
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. május 10-én (kedd) 15.00 óra 

 

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

meghívom.  

 

Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 

 

 

Napirendi pont javaslat: 

 

1.) Előterjesztés Zagyvarékas Község külterületén hírközlőtorony elhelyezése 

érdekében a Helyi Építési Szabályzat előírásainak pontosításáról, kiegészítéséről, 

módosításáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Kisszögi Sörkert bérletének meghosszabbításáról, valamint a 

bérletre vonatkozó pályázat kiírásáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

3.) Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzatának az önkormányzat és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

4.) Előterjesztés a Zagyvarékas, Alkotmány út 20/1. szám alatti szolgálati lakásba 

bérlő kijelöléséről 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

5.) Előterjesztés közterületi játszótér megvalósításához saját erővállalására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

6.) Előterjesztés kommunális eszközök beszerzéséhez saját erő vállalására  

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

7.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Községi Sportegyesület 100 éves évfordulója 

megünneplésének támogatására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 
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8.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

(barnakőszén) vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

9.) Előterjesztés parkgondozási feladatok ellátásáról 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

10.) Előterjesztés a társadalmi és civil szervezetek 2022. évi támogatásának 

elbírálására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

11.) Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

12.) Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény 

benyújtására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

13.) Javaslat Kurucz László Árpád polgármester 2022. évi szabadságolási 

tervének jóváhagyására 

Előadó: Kurucz László Árpád polgármester 

 

 

 
 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 

ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. május 5. 

 

               Kurucz László Árpád s.k.  

           polgármester  

 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG KÜLTERÜLETÉN HÍRKÖZLŐTORONY ELHELYEZÉSE 
ÉRDEKÉBEN A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAINAK PONTOSÍTÁSA, 

KIEGÉSZÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vantage Towers Zrt. költségviselésével Zagyvarékas község Önkormányzatának megbízásából 
külterületén hírközlőtorony elhelyezésének érdekében történik,  a helyi építési szabályzat előírásainak 
pontosítása, kiegészítése módosítása vonatkozó. tervet Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállalkozó készítette 
el.  
 
A tervmódosítás készítésének célja a külterületen a hírközlőtorony elhelyezésének szabályozása. 
 
A tervmódosítás nem jár területfelhasználási változással, nem érinti a településszerkezeti tervet, a 
szabályozási tervet, csak a helyi építési szabályzat módosul. 
 
A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a 314/2012.Korm. rendelet szerinti ún. tárgyalásos 
eljárás szerint került véleményezésre, tekintettel arra, hogy az önkormányzat kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította a külterületet. 
 
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében 
történő egyeztetés Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos Partnerségi 
rendelete szerint 2022. 01.13.-án megkezdődött és 2022. 01.28.-ig tartott, az 546/2020 (XII.2.) Korm. 
rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép – 
védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja alapján elektronikusan történt. 
A Partnerségi-lakossági egyeztetés keretében észrevétel nem érkezett.  
A környezeti értékelésről, a környezetvédelméért felelős szervekkel egyetemben Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának Képviselő - testülete a 3/2022. (II.2.) határozatban döntött arról, hogy a környezeti 
értékelést  nem készítteti el. 
A településrendezési terv módosítás benyújtásra került a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodának záró szakmai vélemény megkérése céljából. 
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda a JN/40/00193-21/2022 
iktatószám alatt adta meg záró szakmai véleményét. 
A tervező a záró szakmai véleményben és a jegyzőkönyvben leírtak alapján korrigálta a tervet. 
 
Fentiek alapján jelen tervmódosítás rendelet-tervezete az állami főépítészi szakmai záró vélemény 
értelmében a Képviselő-testület által jóváhagyható. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet arra, hogy a jelen Előterjesztés mellékletei szerinti a Helyi 
Építési Szabályzatot módosító rendeletet szíveskedjen elfogadni! 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2022. április .25. 
 
 
 …………………………   
 Kurucz László Árpád 
 polgármester 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. május 10-i ülésére 

a Kisszögi Sörkert bérletének meghosszabbításáról, valamint a bérletre vonatkozó pályázat 
kiírásáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 2021. május 20-án kötött ingatlan bérbeadási szerződést Major 
István egyéni vállalkozóval, mint bérlővel a Kisszögi Sörkert bérletére. 

A bérlet időtartama 1 év, de amennyiben az 1 év tapasztalatait az önkormányzat felülvizsgálata 
pozitívan értékeli, a szerződés időtartama 2 évvel meghosszabbodik. 

Szerződésmódosítás történt 2021. december 16-án, mivel a bérlő vállalkozási formát váltott, a 
továbbiakban a bérlő az ABRE SZOLG Kft. (székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 9/5.) 

Ezt a szerződésmódosítást a képviselő-testület jóváhagyta. 

A bérlő az elmúlt egy év alatt értéknövelő beruházásokat végzett a bérelt ingatlanon, amelyet 
értékbecslővel felértékeltettünk. Az értékbecslő által elkészített dokumentum alapján, a beruházások 
értéke 8.600.000 Ft. Mivel a szerződésben nem szerepel kikötés arra nézve, hogy a bérlő értéknövelő 
beruházásokat végezhet azingatlanban, illetve azok elszámolásáról. A beruházások azonban 
megtörténtek, az ingatlan értéke jelentősen nőtt. A jogalap nélküli gazdagodás szabályait figyelembe 
véve kell elszámolni a bérlővel, a forgalmi értékben bekövetkezett növekedést alapul véve. 

Az új bérleti szerződést egy előzetes pályáztatás útján kellene megkötni a nyertes pályázóval. Ebben a 
kiírásban legfontosabb a határozott időtartam és a bérleti díj meghatározása. Amennyiben a jelenlegi 
bérlő lesz a nyertes pályázó, az Önkormányzat gazdagodását egy külön megállapodással be lehet 
számítani a bérleti díjba. 

Mindehhez a jelenlegi szakértői vélemény kiegészítése szükséges. A beruházások összértékén túl ki kell 
dolgozni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi értéket, és a beruházások utáni állapotnak 
megfelelő, növekedett forgalmi értéket. Meg kell határozni azon piaci bérleti díjat, amely a pályázati 
kiírás alapjául szolgálhat. Az elszámolást a fenti adatok alapján lehet elvégezni. 

Amennyiben harmadik személy nyerné meg a pályázatot, a jelenlegi bérlő felé az Önkormányzatnak 
változatlanul fennáll az elszámolási kötelezettsége.  

Zagyvarékas, 2022. május 4. 

 

     Kurucz László Árpád 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
       polgármester 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Kisszögi Sörkert bérletének meghosszabbításáról, valamint a bérletre vonatkozó pályázat 
kiírásáról  

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Abre Szolgáltató Kft. (székhely: 1118 
Budapest, Frankhegy utca 9/5., képviseli: Major Bernadett) és Zagyvarékas Község Önkormányzata 
között létrejött ingatlan bérbeadási szerződést 2022. június 30-ig meghosszabbítja. 

A Zagyvarékas Kisszögi Sörkert (Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.) ingatlan bérletére vonatkozóan a 
határozat melléklete szerinti pályázatot ír ki. 

A jelenlegi bérlő által elvégzett értéknövelő beruházások tekintetében ki kell dolgozni az eredeti 
állapotnak megfelelő forgalmi értéket, és a beruházások utáni állapotnak megfelelő, növekedett 
forgalmi értéket. A bérlővel történő elszámolás, vagy nyertes pályázat esetén a beszámítás e fentiek 
alapján történhet meg. 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Abre Szolgáltató Kft. 

 

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására  

2022.május 20. napjától- 2022. június15. napjáig terjedő időszakban pályázatot hirdet 
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A pályázható ingatlan adatai: 

címe: Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54. 

alapterülete: 87 m2 + 15 m2 és a kerthelyiség 

műszaki állapota: jó 

Felhasználásának módja: Csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló, szolgáltató, 
kiskereskedelmi célra használható 

pályázati alapbér: ______+ÁFA/hó 

közüzemi díj: a bérlő a fogyasztás alapján köteles a szolgáltatónak fizetni 

A pályázat emelésének legkisebb mértéke: 5000 Ft 

Óvadék: A nyertes pályázó által ígért alapbér kétszerese 

A bérleti jogviszony időtartama: 15 év  

A pályázatokat Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre zárt 
borítékban levélben vagy személyesen lehet benyújtani, vagy elektronikusan a 
hivatal@zagyvarekas.hu címre feltölteni.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Fekete Nóra jegyzőnél személyesen vagy telefonon lehet a 
0656/540-021-es telefonszámon. 

 

 

  

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. május 10-i ülésére 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának  az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérelem érkezett Polónyi László a Pénzügyi Bizottság Elnöke részéről, melyben a Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2014.(X.20. önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítását kérte. 

A kérelem indoka: 

Mivel jelenleg nincs az alpolgármesteri tisztség betöltve, a polgármester akadályoztatása esetén a 
képviselő testület ülését a Pénzügyi Bizottság Elnöke hívhatja össze (8. § (2) bek.). Az viszont a 
rendeletben nincs szabályozva, hogy mennyi idő elteltével teheti ezt meg. Javasolja, hogy 15 napot 
meghaladó távollét esetén legyen összehívható az ülés a Pénzügyi Bizottság Elnöke által. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a szerint:  A képviselő-
testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az 
alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A 
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére 
a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a 
módjáról. 

A tartós akadályoztatás fogalmát nem határozza meg ez a jogszabály, kommentárokban olvasható, hogy 
30/60 napot meghaladó távollét esetén beszélhetünk tartós akadályoztatásról. Az önkormányzat 
folyamatos működésének érdekében más települések gyakorlatát követve 15 nap távollét után az 
összehívás esedékessé válhat. Így ennek a gyakorlatnak a követése javasolt. 

Az SZMSZ 20. §, (2) bekezdés j.) pontjának módosítása egy elírás kijavítása, ugyanis a hatályos SZMSZ 
fenti pontjában a „feloszlatás” szó szerepel, amely helyesen „feloszlás”. Ennek korrigálása is szükséges.  

 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen 

gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló hatással nem bír. 
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 

hatása nincs. 
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nincsenek. 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szabályozás további adminisztratív terheket nem 
jelent. 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: a 
rendelet megalkotására a folyamatos működés biztosítása miatt van szükség. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. a 
rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A jogalkotás indoka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)  
bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. A rendelet az eddig szabályozatlan 
területet szabályoz. 

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

Zagyvarékas, 2022. május 5. 

 

       Dr. Fekete Nóra 

            jegyző 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának ___/2022.(_____) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és 
működési rendjéről. 

1. § 

A rendelet 8. § (2) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép.: „A polgármester 
akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester, mindkettőjük 15 napot meghaladó akadályoztatása esetén pedig a Pénzügyi Bizottság 
elnöke hívja össze és vezeti le.” 

2. § 
A rendelet 20. § (2) bekezdés j) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondásához, 
 
 

3. § 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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Kurucz László Árpád     Dr. Fekete Nóra 

polgármester             jegyző 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület  2022. május 10-i ülésére 

a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. szám alatti szolgálati lakásba bérlő kijelöléséről 

 

Kérelem érkezett Ádám Istvánné (5051 Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1.) szám alatti lakos részéről. 
Kérelmében előadta, hogy 2018. május 7-e óta lakik az önkormányzati ingatlanban Szeretné a bérleti 
szerződést meghosszabbíttatni.  

Egyben kéri a bejárati ajtó cseréjét, valamint az épület külső falának javítását, mivel az nagyon rossz 
állapotban van. 

A bérlő a bérleti díjat pontosan fizeti, semmi probléma nem merült fel a bérleti szerződés fennállása 
alatt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a bérleti szerződés 
megkötéséhez. 

 

Zagyvarékas, 2022. május 3. 

 

 

      Kurucz László Árpád 

polgármester 

 

 

____/2022.(_____)Kt. 

a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. szám alatti szolgálati lakásba bérlő kijelöléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. 
szám alatti szolgálati lakást a határozat melléklete szerinti szerződéssel Ádám Istvánné részére 2022. 
május 7. naptól 2023. május 6. napig bérbe adja. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Ádám Istvánné bérlő 
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Melléklet a ____/2022.(_____) Kt. határozathoz 
 

B É R L E T I    S Z E R Z Ő D É S   M Ó D O S Í T Á S 
 
amely létrejött egyrészről: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Zagyvarékas, Rákóczi u 56. 
sz. képviseletében eljáró Kurucz László Árpád polgármester (a továbbiakban: Bérbeadó,) 
másrészről 
 
Ádám Istvánné (szül: Csák Katalin Rozália Zagyvarékas, 1957.04.14. an: Fábián 
Julianna) 5051 Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/1. (a továbbiakban: Bérlő) között 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő Zagyvarékas, Alkotmány u. 20/1. szám alatti szolgálati 
lakás bérletére 2018. május 7. napján kötött szerződés módosítása tárgyában alulírott helyen 
és időben az alábbiak szerint: 
 
A felek a bérleti szerződés 2. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják: 
 
2. pont: Jelen bérleti szerződés 2022. május 7. napjától - 2023. május 6. napjáig szól, de 1 
hónapos felmondási idő kikötésével bármelyik fél részéről indoklás nélkül felmondható.” 
 
Jelen szerződésmódosítást a bérlő alap bérleti szerződésének határozott idejű lejárta 
indokolta. 
 
A Felek kijelentik, hogy az alapszerződés valamennyi nem módosított pontja nem 
változik, azok változtatás nélkül érvényben maradnak. 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2022. május 03. 
 
 
________________________      ______________________ 
 Bérlő         Bérbeadó 
 
Erről értesülnek: 
 

1.) Bérlő 
2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
3.) Irattár 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Közterületi játszótér megvalósításához saját erő vállalására 

 
MFP-OJKJF/2021. 

 
 
T. Képviselő-Testület! 
 
Az önkormányzat 2021. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében 
közterületi játszótér építésére. Ez a játszótér a zagyvarékasi Vasúti Újtelepen épülne fel. 
 
 
A pályázat támogatásban részesült bruttó 4.924.920.-Ft összegben. 
 
A pályázat összköltsége az alábbi tételekből tevődik össze: 
 
 
- eszközbeszerzés, szállítás, telepítés valamint a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet szerinti 
használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj költsége 
- műszaki ellenőr költsége 
- tájékoztatás, nyilvánosság költsége 
 
 
Az előzetes árajánlatkérésekből megállapítható, hogy a kapott támogatási összeg ma már nem 
fedezi a beruházás teljes költségét, ami betudható az infláció emelkedésének, valamint a 
jelenlegi háborús helyzetből adódó alapanyaghiány okozta folyamatos árváltozásoknak. 
 
A projekt teljes megvalósításához szükséges még bruttó 1.155.556.-Ft önrész vállalása. 

 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a játszótér megvalósításához a szükséges önrészt az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének ………………..terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. május 4. 
Kurucz László 
polgármester 
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  ..../2022. (V…..) sz. képviselő-testületi határozat                    TERVEZET 
 

 
Közterületi játszótér megvalósításához saját erő vállalásáról 
 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a  MFP-OJKJF/2021. 

pályázati kiírásra beadott és nyertes projekt megvalósítását (Közterületi játszótér létesítése a 

zagyvarékasi Vasúti Újtelepen), és ennek érdekében biztosít 1.155.556.-Ft önrészt, a 2022. 

évi költségvetésének ……….terhére. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
4.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Kommunális eszközök beszerzéséhez saját erő vállalására 

 
MFP-KOEB/2021. 

 
 
T. Képviselő-Testület! 
 
Az önkormányzat 2021. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében 
kommunális eszközök beszerzésére, melyek a zagyvarékasi közterületek karbantartását 
szolgálnák.  
 
A pályázat támogatásban részesült bruttó 14.950.951.-Ft összegben. 
 
A pályázat összköltsége az alábbi tételekből tevődik össze: 
 
Eszközbeszerzések: 
 
sorszám megnevezés mennyisége 
1. FOTON Traktor LOVOL TB-504/C  1 db 
2. IGJ Pótkocsi Farmer Mini F-20 1 db 
3. GEO Talajmaró IGN-180 1 db 
4. Husqvarna TC-242TX gyűjtős fűnyíró traktor 1 db 
5. Husqvarna 545 RX fűkasza (damilfej+kés+heveser) 7 db 
 
 
Az előzetes árajánlatkérésekből megállapítható, hogy a kapott támogatási összeg ma már nem 
fedezi a beruházás teljes költségét, ami betudható az infláció emelkedésének, valamint a 
jelenlegi háborús helyzetből adódó alapanyaghiány okozta folyamatos árváltozásoknak. 
 
A projekt teljes megvalósításához szükséges még bruttó 3.005.084.-Ft önrész vállalása. 

 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kommunális eszközök beszerzéséhez a szükséges 
önrészt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének ………………..terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. május 4. 
Kurucz László 
polgármester 
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  ..../2022. (V…..) sz. képviselő-testületi határozat                    TERVEZET 
 

 
Kommunális eszközök beszerzéséhez saját erő vállalásáról 
 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a  MFP-KOEB/2021. 

pályázati kiírásra beadott és nyertes projekt megvalósítását (Kommunális eszközök beszerzése 

a zagyvarékasi közterületek karbantartására), és ennek érdekében biztosít 3.005.084.-Ft 

önrészt, a 2022. évi költségvetésének ……….terhére. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
4.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 
 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag (barnakőszén) vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására 

 
 

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét vizsgálta annak lehetőségét, hogy a 
szociálisan rászorulókat fenyegető veszélyhelyzet megelőzésre segítséget nyújthasson a téli 
időszakban. 
 
A községünkben rászoruló személyek számának felmérését követően pályázunk a szociális 
célú szén vásárlásra. 
 
 
A 2022. évben a maximálisan igényelhető barnakőszén mennyisége: 1764 q.  
 
 
Szén vásárlása esetén a pályázati kiírás alapján legfeljebb 6 q/ ellátott szén mennyiség 
igényelhető. 
 
Az idei évben az Önkormányzatnak a barnakőszén településre történő szállítási költségén 
kívül a választott kategóriában önrész biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a 
település jelenleg nem szerepel a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 
besorolásáról szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében. 
 
Az önrész biztosítása barnakőszén esetén:          500.-Ft/q+ÁFA 
 
Szén esetén a támogatás mértéke:           2.500.-Ft /q + Áfa 

 
Kérem a T. Kéviselő-testületet, hogy a barnakőszén községbe történő szállítatását és a 
szükséges önrészt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének szociális ellátások előirányzat 
maradványa terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

Z a g y v a r é k a s, 2022. április 5. 
Kurucz László 
polgármester 
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____/2022. (______) Kt. 
Határozat:                TERVEZET 
 

 
Barnakőszén beszerzéséhez kapcsolódó saját forrás biztosításáról 

 
 

I.  Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a belügyminiszter 

által kezdeményezett barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételét, és az ezzel 

járó, önkormányzatot terhelő költségeket a 2022. évi költségvetésének szociális ellátások 

előirányzat maradványa terhére biztosítsa az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2.) az igényelt 1764 q barnakőszén 

 szállítási költsége (Kézér Tüzép)        bruttó:     762.000.- Ft 

 vállalt önerő mértéke      bruttó:     1.120.140.- Ft 

mindösszesen:             1.882.140.- Ft   

 

II. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a barnakőszénben részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér.  

 

III. A képviselő-testület a támogatás igénybevételével, a barnakőszén elosztásával járó feladatok 

felügyeletével és a kapcsolódó döntések előkészítésével és meghozatalával a Szociális 

Bizottságot bízza meg. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Jánosi István Szociális Bizottság elnöke 
4.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
5.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

Parkgondozási feladatok ellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közelmúltban a fakivágás miatti telepítési kötelezettséget elvégezte az önkormányzat a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház előtt, és az udvarban is. Az udvar gyomtalanítása, füvesítése, bokrokkal 
történő beültetése is megtörtént. 

A kertész ajánlatot tett a folyamatos karbantartásra, ami az alábbi munkák elvégzését tartalmazná:  
belső udvar fűvágását, rendszeres gyomlálását, kétszikű gyomirtását, öntözését, az utcára kiültetett 
növények öntözését, körben a fűvágást a játszótérrel együtt, két heti rendszerességgel. 
Ezeket a munkákat havi 48.000 Ft + ÁFA összegért végezné el. 
 
Mivel sem az önkormányzat, sem a Móricz Zsigmond Művelődési Ház költségvetésében 
parkgondozásra nincs elkülönítve pénzeszköz, így javaslom az általános tartalékból átcsoportosítani 
összeget a kifizetésre.   
 
 
Zagyvarékas, 2022. április 22. 
 
       Kurucz László Árpád 
          polgármester 
 
______/2022. (______) Kt. 
Parkgondozási feladatok ellátásáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kispál András (5051 
Zagyvarékas, Rákóczi út 27.)egyéni vállalkozót, hogy a Zagyvarékasi Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
és Könyvtár udvarát, az épület körüli részt, és a játszóteret az árajánlat szerint gondozza. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

A vállalkozói díj 48000 Ft+ÁFA/hó, melyet a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
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3. Kispál András  
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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 

A társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának elbírálására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2022. február 24-i ülésén döntött a civil szervezetek 2022. évi 
támogatására kiírt pályázatról. A pályázatokat 2022. március 31-ig kellett benyújtani. Kilenc 
pályázat érkezett, amelyek a formai követelményeknek megfelelnek, az előző (2019. évi) 
támogatással minden pályázó elszámolt. A benyújtott igényeket az előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
A 2022. évi költségvetésben a Képviselő-testület 3.200.000 Ft-ot különített el erre a célra, ami 
a kérelemben szereplő igényeknek a kevesebb mint fele.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázók között a keretösszeget ossza fel. 
 
Zagyvarékas, 2022. április 21. 
 
      Kurucz László Árpád 
          polgármester 
 
 
 
 
_____/2022.(_____)Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
 
A társadalmi és civil szervezetek 2019. évi támogatásának elbírálására 
 

 
 
1) Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi társadalmi és 

civil szervezetek támogatását a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
 
2) A fenti összegek kifizetésére az aláírt támogatási szerződés alapján kerül sor. 
 
 
3) A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek figyelmét, hogy az önkormányzati 

támogatás:  
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- 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. 

 
 
 
Határidő: 2022. december 31. 
 
Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 
 
 

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

ssz. Szervezet neve 2022. évi 
támogatás 
összege 

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány  
2. Zagyvarékasi Margaréta Egyesület  
3. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület  
4. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja  
5. Rékasi Diáksport Egyesület  
6. Holdfény Mazsorett Csoport  
7. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány  
8. Zagyvarékasi KSE Futball Szakosztály  
9. Zagyvarékasi KSE Lovas, Íjász, tollaslabda 

szakosztály 
 

 összesen  
 
 

 
 



Zagyvarékas Község Önkormányzata
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.

1. A Rékasi Kisdiákokért Alapítvány 250 000
2. Zagyvarékasi Margaréta Egyesület 250 000
3. Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 250 000
4. MEOSZ Zagyvarékasi Csoportja 66 000 Nincs cégbírósági nyilvántartási száma

Rékasi Diáksport Egyesület 500 000
Holdfény Mazsorett Csoport 250 000

6. Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány 250 000
7. Zagyvarékasi Tánc Egyesület 2 414 980

Zagyvarékasi KSE Futball szakosztály 1 800 000

Lovas, íjász, tollaslabda szakosztály 700 000
Összesen: 6 730 980

A 2022. évi költségvetésben tervezett keretösszeg: 3.200.000,-Ft

A Mozgássérültek JNKSZ. Megyei Egyesület Zagyvarékasi Csoportja nincs külön bejegyezve a Cégbíróságon, csak a megyei szervezet.

A benyújtott pályázatok a formai követelményeknek megfelelnek, az előző (2019-es) támogatással minden pályázó elszámolt.

Zagyvarékas, 2022. április 5.

                                         
Kovács Boglárka
     pü. főelőadó

Megjegyzés

8.

2022. ÉVI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL IGÉNYELT TÁMOGATÁS

2022. 
évben Ssz.: Szervezet neve

5.



ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
................... Önkormányzata (székhelye: ...................................., képviseli: .................... 
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a 
Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: 16-09-009985, székhelye: 5000 Szolnok, 
Sóház utca 8. II./1., képviseli: Dr. Kiss Attila ügyvezető), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
együttes említésük esetén szerződő felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények 
 

A szerződő felek rögzítik, hogy Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, 
Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzatai Együttműködési Megállapodást kötöttek 
alapellátáshoz kapcsolódó 3.1. pontban meghatározott orvosi ügyleti ellátás (a továbbiakban: központi 
orvosi ügyelet) biztosítása céljából közös közbeszerzései eljárás lefolytatására.  
A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szükséges új ellátási szerződést kötni. A közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény változása miatt már nem kell alkalmazni annak előírásait többek között 
azon egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan, melybe a központi orvosi ügyeleti ellátás is tartozik. 
Ezért beszerzési eljárás útján került kiválasztásra a Megbízott. 
A Megbízott, mint nyertes ajánlattevő és az Önkormányzat az árajánlatkérőben meghatározott központi 
orvosi ügyelet ellátásának feltételeit jelen ellátási szerződésben rögzítik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephellyel folyamatosan biztosítja a 
rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Újszász, Vezseny és Zagyvarékas települések közigazgatási területén (a továbbiakban: 
Önkormányzatok), 2022. május 1. naptól 2022. május 31. napig az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján. 
Az Önkormányzat illetékességi területén Megbízott a jelen szerződésben meghatározott módon 
látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet. 
 

III. A felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén élő 
természetes személyek - állandó és ideiglenes lakosok, valamint egyéb okból itt tartózkodók - 
vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálatot lát el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 
rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben, az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások alapján. 
Szükség esetén Megbízott gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe 
történő szállíttatásáról. 
3.2. A Megbízott a II. pontban meghatározott Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és az alábbi ismérvek alapján látja el: 



- Ambuláns ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő felnőtt/vegyes orvossal az alábbiak 
szerint: 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő gyermekorvossal az alábbiak szerint 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- „Kijárós” ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő felnőtt/vegyes orvossal 
munkanapokon: 16.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 
- három fő orvossal (kettő fő felnőtt/vegyes háziorvossal és egy fő gyermekorvossal), 
- kettő fő ápolóval, 
- egy fő gépjárművezetővel, 
- egy gépjárművel és további egy gépjármű rendelkezésre állásával látja el az ügyeleti 
rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással. 
Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: .................. fő 
A központi orvosi ügyelet telephelye(i): .............................. 
3.3. A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárműveket, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszereket, gépeket és eszközöket a Megbízott 
úgy köteles biztosítani és a teljesítés során pótolni, hogy a hatályos jogszabályokban előírt 
felszereltség folyamatosan biztosított legyen. 
3.4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálat során használt 
gépjárművekben folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott 
eszközöket, műszereket és gyógyszereket. Vállalja továbbá, hogy szükség esetén (pl. esetleges 
járvány vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet) további készenléti gépjárművet 
biztosít. 
3.5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a keletkező veszélyes hulladékok jogszabályi 
előírások szerinti rendszeres elszállítására és megsemmisítésére ezen feladat ellátására 
jogosultakkal saját költségére szerződést köt, és a veszélyes hulladékok elszállításáról és 
megsemmisítéséről a szerződés teljes tartama alatt saját költségen gondoskodik. 
3.6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálatot a sürgősségi 
betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. A Megbízott felelősséggel tartozik az 
általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért. 
3.7. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa megszerzett működési engedély birtokában a 
jelen szerződés szerinti ügyeleti betegellátási tevékenységet az illetékes Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes működési engedély és a jogviszony egész tartamára 
szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. 
3.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízottat terheli az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet szerinti finanszírozási szerződés megkötése, melyet jelen szerződés 
aláírását követően haladéktalanul kezdeményezni köteles. A finanszírozási szerződés biztosítja 
a Megbízott számára e szerződésben rögzített ellenszolgáltatás összegén túl a forrást jelen 
szerződésben rögzített feladatok maradéktalan ellátására. A finanszírozási szerződés 
létrejöttének késedelme nem mentesíti a Megbízottat a központi orvosi ügyeleti ellátás 
biztosításának szerződésszerű teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés 
létrejöttének késedelme többletfizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 



3.9. A Megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján, köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és 
adminisztráció vezetésére. Köteles továbbá folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az illetékes népegészségügyi szerv/intézet, az érintett 
háziorvosok részére, az adatvédelmi előírások megtartása mellett. A Megbízott köteles a 
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni. 
3.10. A Megbízott tudomással bír arról, hogy az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét az 
illetékes Járási Hivatal látja el. 
3.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Önkormányzat, a hatályos jogszabályok alapján jogosultak ellenőrizni a Megbízott 
tevékenységét. A Megbízott tűrni köteles a hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzést, és annak 
elvégzéséhez a feltételeket, valamint a megfelelő időben kért dokumentációt - a megjelölt 
határidőre - biztosítani. 
3.12. A Megbízott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján, felel az ügyeleti beosztás elkészítéséért. Az ügyeleti beosztásról - a 
szolgálatra beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának 
feltüntetésével - a Megbízott köteles írásban értesíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt, valamint az illetékes Járási Hivatalt, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 29. 
napjáig. A beosztás esetleges változásait a Megbízott köteles írásban bejelenteni. 
3.13. A Megbízott köteles az Önkormányzattal közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó 
orvosok ügyeleti telefonszámát vagy állandó elérhetőségi telefonszámát, továbbá az ügyeleti 
telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni azokat. 
3.14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül álló 
okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását, úgy az 
Önkormányzat jogosult intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes költségét a 
Megbízott megtéríteni köteles. 
3.15. A Megbízott tevékenysége ellátása során a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés 
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni. 
3.16. A Megbízott köteles valamennyi, az ügyeleti szolgálatra vonatkozóan elkészített 
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni. 
 

IV. Az ellenszolgáltatás 
 

4.1. Jelen szerződés III. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat 
illetékességi területén történő ellátásáért a Megbízottat ................ Ft/hó (...................... 
forint/hó) díj illeti meg. 
4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 90 napon belül, átutalással 
egyenlíti ki. 
4.3. A Megbízott a díja terhére köteles biztosítani az ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget, így különösen a közreműködők valamennyi díját és bérjellegű költségét, az 
ügyeleti gépjárművek üzemeltetési költségeit, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésével, valamint a munkaruha és orvosi textília mosatásával kapcsolatos kiadásokat. 

 
 

V. A szerződés időtartama, módosítása 
 

5.1. A jelen szerződés 2022. május 1. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő, határozott 
időtartamra jön létre. 
5.2. A szerződő felek jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján módosíthatják. 



 
VI. A szerződés felmondása 

 
6.1. Azonnali felmondásnak van helye, ha a Megbízottal a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő megszüntette, vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes 
hatóság a központi orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta. 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: 
- Beosztás: 
- Levelezési címe: 
- Telefonszáma: 
- Telefax- száma: 
- E-mail címe: 
7.2. Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: ....................................................... 
- Beosztás: ................................................ 
- Levelezési címe: ...................................... 
- Telefonszáma: ......................................... 
- Telefax-száma: ....................................... 
- E-mail címe: ........................................... 
7.3. A jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél. A 
szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét a …….. látja el. 
7.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szabályai, valamint a központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
7.5. A szerződésből eredő jogvitákra - hatáskörtől függően - szerződő felek kikötik a Szolnoki 
Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
 
A szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után a mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Dátum: 
 
 
 
 
 
Önkormányzat képviseletében: Megbízott képviseletében:  
 
......................... 

 
........................  

Megbízó     Megbízott 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 
          
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 
 

a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásról. A kistérségben a háziorvosi és a házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn 
kívüli ellátása központi orvosi ügyelet útján történik. 
 
A központi orvosi ügyeleti ellátást biztosító jelenlegi szolgáltatóval megkötött ellátási 
szerződés 2022. január 31-én lejárt, ezért új közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely 
elhúzódott, az ellátási szerződés további 3 hónappal, 2022. április 30. napjáig 
meghosszabbításra került. 
 
A központi ügyeleti ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás azonban nem hozta meg a kívánt 
eredményt. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény változása miatt 2022. március 
21. napjától nem kell alkalmazni annak előírásait többek között azon egészségügyi 
szolgáltatásra vonatkozóan, melybe a központi orvosi ügyeleti ellátás is tartozik. Így lehetőség 
van beszerzési eljárás útján kiválasztani a megfelelő szolgáltatót. 
 
Tekintettel arra, hogy az ügyeleti ellátás biztosítására a jövőben is az érintett települési 
önkormányzatok együttműködésének keretében kerül sor, ezért az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás biztosítására együttműködési megállapodást szükséges 
kötniük az érintett önkormányzatoknak. Az együttműködési megállapodást a határozati javaslat 
melléklete tartalmazza. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
Zagyvarékas, 2022. április 21. 
 
     Kurucz László Árpád 
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         polgármester 
 
 
 
 
 
_____/2022. (_____)Kt. 
H a t á r o z a t: 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

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 alapján, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényre, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdésére, az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM 
rendeletre, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvényre és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletre az alábbi 
határozatot hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére a központi orvosi ügyeleti feladatok folyamatos 
ellátásának biztosítása céljából.  

Határidő: 2022. április 30. 
Felelős: Kurucz László Árpád polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: . 
 

Értesülnek:  
1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Szolnoki Kistérség 

 
 
           



3 
 

Önkormányzata  
…../2022. (……….) határozata melléklete 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS 
BIZTOSÍTÁSÁRA 

 
amely létrejött a következő szerződő felek között: 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
képviselője: Szalay Ferenc polgármester), mint Gesztor 
és 
Besenyszög Önkormányzata (székhelye: 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4., képviselője: 
Balogh Zoltán polgármester), 
Csataszög Önkormányzata (székhelye: 5064 Csataszög, Szebb Élet u. 32., képviselője: 
Orovecz Zsuzsanna polgármester), 
Hunyadfalva Önkormányzata (székhelye: 5063 Hunyadfalva, Árpád u. 12., képviselője: 
Vékonyné Házi Eszter polgármester) 
Kőtelek Önkormányzata (székhelye: 5062 Kőtelek, Szabadság u. 1., képviselője: Lovász 
Tibor polgármester), 
Nagykörű Önkormányzata (székhelye: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1., képviselője: Túri 
Tibor polgármester), 
Rákóczifalva Önkormányzata (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1., képviselője: 
Dr. Túróczi Imre polgármester), 
Szajol Önkormányzata (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., képviselője: Szöllősi József 
polgármester), 
Szászberek Önkormányzata (székhelye: 5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197., képviselője: 
Alapi József polgármester), 
Tiszajenő Önkormányzata (székhelye: 5094 Tiszajenő, Vasút u. 11., képviselője: Virág 
József polgármester), 
Tiszasüly Önkormányzata (székhelye: 5061 Tiszasüly, Kiséri u. 47., képviselője: Nagy 
Richárd polgármester), 
Tiszavárkony Önkormányzata (székhelye: 5092 Tiszavárkony, Endre kir. u. 37., képviselője: 
Hegedűs István polgármester), 
Tószeg Önkormányzata (székhelye: 5091 Tószeg, Rákóczi u. 37., képviselője: Dr. Gyuricza 
Miklós polgármester), 
Újszász Önkormányzata (székhelye: 5052 Újszász, Szabadság tér 1., képviselője: Dobozi 
Róbert polgármester), 
Vezseny Önkormányzata (székhelye: 5093 Vezseny, Templom u. 1., képviselője: Szabó 
Ferenc polgármester), 
Zagyvarékas Önkormányzata (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi u. 56., képviselője: 
Kurucz László polgármester), 
a továbbiakban bármelyikük: „Önkormányzat”, a szerződő felek együttesen 
„Önkormányzatok”, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 

1.1. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 
alapellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban 
központi orvosi ügyelet). 
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1.2. Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy a kötelezően ellátandó feladataikat 
költséghatékony módon, optimális erőforrás felhasználás mellett, szakmai együttműködés 
keretein belül lássák el. 
1.3. A fentiek alapján az Önkormányzatok 2021. december 20-án XII.2094-33/2021. számon 
együttműködési megállapodást kötöttek a központi orvosi ügyelet biztosítása érdekében, közös 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, amely azonban nem hozta meg a kívánt eredményt.  
1.4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111.§. c) pontjának 2022. március 
21-én hatályba lépő módosítása alapján a továbbiakban nem kell alkalmazni a közbeszerzési 
törvény szabályait, az uniós értékhatárt el nem érő egészségügyi szolgáltatás esetében, 
amennyiben az ellátási kötelezettség körébe tartozó, részben vagy egészben közfinanszírozott 
közszolgáltatás teljesítését szolgálja.  
 

II. Az együttműködés célja 
 

Az együttműködés a célja a központi orvosi ügyelet ellátásának biztosítása érdekében közös 
beszerzési eljárás lefolytatása, lehetőség szerint az Önkormányzatok feladatellátással 
kapcsolatban felmerülő költségeinek csökkentése. 
 

III. Az együttműködés tartalma 
 

Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás II. pontjában meghatározott cél 
érdekében jóhiszeműen együttműködnek egymással, ennek keretében minden szükséges 
döntést a rendelkezésre álló határidőkön belül meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, 
hogy az ott meghatározott cél megvalósuljon. 
 

IV. Beszerzési eljárás 
 

4.1. Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás időtartama alatt közös 
beszerzési eljárást indítanak (a továbbiakban: közös beszerzés) a központi orvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása tárgyában, 2022. június 1-től 2023. május 31-ig, egy év időtartamra. A közös 
beszerzés során költséghatékony, erőforrásokat minimalizáló ellátási feltételek megteremtésére 
kell törekedni. 
4.2. A központi orvosi ügyeletre vonatkozó közös beszerzés lebonyolítására az 
Önkormányzatok, mint közös ajánlatkérők együttesen, meghatalmazzák a Gesztort. A közös 
beszerzést megelőző döntések előkészítésében az Önkormányzatok képviselői, mint szakmai 
előkészítők részt vehetnek.  

 
V. Kötelezettségvállalások 

 
5.1. Az Önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy aláírják a jelen Együttműködési 
Megállapodás alapján lefolytatott közös beszerzés nyertesével az Önkormányzatot érintő 
központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó ellátási szerződést. 
5.2. Az Önkormányzatok jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek 
egymással a pályázat lebonyolításában, a szerződéskötésben, és a lehető legteljesebb mértékben 
segítik a Gesztort a pályázattal kapcsolatos feladatokban. Ennek alapján kötelezettséget 
vállalnak a pályázattal kapcsolatos adatszolgáltatásra, a pályázat lebonyolításához szükséges 
testületi döntések határidőben történő meghozatalára. 
5.3. Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a 
Gesztort a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására. 
5.4. A közös beszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Gesztor viseli.  
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VI. Záró rendelkezések 

 
6.1. Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak az együttműködés során tudomásukra jutott 
üzleti titkok és egyéb olyan információk titokban tartására, amelyek megtartásához az 
érintettnek érdeke fűződik, ez a kötelezettség azonban nem állhat ellentétben a közérdekű 
adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel. 
6.2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges 
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre egy 
esetleges jogvita esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Szolnoki Járásbíróság, 
illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
6.3. Jelen Együttműködési Megállapodást az Önkormányzatok határozott időre, az aláírás 
napjától 2023. május 31-ig kötik. Az Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen 
Együttműködési Megállapodás érvényességi feltétele valamennyi Önkormányzat erre 
vonatkozó testületi döntése. 
6.4. Önkormányzatok kijelentik, hogy a közös beszerzés eredménytelensége esetén Gesztort 
nem tekintik felelősnek és vele szemben az eredménytelenségből származó esetleges kár 
megtérítése iránt igényt nem támasztanak. 
6.5. Az Önkormányzatok a jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Kbt. 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a 
mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Jelen Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet: 
A központi orvosi ügyelet ellátása biztosítására vonatkozó ellátási szerződés tervezet 
 
 
Kelt: Szolnok, 2022. ................... 
 
 
Település 

 
Polgármester 

 
Jegyző  

 
Szolnok 

 
................................... 

 
...................................  

 Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó  

Besenyszög  
................................... 

 
...................................  

 Balogh Zoltán Dr. Kelles Mária  

Csataszög  
................................... 

 
...................................  

 Orovecz Zsuzsanna Dr. Dabolczi Ildikó  

Hunyadfalva  
................................... 

 
...................................  

 Vékonyné Házi Eszter Dr. Dabolczi Ildikó  

Kőtelek  
................................... 

 
...................................  

 Lovász Tibor Dr. Bóné Mónika  
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Nagykörű  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Veres Nándor Dr. Dabolczi Ildikó  

Rákóczifalva  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Túróczi Imre Dr. Kökény Veronika  

Szajol  
................................... 

 
...................................  

 Szöllősi József Dr. Bartók László  
 
Szászberek 

 
................................... 

 
...................................  

 Alapi József Dr. Kelles Mária  

Tiszajenő  
................................... 

 
...................................  

 Virág József Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Tiszasüly  
................................... 

 
...................................  

 Nagy Richárd Dr. Bóné Mónika  

Tiszavárkony  
................................... 

 
...................................  

 Hegedűs István Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Tószeg  
................................... 

 
...................................  

 Dr. Gyuricza Miklós Hasznosné dr. Nagy 
Ágnes  

Újszász  
................................... 

 
...................................  

 Dobozi Róbert Udud Róza  
 
 
Vezseny 

 
 
................................... 

 
 
................................... 

 

 Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi 
Erzsébet  

Zagyvarékas  
................................... 

 
...................................  

 Kurucz László Dr. Fekete Nóra  
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Együttműködési Megállapodás melléklete 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
................... Önkormányzata (székhelye: ...................................., képviseli: .................... 
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a 
................... (cégjegyzékszáma: .............., székhelye: ................, képviseli: ..................... mint 
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) együttes említésük esetén szerződő felek között, a mai 
napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények 
 

A szerződő felek rögzítik, hogy Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, 
Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, 
Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések önkormányzatai Együttműködési Megállapodást 
kötöttek alapellátáshoz kapcsolódó 3.1. pontban meghatározott orvosi ügyleti ellátás (a 
továbbiakban: központi orvosi ügyelet) biztosítása céljából közös beszerzései eljárás 
lefolytatására. 
Az érvényes és eredményes közös beszerzési eljárásban a Megbízott ajánlatát nyilvánította 
nyertesnek. 
A Megbízott, mint nyertes ajánlattevő és az Önkormányzat a közös beszerzési eljárás 
tárgyaként meghatározott központi orvosi ügyelet ellátásának feltételeit jelen ellátási 
szerződésben rögzítik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott szolnoki telephellyel folyamatosan biztosítja a 
rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, 
Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, 
Tószeg, Újszász, Vezseny és Zagyvarékas települések közigazgatási területén (a továbbiakban: 
Önkormányzatok), 2022. június 1. naptól 2023. május 31. napig az orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján. 
Az Önkormányzat illetékességi területén Megbízott a jelen szerződésben meghatározott módon 
látja el a rendelési időn kívüli központi orvosi ügyeletet. 
 

III. A felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat illetékességi területén élő 
természetes személyek - állandó és ideiglenes lakosok, valamint egyéb okból itt tartózkodók - 
vonatkozásában folyamatos, alapellátási szintű központi háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti szolgálatot lát el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. 
rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben, az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben foglalt előírások alapján. 
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Szükség esetén Megbízott gondoskodik a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe 
történő szállíttatásáról. 
3.2. A Megbízott a II. pontban meghatározott Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő 
központi orvosi ügyeletet Szolnoki telephelyen és az alábbi ismérvek alapján látja el: 
- Ambuláns ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő szakorvos/nem szakorvossal a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételekkel az alábbiak szerint: 
munkanapokon: 19.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított - egy fő gyermekorvossal az alábbiak szerint 
munkanapokon: 18.00 órától 22.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 09.00 órától 21.00 óráig. 
- „Kijárós” ellátás: 
- az Önkormányzatok lakosai számára biztosított egy fő szakorvos/nem szakorvossal a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételekkel munkanapokon: 17.00 órától 07.00 óráig; 
munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: 07.00 órától 07.00 óráig. 
Fentiek alapján a Megbízott az ügyeleti szolgálatot a telephelyen összesen 
- három fő a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendeletben előírt feltételeknek megfelelő szakorvos/nem szakorvossal, 
- kettő fő ápolóval, 
- egy fő gépjárművezetővel, 
- egy négykerék meghajtású gépjárművel látja el az ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez 
történő kiszállással. 
Az Önkormányzat lakossági létszám összesen: .................. fő 
A központi orvosi ügyelet telephelye(i): 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 129. 
3.3. A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépjárművet, a mindenkor hatályos jogszabályok 
alapján előírt minimum feltételek szerinti gyógyszereket, gépeket és eszközöket a Megbízott 
úgy köteles biztosítani és a teljesítés során pótolni, hogy a hatályos jogszabályokban előírt 
felszereltség folyamatosan biztosított legyen. 
3.4. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálat során használt 
gépjárműben folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott eszközöket, 
műszereket és gyógyszereket. Vállalja továbbá, hogy szükség esetén (pl. esetleges járvány vagy 
közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet) további készenléti gépjárművet biztosít. 
3.5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a keletkező veszélyes hulladékok jogszabályi 
előírások szerinti rendszeres elszállítására és megsemmisítésére ezen feladat ellátására 
jogosultakkal saját költségére szerződést köt, és a veszélyes hulladékok elszállításáról és 
megsemmisítéséről a szerződés teljes tartama alatt saját költségen gondoskodik. 
3.6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyeleti szolgálatot a sürgősségi 
betegellátásban gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. A Megbízott felelősséggel tartozik az 
általa foglalkoztatott személyek tevékenységéért. 
3.7. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa megszerzett működési engedély birtokában a 
jelen szerződés szerinti ügyeleti betegellátási tevékenységet az illetékes Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes működési engedély és a jogviszony egész tartamára 
szóló felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. 
3.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízottat terheli az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet szerinti finanszírozási szerződés megkötése, melyet jelen szerződés 
aláírását követően haladéktalanul kezdeményezni köteles. A finanszírozási szerződés biztosítja 
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a Megbízott számára e szerződésben rögzített ellenszolgáltatás összegén túl a forrást jelen 
szerződésben rögzített feladatok maradéktalan ellátására. A finanszírozási szerződés 
létrejöttének késedelme nem mentesíti a Megbízottat a beszerzés tárgyának szerződésszerű 
teljesítése alól, Önkormányzattal szemben a szerződés létrejöttének késedelme többletfizetési 
kötelezettséget nem keletkeztet. 
3.9. A Megbízott az illetékes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján köteles a jogszabályokban előírt betegdokumentáció és 
adminisztráció vezetésére. Köteles továbbá folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az illetékes népegészségügyi szerv/intézet, az érintett 
háziorvosok részére, az adatvédelmi előírások megtartása mellett. A Megbízott köteles a 
működése során általa kezelt adatbázist megőrizni. 
3.10. A Megbízott tudomással bír arról, hogy az ügyeleti tevékenység szakmai felügyeletét az 
illetékes Járási Hivatal látja el. 
3.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az 
Önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján jogosultak ellenőrizni a Megbízott 
tevékenységét. A Megbízott tűrni köteles a hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzést, és annak 
elvégzéséhez a feltételeket, valamint a megfelelő időben kért dokumentációt - a megjelölt 
határidőre - biztosítani. 
3.12. A Megbízott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő finanszírozási 
szerződés alapján, felel az ügyeleti beosztás elkészítéséért. Az ügyeleti beosztásról - a 
szolgálatra beosztott személyek nevének, szakképesítésének, címének és telefonszámának 
feltüntetésével - a Megbízott köteles írásban értesíteni a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőt, valamint az illetékes Járási Hivatalt, legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 29. 
napjáig. A beosztás esetleges változásait a Megbízott köteles írásban bejelenteni. 
3.13. A Megbízott köteles az Önkormányzattal közölni a központi orvosi ügyeletet ellátó 
orvosok ügyeleti telefonszámát vagy állandó elérhetőségi telefonszámát, továbbá az ügyeleti 
telephelyen, valamint az érintett településen jól látható felületeken megjeleníteni azokat. 
3.14. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben akár saját hibájából, akár rajta kívül álló 
okból nem tudja biztosítani a jelen szerződés szerinti központi orvosi ügyelet ellátását, úgy az 
Önkormányzat jogosult intézkedni az esetleges helyettesítés iránt, amelynek összes költségét a 
Megbízott megtéríteni köteles. 
3.15. A Megbízott tevékenysége ellátása során a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés 
előírások maradéktalan megtartásával köteles eljárni. 
3.16. A Megbízott köteles valamennyi, az ügyeleti szolgálatra vonatkozóan elkészített 
szabályzatát az Önkormányzat részére bemutatni. 
 

IV. Az ellenszolgáltatás 
 

4.1. Jelen szerződés III. pontjában meghatározott központi orvosi ügyelet Önkormányzat 
illetékességi területén történő ellátásáért a Megbízottat ................ Ft/hó (...................... 
forint/hó) díj illeti meg. 
4.2. A 4.1. pontban meghatározott díjat Önkormányzat havonként utólag, a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 90 napon belül, átutalással 
egyenlíti ki. 
4.3. A Megbízott a díja terhére köteles biztosítani az ügyelet ellátásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget, így különösen a közreműködők valamennyi díját és bérjellegű költségét, az 
ügyeleti gépjárművek üzemeltetési költségeit, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
beszerzésével, valamint a munkaruha és orvosi textília mosatásával kapcsolatos kiadásokat. 
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V. A szerződés időtartama, módosítása 
 

5.1. A jelen szerződés 2022. év június hó 1. napjától 2023. év május hó 31. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra jön létre. 
5.2. A szerződő felek jelen szerződést a hatályos közbeszerzési törvény alapján módosíthatják. 
 

VI. A szerződés felmondása 
 

6.1. Az Önkormányzat jelen szerződést a beszerzési felhívásra benyújtott pályázatban 
részletezett feltételek megsértése esetén három hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
Azonnali felmondásnak van helye, ha a Megbízottal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
megszüntette, vagy felbontotta a finanszírozási szerződést, továbbá, ha az illetékes hatóság a 
központi orvosi ügyelet működtetésére kiadott működési engedélyt visszavonta. 
6.2. Jelen szerződést a Megbízott hat hónapos felmondási idővel mondhatja fel. 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Az Önkormányzat jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: 
- Beosztás: 
- Levelezési címe: 
- Telefonszáma: 
- Telefax- száma: 
- E-mail címe: 
7.2. Megbízott jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: ....................................................... 
- Beosztás: ................................................ 
- Levelezési címe: ...................................... 
- Telefonszáma: ......................................... 
- Telefax-száma: ....................................... 
- E-mail címe: ........................................... 
7.3. A jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél. A 
szakmai és napi operatív ügyek intézésében az Önkormányzat képviseletét a …….. látja el. 
7.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szabályai, valamint a központi orvosi ügyeleti tevékenység végzésére vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
7.5. A szerződésből eredő jogvitákra - hatáskörtől függően - szerződő felek kikötik a Szolnoki 
Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
7.6. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a tárgyi beszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, nevezetesen 
- az ajánlatkérés 
- az ajánlat. 
 
 
A szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után a mai napon helybenhagyólag aláírták. 
 
Dátum: 
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Önkormányzat képviseletében: Megbízott képviseletében:  
 
......................... 

 
........................  

Megbízó     Megbízott 
 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. április 28-i ülésére 
 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2022. évben is igényelhető az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása. 
 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál.  
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
Zagyvarékas, 2022. április 22. 
 
       Kurucz László Árpád 
           polgármester 
 
_____/2022. (_____) Kt. 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont 
szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be az 
alábbiak szerint: 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzat 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az év 
közbeni támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2022. szeptember 30. 

A határozatról: 

1.) Kurucz László Árpád polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2022. március 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. március 16.      
       Kurucz László Árpád 
       polgármester  
         
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

____/2022. (____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
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 
 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 

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 

 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület  2022. május 10-i ülésére 

a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. szám alatti szolgálati lakásba bérlő kijelöléséről 

 

Kérelem érkezett Ádám Istvánné (5051 Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1.) szám alatti lakos részéről. 
Kérelmében előadta, hogy 2018. május 7-e óta lakik az önkormányzati ingatlanban Szeretné a bérleti 
szerződést meghosszabbíttatni.  

Egyben kéri a bejárati ajtó cseréjét, valamint az épület külső falának javítását, mivel az nagyon rossz 
állapotban van. 

A bérlő a bérleti díjat pontosan fizeti, semmi probléma nem merült fel a bérleti szerződés fennállása 
alatt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a bérleti szerződés 
megkötéséhez. 

 

Zagyvarékas, 2022. május 3. 

 

 

      Kurucz László Árpád 

polgármester 

 

 

____/2022.(_____)Kt. 

a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. szám alatti szolgálati lakásba bérlő kijelöléséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas, Alkotmány utca 20/1. 
szám alatti szolgálati lakást a határozat melléklete szerinti szerződéssel Ádám Istvánné részére 2022. 
május 7. naptól 2023. május 6. napig bérbe adja. 

 

Erről értesül: 

1. Kurucz László Árpád polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Ádám Istvánné bérlő 

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

 



 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Kommunális eszközök beszerzéséhez saját erő vállalására 

 
MFP-KOEB/2021. 

 
 
T. Képviselő-Testület! 
 
Az önkormányzat 2021. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében 
kommunális eszközök beszerzésére, melyek a zagyvarékasi közterületek karbantartását 
szolgálnák.  
 
A pályázat támogatásban részesült bruttó 14.950.951.-Ft összegben. 
 
A pályázat összköltsége az alábbi tételekből tevődik össze: 
 
Eszközbeszerzések: 
 
sorszám megnevezés mennyisége 
1. FOTON Traktor LOVOL TB-504/C  1 db 
2. IGJ Pótkocsi Farmer Mini F-20 1 db 
3. GEO Talajmaró IGN-180 1 db 
4. Husqvarna TC-242TX gyűjtős fűnyíró traktor 1 db 
5. Husqvarna 545 RX fűkasza (damilfej+kés+heveser) 7 db 
 
 
Az előzetes árajánlatkérésekből megállapítható, hogy a kapott támogatási összeg ma már nem 
fedezi a beruházás teljes költségét, ami betudható az infláció emelkedésének, valamint a 
jelenlegi háborús helyzetből adódó alapanyaghiány okozta folyamatos árváltozásoknak. 
 
A projekt teljes megvalósításához szükséges még bruttó 3.005.084.-Ft önrész vállalása. 

 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kommunális eszközök beszerzéséhez a szükséges 
önrészt az önkormányzat 2022. évi költségvetésének ………………..terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. május 4. 
Kurucz László 
polgármester 
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  ..../2022. (V…..) sz. képviselő-testületi határozat                    TERVEZET 
 

 
Kommunális eszközök beszerzéséhez saját erő vállalásáról 
 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a  MFP-KOEB/2021. 

pályázati kiírásra beadott és nyertes projekt megvalósítását (Kommunális eszközök beszerzése 

a zagyvarékasi közterületek karbantartására), és ennek érdekében biztosít 3.005.084.-Ft 

önrészt, a 2022. évi költségvetésének ……….terhére. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
4.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Közterületi játszótér megvalósításához saját erő vállalására 

 
MFP-OJKJF/2021. 

 
 
T. Képviselő-Testület! 
 
Az önkormányzat 2021. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében 
közterületi játszótér építésére. Ez a játszótér a zagyvarékasi Vasúti Újtelepen épülne fel. 
 
 
A pályázat támogatásban részesült bruttó 4.924.920.-Ft összegben. 
 
A pályázat összköltsége az alábbi tételekből tevődik össze: 
 
 
- eszközbeszerzés, szállítás, telepítés valamint a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet szerinti 
használatbavétel előtti első felülvizsgálati díj költsége 
- műszaki ellenőr költsége 
- tájékoztatás, nyilvánosság költsége 
 
 
Az előzetes árajánlatkérésekből megállapítható, hogy a kapott támogatási összeg ma már nem 
fedezi a beruházás teljes költségét, ami betudható az infláció emelkedésének, valamint a 
jelenlegi háborús helyzetből adódó alapanyaghiány okozta folyamatos árváltozásoknak. 
 
A projekt teljes megvalósításához szükséges még bruttó 1.155.556.-Ft önrész vállalása. 

 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a játszótér megvalósításához a szükséges önrészt az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésének ………………..terhére biztosítsa.  
 
 
A fentiek alapján kezdeményezem a mellékelt határozati javaslat elfogadását. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. május 4. 
Kurucz László 
polgármester 
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  ..../2022. (V…..) sz. képviselő-testületi határozat                    TERVEZET 
 

 
Közterületi játszótér megvalósításához saját erő vállalásáról 
 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a  MFP-OJKJF/2021. 

pályázati kiírásra beadott és nyertes projekt megvalósítását (Közterületi játszótér létesítése a 

zagyvarékasi Vasúti Újtelepen), és ennek érdekében biztosít 1.155.556.-Ft önrészt, a 2022. 

évi költségvetésének ……….terhére. 

 

 

A határozatról: 
 

1.Kurucz László polgármester, 
2.Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
4.Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 



Zagyvarékas Község Jegyzőjétől 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. május 10-i ülésére 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának  az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérelem érkezett Polónyi László a Pénzügyi Bizottság Elnöke részéről, melyben a Zagyvarékas Község 
Önkormányzatának az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2014.(X.20. önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítását kérte. 

A kérelem indoka: 

Mivel jelenleg nincs az alpolgármesteri tisztség betöltve, a polgármester akadályoztatása esetén a 
képviselő testület ülését a Pénzügyi Bizottság Elnöke hívhatja össze (8. § (2) bek.). Az viszont a 
rendeletben nincs szabályozva, hogy mennyi idő elteltével teheti ezt meg. Javasolja, hogy 15 napot 
meghaladó távollét esetén legyen összehívható az ülés a Pénzügyi Bizottság Elnöke által. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-a szerint:  A képviselő-
testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az 
alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A 
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére 
a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a 
módjáról. 

A tartós akadályoztatás fogalmát nem határozza meg ez a jogszabály, kommentárokban olvasható, hogy 
30/60 napot meghaladó távollét esetén beszélhetünk tartós akadályoztatásról. Az önkormányzat 
folyamatos működésének érdekében más települések gyakorlatát követve 15 nap távollét után az 
összehívás esedékessé válhat. Így ennek a gyakorlatnak a követése javasolt. 

Az SZMSZ 20. §, (2) bekezdés j.) pontjának módosítása egy elírás kijavítása, ugyanis a hatályos SZMSZ 
fenti pontjában a „feloszlatás” szó szerepel, amely helyesen „feloszlás”. Ennek korrigálása is szükséges.  

 

 

A rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen 

gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló hatással nem bír. 
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 

hatása nincs. 
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi 

következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szabályozás további adminisztratív terheket nem 

jelent. 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: a 

rendelet megalkotására a folyamatos működés biztosítása miatt van szükség. 



7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. a 
rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A jogalkotás indoka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4)  
bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. A rendelet az eddig szabályozatlan 
területet szabályoz. 

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

Zagyvarékas, 2022. május 5. 

 

       Dr. Fekete Nóra 

            jegyző 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának ___/2022.(_____) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.20. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. 
§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és 
működési rendjéről. 

1. § 

A rendelet 8. § (2) bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép.: „A polgármester 
akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester, mindkettőjük 15 napot meghaladó akadályoztatása esetén pedig a Pénzügyi Bizottság 
elnöke hívja össze és vezeti le.” 

2. § 
A rendelet 20. § (2) bekezdés j) pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondásához, 
 
 

3. § 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kurucz László Árpád     Dr. Fekete Nóra 

polgármester             jegyző 

 

 

 




