat is végzett (adók módjára behajtandó köztartozások, 

közigazgatási eljárási illetékek beszedése, szálláshely engedélyezés, hagyatéki ügyintézés 

stb.). A jelenlegi járványhelyzet az önkormányzat adóbevételeire is igen jelentős hatással van. 

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében több, az önkormányzatok adóbevételét érintő 

jogszabály is módosult, amelyek elsősorban az adófizetők védelmét, és a vállalkozások 

fennmaradását célozták, hiszen hosszútávon minden érintettnek az az érdeke, hogy a 

vállalkozások fennmaradjanak, és a lakosság fizetőképessége továbbra is biztosított legyen. 

 

 

Helyi iparűzési adót/adóelőleget érintő speciális szabályok  

Az iparűzési adó 2021-ben átmeneti jelleggel 2 százalék helyett 1 százalékra csökken a 4 

milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások, valamint az 

egyéni vállalkozások körében. A kieső iparűzési bevételeket a Kormány a 25 ezer fő alatti 

kistelepülések esetén kompenzálja, a nagyobb önkormányzatok esetén pedig egyenként tekinti 

át a pénzügyi helyzetet. Zagyvarékas sajátosságait vizsgálva a vállalkozói körünk 97,3%-a 

megfelelhet ennek a kedvezményezetti körnek. Az adózók választhattak, hogy 2021. évben 

már érvényesítik vagy sem, az iparűzési adóelőlegfizetésnél a biztosított adóelőnyt. 2022. 

május 31-ig benyújtott bevallásokban már a mikro-, kis- és középvállalkozásnak jár az 1%-os 

mértékkel történő „adófelezés”, ha és amennyiben ezt a bevallásban majd jelölik. A mikro-, 

kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési 

időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet 

szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 

időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. /Zagyvarékason, így a 

1,7%-os adómérték helyett 1%-os mértékkel fognak adózni./ A vállalkozóknak nyilatkozatot 
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lehetett tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati 

adóhatóság számára, ha élni kívántak az adófelezés lehetőségével. Az említett nyilatkozat 

2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az 

állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon volt benyújtható. 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati 

adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, 

határozathozatal nélkül csökkentette. 

 

 

 Egyéb adókönnyítések speciális esetei: 

 A fizetéskönnyítési rendszer tovább bővült a koronavírus-válságra specializált esetkörrel, 

amely segítséget jelenthet a lakosságnak és a vállalkozásoknak. Az ötmillió forintig igénybe 

vehető 12 havi részletfizetés vagy hat havi fizetési halasztás mindegyik helyi adófajtára – 

kivéve beszedett idegenforgalmi adó - kérhető, és nagy előnye, hogy hiába későbbi a 

megfizetés, az mégis pótlékmentes. Az adóhatóság ugyanis a koronavírus-válságra 

specializált méltányosság esetén nem számíthat fel késedelmi pótlékot. Csak azt kell 

eldönteni, hogy a két kedvezményfajta közül, melyiket szeretné igénybe venni a kérelmező. 

Nemcsak az adófizetés ütemezésében segít az új speciális szabályozás, hanem a vállalkozások 

adócsökkentését is lehetővé teszi. Az idén, az év végéig még a cégeknek is lehetővé vált a 

fizetendő adó csökkentésének lehetősége. A könnyítéshez igazolni kell, hogy a fizetési 

nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, a mérséklésnél pedig azt, hogy a tevékenység a 

veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt lehetetlenülne el. 
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VAGYONI TIPUSÚ ADÓK: ÉPÍTMÉNYADÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.1.) önkormányzati 

rendelete szól az építményadóról (a továbbiakban: rendelet). 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, melynek mértéke 450.- 

Ft/m2. Az önkormányzati adóhatóság az építményadót kivetéssel állapítja meg fizetésre 

kötelezett adóbevallása alapján. Amennyiben az adózást érintő változás történik, úgy az adózó 

köteles 15 napon belül bejelenteni azt a helyi adóhatóságnál. A 2018. április 1. napjától került 

bevezetésre településünkön a reklámadó, melynek alapja a reklámfelület m2, ennek mértéke: 

0,-Ft/m2. 
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V.20.) önkormányzati 

rendelete szól a helyi iparűzési adóról. 

A rendelet szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 

tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység fogalma alatt a 

vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló 

tevékenysége értendő.  

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzatunk 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 

tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az iparűzési tevékenység esetén - a 

kivételekre is figyelemmel - az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott 

áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az 

alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 

kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a vállalkozó több 

önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési 

tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a 

vállalkozónak a Htv. 3. számú mellékletben meghatározottak szerint kell megosztania.  

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa 

az adóalap 1,7%- a. 
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I. Települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 

Az önkormányzati források biztosítása érdekében – egyéb magasabb szintű jogszabályok 

alapján – egyes központi adók kezelését szintén az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe 

rendelte a jogalkotó. Ezek az adók a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó 

jövedelem adója és a talajterhelési díj. Ezeknél az adófajtáknál a települési önkormányzatnak 

nincs döntési jogköre, az adófajta működtetését illetően, - valamint a talajterhelési díjat 

kivéve – helyi rendeleti kedvezmények, mentességek biztosítására sincs mód. 
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1. GÉPJÁRMŰADÓ  

Gépjárműadó terheli a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjárműveket és 

pótkocsikat ( a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján). 

Az adó alanya főszabály szerint az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján 

üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

Az adóalanyoknak – néhány esetet kivéve – bevallási kötelezettségük nincs, az adóztatás a 

központi gépjármű-nyilvántartás adatszolgáltatása alapján kerül megállapításra. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő 

szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm.rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében a 2021. évben 

beszedett gépjárműadó nem illeti meg a települési önkormányzatokat, az a Járvány Elleni 

Védekezési Alap bevételét képezi, függetlenül attól, hogy az előző évekről áthúzódó 

végrehajtás, vagy részletfizetés során lett befizetve. 

Éves szinten több mint 10 millió Forint bevétel kiesést jelent. 

Az évvégi zárási összesítő szerint 3,7 millió Ft hátralék mutatkozik a számlán, amelyből 2,5 

millió Ft keletkezését tekintve egy évet meghaladó – valószínűleg behajthatatlan – tartozás. A 

hátralék behajtásához az önkormányzati adóhatóságnak csekély érdeke fűződik ezután, 

csupán az egyes túlfizetések visszaigénylésének kielégítése mértékéig szükséges. 

 

2. TALAJTERHELÉSI DÍJ 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelete szól a talajterhelési díj helyi szabályairól. 

A környezetterhelési díjról szóló a 2003. évi LXXXIX törvény szabályozza a levegő, a víz és 

a talaj terhelését. Talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a kiépített és 
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műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá. A talajterhelési díj alapja 

a szolgáltatott víz mennyisége. Alapesetben a kibocsátó az önadózás szabályai szerint, a 

tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, és fizeti meg a vízfogyasztás alapján 

kiszámolt díj összegét. A díjfizetők a bevallás évében mindig az előző évi vízfogyasztás 

alapján vallják be és fizetik meg a talajterhelési díjat. A 2017. évi vízfogyasztás alapján 2018. 

évben fizetendő talajterhelési díj mértéke a területi érzékenységi szorzó és a rendeletben 

meghatározott díjmérték alapján 1.200,-Ft/m3, a területérzékenységi szorzó 1,5. 

A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett talajterhelési díjat a 

környezetvédelmi alap számlán elkülönítetten köteles kezelni és környezetvédelmi célok 

megvalósításához használhatja fel.  

A 2021. évben talajterhelési díjra 53 adózó adott le bevallást. Évről-évre nő a közcsatornára 

rácsatlakozók és a részletfizetést kérők száma, miközben megfigyelhető egy fizetésképtelen 

réteg megjelenése is. Jelenleg 8 millió Ft a hátralék. 

3. TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM 

Adó fizetésre kötelezett az az adózó, aki Zagyvarékas Község Önkormányzata illetékességi 

területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, 

vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki. A termőföld bérbeadásból 

származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg, jelen pillanatban 15%. A 

termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás 

határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Nem kell 

adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó 

jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld 

bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól. Ha a termőföld bérbeadásából 
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származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be 

és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.  

A 2021. költségvetésben ezen adónem bevételként nem került tervezésre, befizetés 1 fő 

esetében történt. 

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ KÖZTARTOZÁSOK 

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját 

ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési 

kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás 

keretében (pl. közigazgatási bírság). Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes 

önkormányzati adóhatóság feladata ennek a beszedése végrehajtási eljárás keretében. A 

kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati 

adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. 

Eddig az önkormányzati adóhatóságunk hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó 

köztartozások esetében (pl. érdekeltségi hozzájárulás, szabálysértési, helyszíni bírságok,) 

fizetési felhívásban tájékoztattuk a kötelezettet a kimutatás megérkezéséről és egyben 

felhívtuk az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a 

végrehajtási eljárás, melynek során elsősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 

benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés foglalásra van lehetőség. 

 

Egyéb bevételek és Idegen bevétel 

Egyéb bevételek, valamint az idegenbevételi beszedési számlán tartjuk nyilván más 

szabálysértési hatóság, különösen a rendőrség által kiszabott és adók módjára átadott 

szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok összegét. A kiszabott és végrehajtott 

szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési 
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számlájára beérkezett bevétel 100%-a. Ezen a számlán kell kimutatni a különböző hatósági 

megkeresések alapján adók módjára behajtandó bírságokat, díjakat. A települési 

önkormányzatot illeti a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül. 

Egyéb bevételek és Idegen bevétel összesített adatai: 

 2021. évben 

Adófizetők száma összesen (fő) 120 

jogi személyek (fő) 0 

magánszemélyek (fő) 120 

Előírt adó (eFt) 4.135,- 

Bevétel (eFt) 385,- 

Múlt évi hátralék (eFt) 728 

Tárgy évi hátralék (eFt) 4.478 

 

Az idegen bevétel lényegesen magasabb, mint az előírás, de ennek a bevételnek közel 100%-a 

nem marad az Önkormányzatnál, tovább utalásra kerül a behajtást kérőhöz.  

 

Méltányossági kérelmek: 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik az adómérséklésre, fizetési könnyítésekre irányuló 

kérelmek elbírálása. Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési 

kérelemmel élnek. Az adó részletekben történő megfizetése mellett tudják csak adófizetési 

kötelezettségeiket teljesíteni. A fizetési könnyítések nem érintik az adókötelezettség mértékét. 
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A részletfizetés kérelemre induló eljárás esetében az adóalanynak beadvánnyal kell fordulnia 

az adóhatósághoz. A kérelmet számszaki adatokkal kell alátámasztani, valamint igazolni, 

hogy a fizetési nehézség kialakulása nem róható fel, valamint átmeneti jellegű és a 

későbbiekben az adót meg tudja fizetni. 2021. évben 1 adózó nyújtott be fizetési 

könnyítésre irányuló kérelmet. Az adóhatóság engedélyezte a részletfizetést, elősegítve ez 

által a kérelmező megélhetési, likviditási gondjainak enyhítését. A részletfizetés 

engedélyezése során az adózó terhei mellett azt is figyelembe vettük, hogy a költségvetésbe 

betervezett bevételek biztosítva legyenek, így a kért könnyítés úgy került engedélyezésre, 

hogy a kötelezettség még adóévben kiegyenlítésre kerüljön. Amennyiben az adózói 

kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény 

érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt, egy összegben válik esedékessé. 

 

2021. ÉVI EGYÉB ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK 

2021. évben adóügyekben Zagyvarékason összesen 102 határozatot adott ki az adócsoport, 

fellebbezés nem volt.  

Emellett 84 esetben adtunk ki adó-, és értékbizonyítványt. 29 alkalommal készült nemleges 

adóigazolás, amelyet az adózók elsősorban pályázatok, illetve hitelügyintézés céljára kértek. 

Év elején nagy feladatot jelent a zárási munkák és a Magyar Államkincstár felé való 

adatszolgáltatások elvégzése. Az évváltás után megkezdődött a terhelések, az évközi 

változások felvitele. Az adóigazgatási feladatok jelentős részét a változások bejelentése során 

hozott egyedi határozatok meghozatala teszi ki. Az adóhatóság pénzforgalmának 

számítógépes könyvelése, előírások, törlések vezetése, negyedévenkénti zárási eredményekről 

készült összesítő megküldésével adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár részére. A 

gépjármű adóztatás keretében az előző évekből áthúzódó befizetéseket a következő hónap 10. 

napjáig 100 %-ban utaljuk az Államkincstár részére. Adóhátralékok tekintetében végrehajtási 
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eljárás megindításának keretében törvényes eszközök széles körének alkalmazásával lépünk 

fel az önkéntesen nem teljesítőkkel szemben. A terhelést követő február végén Hatóságunk 

valamennyi adózó részére megküldte a 2021. I. félévi kötelezettségről és az esetleges 

tartozásról a számlaegyenleget, valamint a befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő 

március 15. Aki nem teljesítette az adófizetési kötelezettségét annak 2021 április hónapban 

felszólítást küldtünk ki, hogy a hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, 

amennyiben nem tesz eleget a felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 

67 hátralékos végrehajtási eljárását kezdeményeztük. A fizetési felszólítást minden 

esetben tértivevénnyel postáztuk a hátralékosak részére, hogy a későbbiekben bizonyítani 

tudjuk, hogy az adóst értesítettük a hátralék összegéről.  

2021. II. félévi kötelezettségéről és az esetleges tartozásokról a számlaegyenleget, valamint a 

befizetéshez szükséges csekket, fizetési határidő szeptember 15. Aki nem teljesítette az 

adófizetési kötelezettségét annak 2021 október hónapban felszólítást küldtünk ki, hogy a 

hátralékát 15 napon belül legyen szíves befizetni, amennyiben nem tesz eleget a 

felszólításunknak úgy végrehajtási eljárást indítunk. Összesen 91 hátralékos végrehajtási 

eljárását kezdeményeztük.  

A végrehajtási eljárás célja a meg nem fizetett adótartozások behajtása. Adótartozásnak 

minősül a határidőben meg nem fizetett adó. Az Art. 150.§ (1) bekezdése alapján az 

adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt 

felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. 

Inkasszó 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szerint az adóhatóság 

az adóst megillető járandóságot (kifizetést), a hitelintézetnél kezelt összeget, illetőleg 

követelést vonja végrehajtás alá, és a munkáltató, kifizető, hitelintézet, valamint más személy 

az adóhatóság felhívása ellenére a levonást, átutalást, megfizetést elmulasztja, vagy nem a 
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jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az adóhatóság határozattal kötelezi a levonni, 

átutalni, megfizetni elmulasztott összeg erejéig az adótartozás megfizetésére. Vállalkozók, 

illetve magánszemélyek bankszámláját is végrehajtás alá vettük, magánszemély esetében 42 

alkalommal. A bankszámlák felkutatása jelentős terhet ró az ügyintézőkre ezért a 2021.01.01. 

hatályba lépő adótörvény alapján a NAV nyilvántartásából kérhetünk adatokat, mivel, ha egy 

gazdasági társaság bankszámlát nyit azt a bank köteles megküldeni a NAV részére. Ez a 

gyakorlatban nem valósul meg. 

Összegzés 

Bár az önkormányzati adóhatóság igyekszik sokat tenni az adótartozások behajtása érdekében, 

az eljárás sikeressége nagyrészt nem az adóhatóságon múlik. Ahogy az adózói kör anyagi 

helyzete és fizetőképessége észrevehetően romlott az utóbbi időszakban, úgy válik egyre 

nehezebbé az adótartozás behajtása. Történik mindez annak ellenére, hogy egyre több időt és 

energiát kellett belefektetni a végrehajtási tevékenységbe. A fizetési morál településünkön  

továbbra is rossznak mondható, bár valószínűsíthető, hogy az „adó nem fizetést” inkább a 

fizetésképtelenség vagy nehéz anyagi helyzet okozza.  

Az anyagi nehézségek ugyanúgy érintenek magánszemélyeket, mint társas vállalkozásokat.  

Ez utóbbiak jellemzően magasabb adófizetési kötelezettsége miatt az e részről eredő kiesések 

is érzékenyebben érintik a település költségvetését.  

Sajnos a kényszer-végelszámolás és felszámolási eljárás alá kerülő társaságok száma is 

megugrott az utóbbi egy-két évben, a hátralékok ezen cégek adósságait is tartalmazzák.  

Behajtási cselekményre ilyen esetekben nincs mód, a felszámoló felé bejelentett követeléseink 

megtérülésére pedig igen kicsi az esély, a felszámolás befejezésével hitelezői igényünk nem 

nyer kielégítést. Az adóhatóság köteles nyilvántartani a tartozásokat, növelve ezzel a 

hátralékállományt.  

A felszámolás alatt lévőkön túl vannak adózók, akik a tapasztalatok alapján tartósan 

fizetésképtelenek, sem önként nem fizetnek, sem a végrehajtások nem vezetnek eredményre. 
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Ide tartoznak azok az adózók is, akik címükön, székhelyükön elérhetetlenek, ismeretlen 

helyre (vagy magánszemélyek esetében külföldre) költöztek. Vannak vállalkozások, amelyek 

nem szűntek meg ugyan, de inaktív a vállalkozásuk, semmilyen tevékenységük, bevételük 

nincs, számláikon pénzmozgás nincs. Adóalanyiságuk és adókötelezettségük ettől függetlenül 

folyamatos, hátralékaik is fennállnak.  

2021. március 1. napjától már kettő fő állású adóügyes kolléga dolgozik ezen a 

területen. Reményeink szerint a munkájukat sokkal hatékonyabban tudják ellátni ez 

által. Igaz, hogy egyikük osztott munkakörben dolgozik, hagyatéki és anyakönyvvezetői 

feladatokat is ellát. 

Az adóhatósági apparátusra háruló feladatot napról-napra határidőben, naprakészen 

megoldani igen nehéz, a szerteágazó és a változó jogszabályi háttérrel, a gazdasági válság 

hatására kialakult gazdasági környezetben. Mindezeket a jogszabályok által körbezárt 

előírások és lehetőségek figyelembevételével, az Önkormányzat Képviselő-testületének, a 

hivatalvezetésnek, valamint az adózók megelégedettségének biztosítása mellett, a 

közigazgatás szolgáltató jellegét erősítő ügyfélbarát hivatali ügyintézés elvének szem előtt 

tartásával végezzük. 

A beszámoló a 2021.december 31-ei zárási adatok felhasználásával készült.  

 

Adóhatóságunknak a jövőben kiemelt feladatként kell kezelnie az adóellenőrzéseket az 

adó elkerülés megelőzése érdekében, az adóhátralékok behajtását, a kintlévőségek minél 

alacsonyabb összegre történő csökkentése érdekében, az átmeneti fizetési nehézségbe 

került adózók helyzetének segítését, valamint az adóhiányok feltárását. 

 

Zagyvarékas, 2022. február 14. 

 

       Dr. Fekete Nóra 

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

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő - Testületének 2022. február 24-én tartandó 

ülésére 

Tárgy: Beszámoló  pályázati tevékenységéről 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A pályázatírói tevékenységemről szóló beszámolómat az alábbiakban leírtak szerint terjesztem 

a Képviselő-testület elé: 

 

2022-ben a Magyar Falu Program keretében az alábbi célterületekre nyújtottunk be 

pályázatot: 

sorszám pályázat neve pályázott bruttó 

összeg 

pályázati cél 

1. Móricz Zsigmond Művelődési 

Ház és Könyvtár 

tetőszerkezetének felújítása 

32.916.407.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tervdokumentáció 

elkészítése 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 

2. Belterületi utak felújítása           

(K-rákóczi, Erdő, Pozsonyi) 

38.193.915.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tervdokumentáció 

elkészítése 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 

3. Szociális Iroda épület felújítása 30.390.124.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tervdokumentáció 

elkészítése 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 
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4. A zagyvarékasi temetőben 

található közlekedési utak 

felújítása 

5.998.926.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 

5. Közterületi játszótér felújítása 

Zagyvarékas belterületén 

5.874.023.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 

6. Móricz Zsigmond Művelődési 

Ház és Könyvtárban 

közösségszervező 

bértámogatása 

3.525.600.-Ft • bértámogatás, 1 

fő napi 8 órában, 

1éven keresztül 

7. Belterületi járdaszakaszok 

felújítása Zagyvarékason 

(Tavasz, Damjanich, Gerlice, 

Aradi, Erdő-Pozsonyi úti 

sarok) 

9.993.932.-Ft • felújítás 

• műszaki ellenőr 

díja 

• tervdokumentáció 

elkészítése 

• tájékoztatás, 

nyilvánosság 

költsége 

               Mindösszesen:      126.892.927.-Ft 

 

Az egyéb pályázati elszámolások és adatszolgáltatások benyújtása folyamatos a Közreműködő 

Szervezetek felé. 

 

Fent ismertettek alapján, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. február 18. 

       Tisztelettel: 

 

                  Balázs Adrienn Ildikó 

                      pályázati referens 

          főelőadó 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat kiírásáról 

 

  

 

A Zagyvarékasi köztemetőt a 43/2021.(VII.27.) képviselő-testületi határozat alapján jelenleg 

az Olivin Peridot Kft. (székhely: 5051 Zagyvarékas, Akácfa u. 11/1.) üzemelteti, havi 30.000 

Ft összegű díjért 2022. július 31-ig. 

A fenti határozatban azt is eldöntötte a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki a temető 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő üzemeltetésére. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 

145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek 

megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. 

Elkészítettük a pályázati felhívást, amelynek elfogadását kérjük a képviselő-testülettől. 

 

Zagyvarékas, 2022. február 8. 

 

       Kurucz László Árpád 

       polgármester 

____/2022.(____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat kiírásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékasi köztemető – 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére a határozat melléklete 

szerinti pályázatot ír ki. 

A pályázatot közzéteszi a település honlapján és a hirdetőtábláin, valamint a megyei napilapban. 

Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 

Határidő: azonnal 
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Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Irattár 

Melléklet a ____/2022.(____) Kt. határozathoz 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSÉRE 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet alapján 

pályázatot ír ki 

köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére 

 

A köztemető Zagyvarékas község tulajdonában van. A köztemető üzemeltetésére vonatkozó 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2022. augusztus 1-

től 2027. július 31. napjáig jön létre. 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a 

temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek 

megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja. 

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell: 

 

1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a  temetőkről és 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési 

szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb 

feltételekkel; 

2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya; 
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3. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi 

adóhatóságtól; 

4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 

5. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is. 

A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a 

következőket: 

1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket. 

2. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátásmódját. 

3. A temetőben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének 

módját. 

4. A közüzemi díjak viselésének módját. 

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 

a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek temetői rendjét; 

b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

d) biztosítani a ravatalozó, tároló, hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei 

karbantartását, és működtetni azokat; 

e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető 

nyitását, zárását; 

f) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 

g) kijelölni a temetési helyeket; 

h) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy, hogy a terület egész évben állandó 

jelleggel rendezettséget mutasson; 

i) szükség szerinti rendezettséggel összegyűjteni és kezelni a hulladékot; 

j) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel 

elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

l) gondoskodni az ügyfélfogadásról; 

m) az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és telephelyén hirdetményt 

kifüggeszteni; 

n) az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más 

gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti; 
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o) az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint 

tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni; 

p) temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, 

közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási 

tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással 

ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban 

meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani. 

q) az üzemeltető temetkezési tevékenységéért a temető tulajdonosától díjazásra nem 

jogosult. 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 31. 

 

A pályázat benyújtásának helye: Személyesen a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal (5051 

Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) elektronikus úton a hivatal@zagyvarekas.hu címre. A pályázattal 

kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Dr. Fekete Nóra jegyzőtől az 56/540020 

telefonszámon. 

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követő 

képviselő-testületi ülésen bírálja el, egyben fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa.  
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

a 2022/2023. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép. A 

családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy 

részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra 

találni. 

 

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven 

belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az 

esetben tudja az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek 

felvételi kérelmét teljesítetni tudja.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének 

rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozásokon vesz részt.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozását 

a tárgyév április 20-a és május 20-a között kell megvalósítani. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a helyben szokásos módon 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. 

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban.  

 

2022. évben az óvodai nevelés keretén belüli foglalkozásokon való részvételre kötelezett 

gyermekek beíratását az óvodavezető –írásban megküldött anyagában- 2022. április 25-26-

ára jelölte ki. 
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 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az 

alábbi határozat tervezet elfogadására. 

 

 

Zagyvarékas, 2022. február14. 

 

 

 

            Dr. Fekete Nóra 

         jegyző  

 

 

 

 

____/2022. (____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

A 2022/2023. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 2022/2023. nevelési 

évre történő óvodai beíratások időpontját 2022. április 25-26-ára tűzi ki. 

 

Felelős:  Dr. Fekete Nóra jegyző 

              Baloghné Lakatos Márta óvodavezető 

 

 

 

A határozatról: 

 

1. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda – Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, 

2. Kurucz László Árpád polgármester, 

3. Dr. Fekete Nóra jegyző, 

4. Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

 

A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

 

2011. évi CXCIX (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású 

polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között 

választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester elnököl a Képviselő-

testület ülésein, aki felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, amely jogkör 

részeként jogosult a polgármester munkaidő beosztásáról, szabadságának engedélyezéséről és 

annak rendjéről dönteni. 

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése határozza meg a főállású polgármesterek alapszabadságának 

és pótszabadságának mértékét. Ennek alapján a főállású polgármester évi 25 munkanap 

alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult. Kurucz László polgármestert a 

2022. évben tehát összesen 39 munkanap szabadság illeti meg egész évre.  

A Kttv. 225/C. §-a alapján január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 

állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott 

szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármester előterjesztésére a 

képviselő-testület február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A 

polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésén 

tájékoztatja.  

 

A Kttv.225/C. § (4) bekezdése szerint a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a 

következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  

Az mellékletben lévő szabadságolási ütemtervben szerepel Kurucz László Árpád 

polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése. 

 

Zagyvarékas, 2022. február 10.      

       Kurucz László Árpád 

       polgármester  

         

 

 

 

 

 

____/2022. (____) Kt. 

H a t á r o z a t  
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A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kurucz László Árpád 

polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét – a határozat mellékletében foglaltak 

szerint – hagyja jóvá. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kurucz László Árpád polgármester 

    Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

 

Erről:   

 

1/ Kurucz László Árpád polgármester 

2/ Dr. Fekete Nóra jegyző 

3/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 

4/ Képviselő-testület tagjai 

5/ Irattár  

 

értesülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet a ___/2022.(____)Kt. határozathoz 
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Kurucz László Árpád Polgármester 

 

 

Szabadságnapok száma 

2022. évi       39  nap 

Előző évi      32 nap 

Összesen:     71 nap 

  
 

 

 

Szabadságolási ütemterv 

 

2022. év 

 

Hónap nap 

Január 2 

Február - 

Március 2 

Április 2 

Május 3 

Június 12 

Július 21 

Augusztus 5 

Szeptember 9 

október 2 

november 3 

december 10 

összesen 71 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

Pályázat kiírása civil szervezetek 2022.évi támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi civil társadalom támogatására fokozott figyelmet fordított a Képviselő-testület éveken 

keresztül. Sajnos az elmúlt 2 évben a pandémia ezt megakadályozta, hiszen a veszélyhelyzet a 

rendezvények megtartását, a civil szervezetek működését is korlátozta. 2020. és 2021. évben 

csak a sportegyesület részére nyújtott a képviselő-testület összesen 3.700.000 Ft támogatást, 

működési kiadások fedezetére. A 2022. évi költségvetésben 3.200.000 Ft-ot különített el a 

Képviselő-testület civil szervezetek támogatására. Elkészítettük a pályázati kiírást, amelynek 

határidőre történő benyújtása esetén a Képviselő-testület dönthet a támogatás mértékéről. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi kiírást tárgyalja meg, és fogadja el. 

Zagyvarékas, 2022. február 14. 

 

      Kurucz László Árpád  

         polgármester 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Pályázat kiírása helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek 2022. évi 

támogatására a határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki. 

A pályázati kiírást a település honlapján és az önkormányzat honlapján közzéteszi. 

Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Irattár 

Melléklet a____/2022.(_____) Kt. határozathoz 

   

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Zagyvarékas Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek pályázati 

keretére 

1. A pályázat célja 

A pályázat a helyi civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek éves működési kiadásaihoz, illetve 

programjaihoz való hozzájárulás. 

Az Önkormányzat által kiemelten támogatandó pályázat cél és az elbíráláskor előnyt 

élvez: a községet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről 

pozitív élményekhez való juttatása a teljes lakosság minél szélesebb körében.  

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3.200.000 Ft, azaz hárommillió 

forint. 

3. Támogatási időszak 

2022. január 01. és 2022. december 31. közé eső időszak 

4. A pályázók köre 

Pályázhatnak a zagyvarékasi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Zagyvarékason is 

kifejtő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2022. január 
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31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 

megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.  

 

Nem nyújthatnak be pályázatot: 

a) pártok, 

b) párt által alapított alapítványok, 

c) párt részvételével létrehozott egyesületek, 

d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, 

e) biztosító egyesületek, 

f) közalapítványok, 

g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 

 

5. Beadható pályázatok száma 

Egy pályázó érvényesen csak egy pályázatot adhat be. 

6. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely 

 

a) az önkormányzathoz benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, a támogatási 

szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő 

vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a 

támogatási szerződésnek megfelelően történt, 

c) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a 8. § 

(1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény 

szerint határidőben nem kezdeményezi; 

d) szervezetnek helyi adó tartozása van, 

e) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte; 

f) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van, 

j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 

teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, 

 

7. A támogatás formája és mértéke 

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt elszámolt működési költségeihez, illetve 

megvalósított programhoz kapcsolódó elszámolt költségeihez nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák 

számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell 

történnie. Számlákkal a támogatás összegén túl az önerővel is el kell számolni a támogató felé. 

Az elszámolás részletes szabályait a megkötésre kerülő Támogatási Szerződés tartalmazza. 
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8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje  

A pályázat kizárólag a Zagyvarékas Község Önkormányzata által erre a pályázati célra kiadott 

Pályázati Adatlapon nyújtható be, amely a Polgármesteri Hivatalban Kovács Boglárka pénzügy 

előadónál elérhető ügyfélfogadási időben. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban 

közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére 

választ adva, nyilatkozatokat megtéve, egyéb előírt dokumentumok becsatolásával, aláírva kell 

benyújtani. 

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, egy, zárt borítékban kell 

benyújtani. A borítékra rá kell írni „Civil Pályázat 2022”.  

A postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző 

dátumát vesszük figyelembe! 

Benyújtási határidő: 2022. március 31. (csütörtök) 16 óra A határidő elmulasztása 

jogvesztő. Hiánypótlási lehetőség kizárva! 

A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:   

Polgármesteri Hivatal Kovács Boglárka főelőadó 

5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. vagy személyesen leadni legkésőbb a benyújtási határidő 

napján. 

Az elbírálás tervezett határideje: 2022. április 30. 

9. Pályázók döntést követő kiértesítése  

Támogató döntés esetén, 10 munkanapon belül értesítjük a pályázót. 

10. Szerződéskötés 

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az 

ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A támogatási döntés érvényét 

veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó 

hibájából nem jön létre a szerződés. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges 

valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor. 

11. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett 

a kifizetés feltételeit a támogatási szerződés tartalmazza. 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  
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A képviselő-testület felhívja a támogatott szervezet figyelmét, hogy az önkormányzati 

támogatás:  

 

➢ rendeltetésszerű felhasználásáról 2022. december 31-ig kötelesek számlákkal 

alátámasztott írásos szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. 

 

➢ nem rendeltetésszerű felhasználás megállapítása esetén a fenti összegű támogatást 

vissza kell fizetni az önkormányzat számára. 

 

A támogatottnak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra 

vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely papír alapon elérhető a 

Polgármesteri Hivatalban (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) Kovács Boglárka pénzügyi 

előadónál. 
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PÁLYÁZATI ADATLAP – CIVIL SZERVEZETEK 

PÁLYÁZATI KERETE 2022 

1. A pályázó szervezet neve : 

2. A pályázó szervezet címe, elérhetősége: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

3. A pályázó szervezet értesítési címe (amennyiben nem egyezik meg a 2. pontban 

leírtakkal): 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

4. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület                                  b) alapítvány                                       c) egyéb 

5. A pályázó adószáma:  

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:  

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 

Képviselő neve:  

Képviselő címe:  

Telefon:  

E-mail:  
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Igen Nem 

 

 

 

 

 

 

 

10. Az új program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont: 202_ év  

 

hó  nap 

Befejezési időpont: 202_ év  

 

hó  nap 

 

 

11. Az éves működés, illetve a program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg: Ft 

A megvalósításhoz most kért támogatás összege: Ft 

  

12. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, 

címe: 

 

 

Bankszámla száma:       __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __   

    -  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

13. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- az önkormányzathoz korábban benyújtott pályázatunkban, korábbi támogatási 

szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámolóban vagy pénzügyi 

elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattunk, illetve ilyen 

nyilatkozatot nem tettünk. 

 

- korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetünknek felróható okból a 

támogatási szerződéssel ellentétesen nem történt, 

 

- szervezetünkkel szemben nincs a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 

összeférhetetlenségi ok, illetve amennyiben a 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség 

áll fenn, ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben kezdeményeztük, 

 

- szervezetünknek nincs helyi adó tartozása, 

 

- szervezetünk bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte, 

 

- megfelelünk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 

- nincs az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű 

elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségünk. 

 

 

- az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Zagyvarékas Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.  

 

    ………………….………, 202……. …………………………..……. hó …………nap  

 

……….…………………………………………………….. 

pályázó cégszerű aláírása 
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T Á M O G A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

 

mely létrejött egyrészről ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (5051 

Zagyvarékas, Rákóczi út 56.; képviseli: Kurucz László Árpád polgármester), továbbiakban, 

mint Támogató,  

másrészről ___________________________ (szervezet neve), ________________________ 

{címe}; képviseli: _________________ {név), mint Támogatott között a …….. évi civil 

szervezetek támogatásáról. 

1. A Támogató Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/20…. 

(…..) sz. határozata alapján a civil szervezetek támogatása céljából Támogatott részére 

_________,- Ft, azaz ____________________ forint, célzott támogatást nyújt a 

………. évben. 

2. A Támogató a támogatást a Támogatott bankszámlájára átutalja, vagy házipénztárból 

a képviselőnek kifizeti. 

A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése)– lehetőség szerint – ………………-

ig, de legkésőbb …………………ig történik. 

3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb ………………………-ig írásos 

szakmai és - számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, melyet Jánosi 

József polgármesternek címezve kell a polgármesteri hivatalhoz benyújtani. A 

támogatási összeg kizárólag a szervezetnél felmerülő költségek fedezetéül használható 

fel. 

4. A beszámolót a képviselő-testület ………………………-i ülésén tárgyalja és fogadja 

el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 

napon belül a 3. pont szerint benyújtani. 

5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, a 

Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal növelt 

- összegét legkésőbb ………………………-ig az önkormányzat számlájára/pénztárába 
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visszautalni/visszafizetni. A beszámoló benyújtásának nem megállapodás szerinti 

teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási 

forrásokból történő kizárást vonja maga után.  

6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Polgármesteri 

Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. 

 

Zagyvarékas, …………………….. 

 

……………………………………..    …………………………………… 

     Támogató           Támogatott  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 24-ei ülésére 

a Zagyvarékas, Szabadság tér ½ . szám alatt található Körzeti Megbízotti Iroda helyiség 

felajánlása a rendőrség részére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a Zagyvarékas, Szabadság tér 

1/2.szám alatt található Körzeti Megbízotti Iroda helyiség használatára a bérleti szerződés 

megújítását kezdeményezte. 

 

104/2014. (VI.26.) képviselő-testületi határozattal a fenti helyiség bérbeadása határozatlan 

időre megtörtént, azonban a most megújítandó szerződésben rendelkezni kell továbbá az 

esetleges térítésmentességről és a felmerülő rezsiköltségek megfizetéséről is. 

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Zagyvarékas, 2022. február 14. 

 

       Kurucz László Árpád 

         polgármester 

 

 

_____/2022.(II.24.) Kt.  

H a t á r o z a t: 

 

Irodahelyiség felajánlása a rendőrség részére 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja a JNSZM Rendőr-

főkapitányság számára határozatlan időre, térítésmentesen a Zagyvarékas, Szabadság tér ½. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan egyik irodahelyiségét, körzeti megbízotti 

feladatok ellátása céljára. 

 

a. változat: A helyiség használata során felmerülő rezsiköltségeket az önkormányzat fizeti 

meg. 

b. változat: A helyiség használata során felmerülő rezsiköltségek a rendőrkapitányság felé 

tovább számlázásra kerülnek. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László polgármestert a helyiség használatára 

vonatkozó bérleti szerződés aláírására. 

 
Erről értesül: 
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1.) JNSZM Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Osztály 

gi.jaszmrfk@jasz.police.hu 

2.) Kurucz László Árpád polgármester 

3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

4.) Polgárimesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
 

mailto:gi.jaszmrfk@jasz.police.hu
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ELŐTERJESZTÉS 

 

2022. február 24-i ülésére 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között 

kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos tagönkormányzati pénzügyi 

hozzájárulások mértékét, teljesítésének módját, valamit a Társulás tagjai által vállalt pénzügyi 

hozzájárulás nem teljesítése esetén az irányadó eljárást a Társulási Megállapodás tartalmazza. 

A Társulási Megállapodás alapján a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok 

kötelesek a Társulás működési költségeihez az általuk képviselt települések 

lakosságszámának arányában hozzájárulni (működési pénzügyi hozzájárulás). A Társulási 

Megállapodásban meghatározott feladat ellátásának - központi költségvetési forrásból nem 

fedezett - költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (feladat-ellátási pénzügyi 

hozzájárulás) a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok. A Társulás tagjai a 

Társulási Megállapodásban foglalt pénzügyi hozzájárulásaikat külön megállapodásban 

foglaltak szerint havi bontásban teljesítik.  

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társulási Tanács Elnöke felé, 

hogy a 2021. évben felhalmozott társulási működési és feladat finanszírozási tartozását, 

10 435 160,- Ft-ot, - 2022. december 31. napjáig rendezhesse 12 havi egyenlő részletben. A 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 31/2021. (XII. 17.) határozatával 

döntött a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata 

között kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról, amelyben 

rögzítésre került a tartozás összege. Rákóczifalva Város Önkormányzata azonban a 

tartozásának csökkenése érdekében a tavalyi év végén még 3 900 000 Ft tartozást utalt a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére.  

 

A fenti befizetés indokolja a Társulás és az érintett a tag önkormányzat közötti megállapodás 

újratárgyalását, amely tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását! 

 

Zagyvarékas, 2022. február 14. 

 

       Kurucz László Árpád 

        polgármester 
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______/2022. (_____) Kt. 

Határozata 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között 

kötendő önkormányzati befizetésekről szóló megállapodás elfogadásáról 

 

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 és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:  

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczifalva Város 

Önkormányzatával kötendő, önkormányzati befizetésekről szóló megállapodást megtárgyalta 

és a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy annak 

érvényességéhez a Társulást alkotó tagönkormányzatok jóváhagyása szükséges. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 

 

Értesülnek: Kurucz László Árpád polgármester 

                           Dr. Fekete Nóra jegyző 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
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 ____/2022.(_____)Kt.  határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről  

Rákóczifalva Városi Önkormányzat (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 732736, adószáma:15732736-2-16, KSH statisztikai számjele: 

15732736-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosítója: 742311,), képviseletében eljár: Dr. 

Túróczi Imre polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről  

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai számjele: 

15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), képviseletében eljár: 

Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – együttes említésük 

esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 Előzmények: 

 

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi 

társulás működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi 

orvosi és fogorvosi ügyelet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek 

az Önkormányzat is tagja. 

A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás 

fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.  

 

Felek rögzítik, hogy 2021. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok 

szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásához, a fogorvosi ügyelet biztosításához való hozzájárulás meg nem fizetése miatt - 

összesen 6 535 160,-Ft azaz hatmillió – ötszázharmincötezer – egyszázhatvan forint tartozása 

(a továbbiakban: tartozás) keletkezett. 

 

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek: 

 

1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fenti tartozást a Társulás részére 

legkésőbb 10 havi részletben 2022. december 31. napjáig megfizeti a Társulás OTP Bank 

Nyrt.–nél vezetett 11745004-15577180-00000000 számú számlájára történő átutalással, azzal, 

hogy költségvetési kondíciói függvényében lehetőség szerint előtörleszt. 

 

2. A Társulás az 1. pont szerint felajánlott teljesítést elfogadja. 

 

A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

3. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező tartozás 

megfizetése nem befolyásolja a Társulás feladatellátásával és működésével kapcsolatos, 2022. 

évre megállapításra kerülő pénzügyi hozzájárulási kötelezettségét.    
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Vegyes rendelkezések 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen 

együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 

igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően a 

Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 

5. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen megállapodás 

aláírásához szükséges jogosultsággal.  

 

6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, 

vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.  

 

7. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó 

képviselő- testületi döntésével válik érvényessé. 

 

8. Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

 

Szolnok, ……………………….. 

 

 

 

………………………..    …………………………… 

Rákóczifalva Város Önkormányzata              Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása     

képviseletében               képviseletében 

  Dr. Túróczi Imre       Szalay Ferenc 

      polgármester      a Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………. 
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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

Az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosítása megtörtént, mivel a szakfelügyeleti eljárás megállapította, hogy a II. számú védőnői 

körzetben a személyes találkozásra fordított munkaidő arány az 57,1%-ot meghaladta, ezért a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) javasolta az ellátandó létszám csökkentését. A megtett 

körzetmódosítás a II. körzet tekintetében megfelelő, de a létszámcsökkentés az I. körzet tekintetében 

létszámnövekedést vont maga után, amely abban a körzetben veszélyezteti az elláthatóságot. 

A Népegészségügyi Osztály mindkét körzetben javasolja az ismételt módosítást olyan gondozotti 

létszám meghatározásával, amely alapján biztosítható az elláthatóság. 

A rendelet 6. §-a módosulna úgy, hogy az iskola-egészségügy védőnői feladatait az 5-6. évfolyam 

tekintetében az I. számú védőnői szolgálat, az 1-4. és a 7-8. évfolyam tekintetében az II. számú 

védőnői szolgálat látja el.  

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotó számára előírja, hogy az előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit a meghatározott 

szempontok alapján. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

- környezeti és egészségi követelményeit, 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A tervezett rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 

A tervezett rendelet a települési környezetre hatással nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Újabb adminisztratív megterheléssel nem jár a bevezetése. 
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Jogszabály megalkotásának szükségessége: A két védőnői körzet feladatainak arányossá tétele. 

 

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A jogalkotás elmaradásának esetén a helyi rendelet felel meg az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek változatlan 

formában rendelkezésre állnak. 

Zagyvarékas, 2022. február 10. 

 

      Dr. Fekete Nóra 

         jegyző 

 

 

  

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2022.(_____) önkormányzati 

rendelete a 

Az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

1. § 

A rendelet 6. §-a törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: iskola-egészségügy védőnői 

feladatait az 5-6. évfolyam tekintetében az I. számú védőnői szolgálat, az 1-4. és a 7-8. évfolyam 

tekintetében az II. számú védőnői szolgálat látja el.  

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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Zagyvarékas, 2022. február ____ 

 

Kurucz László Árpád      Dr. Fekete Nóra 

polgármester            jegyző 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

 

Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Áder János köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. 

Ezen a napon országos népszavazás is lesz. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése akként 

rendelkezik, hogy a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a 

települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. Személyükre a 

helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat 

települési szinten kell megválasztani. 

A Ve. 16. §-a szerint a választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. 

Az SZSZB választott tagja csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő, 

az országgyűlési választáson választható választópolgár lehet. Az SZSZB megbízott tagjának lakóhelyére 

vonatkozó korlátozás nincs. 

A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz 

módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

egy szavazással dönt a képviselő-testület. A képviselő-testület döntését minősített többséggel hozza 

meg. 

Az SZSZB-k tagjait és póttagjait nem adott szavazókörbe választják, hanem települési szinten: ez 

biztosít megfelelő rugalmasságot a HVI vezetője számára, hogy szükség szerint ossza be a tagokat az 

egyes szavazókörökbe. 

A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 

megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A Ve. 37. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy 

bejelentését követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a 

szavazást megelőző második napon a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 

fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt, vagy fogadalmat tesz. 

A jelöltek mindegyike megfelel a Ve. 18. §-ban meghatározott feltételeknek, velük szemben 

törvényben megjelölt kizáró ok nem áll fenn. 
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A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 

Zagyvarékas, 2022. február 8. 

      Dr. Fekete Nóra 

          HVI vezető 

 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Zagyvarékas községben a szavazatszámláló bizottságokba 

az alábbi tagokat és póttagokat választja meg: 

Tagok: 

Polónyi Zsuzsanna   Zagyvarékas, Alkotmány u. 12/1. 

Szabóné Fodor Mónika Zagyvarékas, Rákóczi út 63. 

Földiné Bíró Szimonetta Zagyvarékas, Fekete L. u. 17. 

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány u. 27/1. 

Békési Attila  Zagyvarékas, Erdő u. 6/4. 

Pintér Erzsébet  Zagyvarékas, Kifli u. 34/1. 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi u. 28. 

Karkusné Balázs Éva Zagyvarékas, Kossuth u. 37. 

Molnár Istvánné  Zagyvarékas, Alkotmány u. 49. 

Révész Ernő  Zagyvarékas, Liliom u. 8. 

Mészáros Gyuláné  Zagyvarékas, Csatorna u. 1. 

Földi Zoltán  Zagyvarékas, Fekete L. u. 17. 

Baloghné Lakatos Márta Zagyvarékas, Pozsonyi u. 28. 

Pócsi Zsuzsanna  Zagyvarékas, Gerlice u. 1. 

Karkusné Rab Fruzsina Zagyvarékas, Rákóczi u. 13. 

Póttagok: 
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Varga Sándorné  Zagyvarékas, K. Alkotmány u. 8/2. 

Banga Edith Klára  Zagyvarékas, Horgony u. 5. 

Polónyiné Kovács Krisztina Zagyvarékas, Dr. Taródi B. u. 31. 

Molnárné Révész Réka Zagyvarékas, Nagyváradi u. 23/1. 

Juhász Sándor  Zagyvarékas, Thököly u. 16/1. 

Timkóné Németh Andrea Zagyvarékas, Alkotmány u. 10/1. 

Timkó Kevin  Zagyvarékas, Alkotmány u. 10/1. 

Németh Krisztina  Zagyvarékas, Gyimesi u. 14. 

Máté Éva   Zagyvarékas, Csárda u. 29. 

Bocska Imre                            Zagyvarékas, Álmos utca 3. 

 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra HVI vezető 

3. SZSZB tagok 



Intézmény Kiadás Bevétel
Önkormányzat 669 492 150 669 492 150
Hivatal 93 716 374 93 716 374
Műv.Ház 26 163 377 26 163 377
Bölcsőde 71 800 602 71 800 602
Óvoda 194 155 152 194 155 152
Összesen: 1 055 327 655 1 055 327 655

Intézmény Ktgvet. Finansz. Kiadás
Önkormányzat 305 343 678 364 148 472 669 492 150
Hivatal 93 716 374 0 93 716 374
Műv.Ház 26 163 377 0 26 163 377
Bölcsőde 71 800 602 0 71 800 602
Óvoda 194 155 152 0 194 155 152
Összesen: 691 179 184 364 148 472 1 055 327 655

Intézmény Ktgvet. Finansz. Bevétel
Önkormányzat 474 932 353 194 559 797 669 492 150
Hivatal 956 000 92 760 374 93 716 374
Műv.Ház 506 000 25 657 377 26 163 377
Bölcsőde 124 300 71 676 302 71 800 602
Óvoda 27 950 000 166 205 152 194 155 152
Összesen: 504 468 653 550 859 003 1 055 327 655

0



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

 7. számú tájékoztató tábla

Forintban

Sor-
szám Bevételi jogcím 2022. évi 2023. évi 2024. évi

A B C D E
1. Önkormányzat működési támogatásai 317 000 000 320 000 000 320 000 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 000 000 41 000 000 41 000 000
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 54 031 000 54 031 000 54 031 000

4.1. Építményadó 3 500 000 3 500 000 3 500 000
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 44 600 000 44 600 000 44 600 000
4.4. Talajterhelési díj 5 600 000 5 600 000 5 600 000
4.5. Gépjárműadó
4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 331 000 331 000 331 000

5. Működési bevételek 22 000 000 35 000 000 38 000 000
6. Felhalmozási bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök 
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 434 031 000 450 031 000 453 031 000
10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 260 000 000 369 000 000 369 000 000
11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 694 031 000 819 031 000 822 031 000

Forintban

Sor-szám Kiadási jogcímek 2022. évi 2023. évi 2024. évi

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai 652 031 000 775 031 000 778 031 000

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 30 000 000 30 000 000 30 000 000
2.1. Beruházások 30 000 000 30 000 000 30 000 000
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 682 031 000 805 031 000 808 031 000

4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12 000 000 14 000 000 14 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 694 031 000 819 031 000 822 031 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat




