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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.) Előterjesztés a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/ 
2021. (VII. 27.) rendelet módosítására  
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

2.) Előterjesztés a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

3.) Előterjesztés az Ádám Jenő Zeneiskolával kötendő együttműködési 
megállapodásról 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

4.) Z-BOX csomagautomata telepítésének engedélyezéséről 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

5.) Előterjesztés Zagyvarékas, Szabadság tér egy részéből Szent Flórián tér 
kialakítása 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 

 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 

Z a g y v a r é k a s, 2022. június 17. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/ 2021. (VII. 27.) rendelet 

módosítására 

 
Tisztelt Képviselő – testület! 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletnek a személyi térítési díjak 
emelésére vonatkozó tiltó hatályát a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 
2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése 2022. június 30. napjáig meghosszabbította. 
 
Az élelmezésvezető az emelkedő nyersanyagárak következtében 2022. július 1- től 
kezdeményezte az étkezési térítési díjak 20 % történő emelését.  

Indoklásában kifejtette, hogy az elmúlt egy hónapban 2,1 % drágultak az élelmiszerek a 
megállapított nyersanyag normából már nem lehet kihozni az étkezéseket és nem szeretné, ha 
az ételek minőségében romlás következne be.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése alapján az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet tervezet 
elfogadására. 

 
Z a g y v a r é k a s, 2022. június 16.  

 
        Dr. Fekete Nóra  
             jegyző 
          „Tervezet” 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2022. (_____) 

 
önkormányzati rendelete 
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a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2021.(VII.27.) rendelet 

módosításáról 
 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye (2011. 
április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Szt.), biztosított felhatalmazás alapján a 
Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2021.(VII.27.) rendeletének / a 
továbbiakban: R./ módosítására a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 

A R.1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2022. július 1 . napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 23 -i ülésén. 
 
 
Polónyi László           Dr. Fekete Nóra 
                                                 Jegyző 
polgármester feladat és hatáskörében eljáró  
pénzügyi bizottság elnöke       
 
 
 
 
           „Tervezet” 
 

Melléklet a _____ /2022.(_____) önkormányzati rendelethez 
 
 
A gyermek étkeztetés intézményi térítési díjai 
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Intézmény 

Térítési díj mértéke  ( ÁFÁ- val) 

2022.július 1. -től (Ft) 

  

1.Bölcsőde 

 

-  napi négyszeri étkezés 

 

 

785  Ft 

R .: 157 Ft       Tíz.: 79 Ft 

E.: 431 Ft         Uzs.: 118 Ft 

 

2. Óvoda 

 

- napi háromszori étkezés 

 

- csak ebéd 

 

- tízórai + uzsonna 

 

 

625 Ft 

 

383  Ft 

 

152 + 90 Ft 

3. Általános Iskola 

 

Ezen belül 

- napi háromszori étkezés 

 

- menza (csak ebéd) 

 

- tízórai + uzsonna 

 

 

 

730 Ft 

 

441 Ft 

 

152 + 137  Ft 
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Felnőtt étkeztetésért fizetendő díjak      Térítési díj 

           (ÁFÁ-val) 
 
- Lakossági külső étkezők (csak ebéd/nyersanyag költség+rezsi)    
                               820 Ft   
 

- Önkormányzati Intézmények és a Damjanich János Általános Iskola 
KLIK alkalmazottai       

(csak ebéd/nyersanyag költség)                                                610 Ft 
 
 

 
 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2022. június 23–i ülésére 

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kivágásának felmérése megtörtént. Az Önkormányzat, mint 
erdőgazdálkodó bejelentkezett az erdőgazdálkodási nyilvántartásba. A terület jelen állapotához 
történő földhivatali nyilvántartás igazítása megtörtént. Az erdőgazdálkodási szakértő által a fák 
állapota felmérésre került a javaslat illetőleg a költségterv elkészült.  

A terepi bejárás és az erdőtervi lehetőségek alapján az alábbi erdőrészleteket javasolták először 
fakitermelésre: 
 
Zagyvarékas 1/A ( 1,81 ha), pusztuló nemes nyár állomány letermelése a legsürgetőbb. Tarvágás után 
nemes nyárral fel lehet újítani. Javasolnánk az út és az 1 B erdőrészlet közötti teljes terület 
beültetését nemes nyárral, hogy szabályos, könnyen művelhető erdőterületet kapjunk. ( ez a jelenleg 
lezárás alatt lévő terület )  
 
Zagyvarékas 1/C ( 0,95 ha), nemes nyár állomány. Tarvágás után nemes nyárral fel lehet újítani. 
 
Zagyvarékas 1/B ( 1,54 ha). Amerikai kőris állomány, amelynek gyérítéséből kikerülő tűzifa 
értékesítéséből származó árbevételt az erdőfelújításokra lehetne fordítani. 
 
Az erdőrészletekre jelenleg pályázati lehetőség nincs. 
 
Sikeres erdőfelújítás után (3-4 év múlva) folytathatnánk a többi erdőrészlet véghasználatával és 
megújításával a munkát. 
 
A fenti 3 erdőrészletre vonatkoztatva: 
Várható fatömeg: cca 400 m3 
Nettó árbevétel (fakitermelési díjjal csökkentve): 3.500.000 Ft 
Várható felújítási költség: 3.000.000 Ft 
 
Megjegyzések: 
 

 A megadott árak nettó díjak, az ÁFA-t nem tartalmazzák 
 a számítás azt feltételezi, hogy minden kikerülő faanyag értékesítésre kerül (nincs kiosztható 

szociális fa kalkulálva) 
 a munkavégzés során marad a területen fa (5 cm alatti rész) ami gyűjthető 
 csak döntés kérdése, hogy a megtermelt fából milyen mennyiség legyen szociális fa 
 a számolás döntés előkészítésre alkalmas, a jelenlegi ismert díjakkal, és fa árakkal 
 ha munkára kerül sor, akkor részletesen megadásra kerülnek a választékok árai, és a 

kitermelési díj egységára 
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 az erdőfelújítást követően számolni kell a további években felmerülő ápolási díjra (sorköz 
tárcsázása, sor kapálása, pótlás stb) 

 

A munkálatok elvégzésének megkezdéséhez nem szükséges a vegetációs időszak megvárása a 
szükséges engedélyezési , bejelentési eljárást követően a munkálatok megkezdhetők.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

Zagyvarékas, 2022. június 16. 

Polónyi László  

 a  polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

____/2022. (_____) Kt. 

Határozat  

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 

A Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Zagyvarékas Kisszög területén a 
Zagyvarékas 1/A. 1/B, 1/C erdőrészletre vonatkozóan a fakitermeléshez szükséges munkálatok 
elvégzéséhez hozzájárul.  

A munkálatok teljes körű elvégzésével megbízza a Királymezei Kft. 5000 Szolnok Cserfa út 1. szám 
alatti erdészeti szaktanácsadó céget.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László  a  polgármester hatáskörében és nevében  eljáró pénzügyi bizottság elnöke  

Erről értesül: 

1. Polónyi László  a  polgármester hatáskörében és nevében  eljáró pénzügyi bizottság elnöke 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Királymezei Kft. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére 

Az Ádám Jenő Zeneiskolával kötendő együttműködési megállapodásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ádám Jenő Zeneiskola 1995 óta a 164/1995.(XI.30.) képviselő-testületi határozat alapján szolgálja 
Zagyvarékason a zenei nevelést, oktatást. 2005-ben közoktatási megállapodás jött létre a 
408/2005.(VI.30.) képviselő-testületi határozattal a zeneiskola és Zagyvarékas Község Önkormányzata 
között. A határozat 10 évre szólt, 2015. szeptember elsejéig volt érvényben, ezt követően 
együttműködési megállapodás jött létre. 

Kéri a Zeneiskola, hogy 2022. szeptember 1-től a zenei nevelő-oktató munka továbbfolytatásához – a 
korábbi Közoktatási szerződésre hivatkozva  a mellékelten beterjesztett Együttműködési 
megállapodás támogatását. 

Zagyvarékas, 2022. június 16. 

 

      Polónyi László 

   a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 

____/2022.(____) Kt. 

H a t á r o z a t 

Az Ádám Jenő Zeneiskolával kötendő együttműködési megállapodásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja 
az Ádám Jenő Zeneiskola és Zagyvarékas Község Önkormányzata által kötendő a határozat melléklete 
szerinti együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza Polónyi Lászlót, a   polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság 
Elnökét a megállapodás aláírására. 

Felelős: Polónyi László polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság Elnöke 

Határidő: 2022. július 31. 

Erről értesül:  

1. Polónyi László polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság Elnöke 
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2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Ádám Jenő Zeneiskola Szolnok, Óvoda u. 5. 
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére 

Z-BOX csomagautomata telepítésének engedélyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A PACKETA csomagküldő képviselője megkereste önkormányzatunkat, hogy a Polgármesteri Hivatal 
épülete előtt Z-BOKSZ automatát szeretnének telepíteni. A telepítéshez kérték egy 3x1 méteres 
terület betonozását, ahová a boxokat telepítenék. Az előkészítés díját a Rékasszolg Közhasznú 
Nonprofit  Kft-nek kifizették.  

Elküldtek két szerződés-tervezetet, amelyek közül a választási lehetőséget az önkormányzatra bízzák. 

Az önkormányzatnak semmiféle költséget nem jelent a Z-BOKSZ üzemeltetése. Napelem biztosítja az 
áramellátását. A boxok nyitása, esetlegesen a fizetés applikációval történik. 

A lakosság részére ez egy új szolgáltatás, amely bővíti a csomagküldés és a csomagátvétel 
lehetőségét, így javaslom az ingyenes szerződéstervezet elfogadását. 

 

Zagyvarékas, 2022. június 16. 

 

      Polónyi Lászó 

   a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság Elnöke  

 

 

 

 

 

Z-BOX KIHELYEZÉSRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 
SZERZŐDÉS 

SZERZŐDÉSSZÁM: ZB000323 
 

 
Zagyvarékas Önkormányzata  

Székhely:  …………………………… 
Cégjegyzékszám: …………………………… 
Adószám:  …………………………… 
Képviseli:  …………………………… 
Bankszámlaszám: …………………………… 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
továbbiakban mint „Bérbeadó“ 
 
és 
 
Packeta Hungary Kft. 

székhely:  1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-202186 
Adószám:  25140550-2-41 
Képviseli:  Szelezsán Krisztián Sales Manager 
Bankszámlaszám: CITIBANK 10800007-50000000-15161027 
 

továbbiakban mint „Bérlő“ 
 
külön-külön „Fél“, együttesen „Felek” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Szerződés hatálya 
 
1.1 A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra (a továbbiakban: „Bérleti Időszak”) kötik, mely 

szerződés mindkét Fél aláírásának napján lép hatályba. 
 
2. Szerződés tárgya 

 
2.1. Bérbeadó a ……………….. mint Bérbeadó jelen szerződés keretében hozzájárul, hogy Bérlő az 

ingatlanon belül  - a jelen szerződés 1. sz. Mellékletét képező alaprajzon jelölt helyen - Z-BOX 
csomagautomatát helyezzen el  és üzemeltessen. (továbbiakban: „Bérlemény“).  
 

2.2. Bérlő főtevékenységét tekintve csomagszállító szolgáltatást nyújt ügyfelei részére, melynek 
keretében többek között olyan csomagautomatákat üzemeltet, amely automaták csomagok kivételét 
- és feladását és további szolgáltatásokat biztosítanak (a továbbiakban: „Z-BOX”) az ügyfelek 
részére.  
 

2.3. Bérbeadó a 2.1. pontban meghatározott Bérleményt jelen Szerződésben meghatározott feltételek 
szerint a Bérlő részére bérleti díj fizetése és üzemeltetési kötelezettség mellet Bérlő részére bérbe 
adja azon célból, hogy Bérlő a 2.2. pontban meghatározott 1 db Z-BOXot elhelyezhesse, a Z-BOX 
biztosította csomag ki- és feladását, ehhez kapcsolódó további szolgáltatásokat az ügyfelek igénybe 
vehessék és szüksége esetén a Bérlő a Bérlemény területén a Z-BOX telepítését, üzemeltetését, 
szervizelését és esetleges változtatását Bérlő elvégezhesse.  
 

2.4. A Bérlemény részét képezi a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletét (a továbbiakban: ”Alaprajz") képező 
vázrajzon vörös vonallal jelölt 1,4 m2 alapterületű ingatlanrész, amely a Z-BOX csomagkiadó 
automata elhelyezésére szolgál. A Bérlő saját költségén köteles a Z-BOX árukiadó automatát 
felállítani és beüzemelni Z-BOX csomagautomata 2. sz. Mellékletében meghatározott látványterve 
alapján. 
 

2.5. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó jelen Szerződés alapján nem felel a Z-BOXért és az abban 
megtalálható tartalomért sem. 
 

3. Bérbeadó jogai, kötelezettségei 
 
3.1. Bérbeadó köteles a Bérleményt 2022.05.23. napján a Bérlő birtokába adni. A birtokbaadásra 

jegyzőkönyv felvétele mellett kerülhet sor, szükség esetén fényképek készítésével. 
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3.2. Bérbeadó köteles biztosítani a Bérlő számára a Bérlemény zavartalan használatát a jelen 

Szerződésben meghatározott célra, valamint hozzáférést a Bérleményhez, mind a Bérlő és 
ügyfeleinek számára napi 24 órában heti 7 napon át. 
 

3.3. A Bérbeadó a Bérleti Időszak teljes időtartama alatt szavatolja, hogy a Bérlemény szerződésszerű 
és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Bérbeadó szavatolja, hogy a Bérlemény megközelítéséhez 
használható utat, járdát, felületet karbantartja, a Bérlemény balesetmentes használhatóságát 
mindenkor Bérbeadó köteles biztosítani.  

 
3.4. Bérbeadó köteles tartózkodni attól, hogy a Z-BOXot bármilyen módon módosítsa, rongálja, 

továbbá nem jogosult azt áthelyezni vagy abba belenyúlni a Bérlő engedélye nélkül.  
 

3.5. A Bérleményre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely Bérlőt annak 
használatában korlátozza, vagy akadályozza; mentes minden olyan pertől, tehertől és igénytől, 
melyek a Bérlőt korlátozzák, vagy akadályozzák a Bérlemény zavartalan használatában. 

 
3.6. Továbbá kijelenti, hogy a szerződéskötéskötés idején vele szemben végrehajtási eljárás, csődeljárás 

nem indult és nincs folyamatban, továbbá vele szemben jogerős bírósági határozattal megindított 
felszámolási eljárásról szóló közlemény a Cégközlönyben nem jelent meg, illetve a felszámolás 
elrendelése iránti kérelem tudomása szerint nem került benyújtásra. 
 

3.7. Amennyiben a Bérbeadónak felróható okból a Bérlemény használhatatlanná válik, megsemmisül, 
úgy a Bérbeadó köteles Bérlő számára Z-BOXot a Bérleményhez közeli másik, hasonló helyen 
elhelyezését engedélyezni a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint.   
 

 
4. Bérlő jogai, kötelezettségei 

 
4.1. A Bérlő tevékenységének folytatásához szükséges szakhatósági engedély beszerzése a Bérlő 

kötelezettsége. 
 
4.2. A Bérlemény területén - amennyiben ez szükséges - a Z-BOX áramcsatlakozását a Bérlő köteles 

kiépíteni saját költségén, a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján. 
 

4.3. Bérlő elfogadja, hogy a Z-BOX profiljának (mely a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi) 
megváltoztatása csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet. 
 

4.4. A Bérlő köteles a Bérleti Időszak alatt a Bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak bármilyen 
átalakítása kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet, amelyet Bérbeadó 
nem jogosult indokolatlanul megtagadni. Az átalakítás költségét a Bérlő köteles viselni. 
 

4.5. A Bérlő köteles a Bérleményt tiszta, rendezett állapotban tartani és a Bérleményt a jelen Szerződés 
3.1. pontban meghatározott időben üzemeltetni, továbbá a Bérlemény környezetében lévő más 
üzletek és területhasználók zavarása nélkül jogosult és köteles használni a Bérleményt. 

 
4.6. A Bérlő jogosult a Z-BOXra kamerát felszerelni, azonban köteles gondoskodni arról, hogy a 

kamera használata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljen. Bérlő kijelenti, hogy 
kizárólag ő felel az elhelyezett kamera működtetéséért, illetve az azzal kapcsolatban elkövetett 
esetleges jogsértésekért. 
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5. Bérleti díj és üzemeltetési költség 
 
5.1. Bérlő a Bérlemény bérletért jelen Szerződés értelmében bérleti díjat fizet, melynek mértéke . Ft,- + 

Áfa / hó, azaz  forint + ÁFA havonta, (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”). 
 

5.2. Bérlő a bérleti díjat egy naptári évre előre, egyösszegben, időarányosan fizeti a Bérbeadó által 
kibocsátott számla ellenében átutalással, melynek fizetési határideje a számla kézhezvételétől 
számított legalább 8 nap. Amennyiben a szerződés a naptári év vége előtt szűnne meg, a már 
kifizetett bérleti díj arányos részét a Bérbeadó a szerződés megszűnését követő 8 napon belül, 
helyesbítő számla megküldése mellett visszafizeti Bérlő részére. 
 

5.3. A bérleti díj a Bérlemény, bérlő általi birtokbavétele, illetve Z-BOX kihelyezése előtt fizetendő, 
mely fizetési kötelezettség határidőben történő elmulasztása esetén a Bérbeadó a Z-BOX 
kihelyezését és beüzemelését megtagadja. Bérlő elfogadja, hogy fizetési késedelme esetén a 
Szolgáltató részéről a szolgáltatás megtagadása nem minősül szerződésszegésnek. 
 

5.4. Amennyiben Bérlő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és a Bérbeadó fizetési 
felszólításától számított további 8 napos határidőben sem tesz eleget, úgy a Bérlő a 
késedelembeesés napjától számítva köteles a késedelem minden napjára a Ptk. szerinti késedelmi 
kamatot megfizetni. 

 
5.5. Abban az esetben, ha a Bérlő az érvényben lévő hatályos jogi előírásoknak alapján a Bérlemény 

igénybevételével kapcsolatban köteles önkormányzati vagy bármilyen más egyéb díjat fizetni 
(helyi adó) (a továbbiakban: „egyéb díj”), Bérlő vállalja annak megfizetését.  

 
 

6. Szerződés megszűnése 
 

6.1. Mindkét Fél jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani, felmondási idő 3 hónap, továbbá 
súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú rendkívüli, egyoldalú írásbeli felmondásnak is 
helye van, továbbá a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével is megszüntethető.  

 
6.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan és egyoldalú, rendkívüli 

felmondásnak van helye, ha  
 

- A Bérlő az 5. pontban meghatározott határidőben – Bérbeadó felszólítása ellenére – a bérleti díj 
megfizetésével késedelembe esik; 

- Amennyiben a Bérlő a rendeltetésszerű használattal összefüggő szerződésszegése olyan súlyos, 
hogy Bérbeadótól nem várható el a szerződés érvényben tartása, 

- Bérlő a Bérleményt a jelen Szerződésben rögzített céltól eltérően használja; 
- Bérlő ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyéni vállalkozói 

státusza megszűnik, 
- Bérbeadó a Z-BOX működését akadályozó technikai problémát önhibájából, szándékosan sem 

hárítja el. 
 
6.3. A Szerződés megszűnését követően a Felek kötelesek egymással elszámolni. Bérlő köteles a 

Bérleményt a Bérbeadó részére a jelen Szerződés megszűnésének napján, a birtokbaadás napján 
felvett jegyzőkönyvben rögzített állapotnak megfelelő állapotban - figyelembe véve az általános 
elhasználódást - visszaszolgáltatni és ingóságait saját költségén elszállítani.  
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7. Vegyes rendelkezések 
 
7.1. Vis Major 
 
7.1.1. Egyik Fél sem vonható felelősségre a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei 

elmulasztásáért, ha az vis major esetének következményeképpen áll elő. 
 
7.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy az a Fél, amelynél a vis major esete felmerül, köteles 

késedelem nélkül értesíteni a másik Felet. Az ezt elmulasztó Fél korlátozás nélkül felel bármely 
olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik Felet.  

 
7.1.3. Vis major előfordulása nem érinti a vis major előfordulását megelőzően nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó kötelezettségeket. 
 
7.2. Értesítések 
 
7.2.1. Más értelmű rendelkezés hiányában a jelen Szerződés alapján, Bérbeadó vagy Bérlő által 

adandó értesítéseket az alább megjelölt email címre kell elküldeni. 
 
7.2.2. Csak az alábbi személyek jogosultak a jelen Szerződés megkötésével, módosításával vagy 

megszüntetésével kapcsolatosan nyilatkozatot tenni: 
 
Bérbeadó nevében: 
 
Név:  
Cím:                                                
E-mail:  
Telefon:  
 
Bérlő nevében: 
 
Név: Szlezsán Krisztián 
Cím:                                              1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
E-mail: krisztian.szelezsan@packeta.hu 
 
Kapcsolattartó: 
 
Név: Pittner Ádám 
Cím:                                              1044 Budapest, Ezred utca 1-3. 
E-mail: adam.pittner@packeta.hu 
Telefon: 0620/226-72-71 
 
 
 
7.2.3. Felek kötelesek a képviselők személyében bekövetkezett bármely változást 5 napon belül 

írásban közölni. 
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7.3. Szerződésmódosítások érvényessége 
 
Jelen Szerződést módosító minden nyilatkozatot és visszaigazolást a Felek csak akkor tekintenek 
érvényesnek, ha azt írásba foglalták és az arra jogosult képviselői aláírták. 
 
7.4. Szerződés teljessége 
 
Felek ezennel megállapodnak, hogy a jelen Szerződés aláírásával egy időben hatályát veszti minden 
korábbi megállapodás és a jelen Szerződés tárgyában tett joghatályos nyilatkozat. 
 
7.5. Jogviták rendezése 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredően jogvita merül fel, akkor 
törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvitát 
Felek békés úton rendezni nem tudják, úgy a vitás kérdés első írásbeli jelzésétől számított 15 napon túl 
bármelyik fél a bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.  
 
7.6. Alkalmazandó jog 
 
A jelen Szerződésre Magyarország jogszabályai, irányadók.  
 
7.7. Jogról való lemondás hiánya 
 
A jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 
kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 
 

 
A Szerződő Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös felolvasás és 
értelmezés után, saját kezűleg jóváhagyólag aláírtak. 
 
Mellékletek: 
1. sz. Melléklet: Bérlemény helyszínrajz 
2. sz. Melléklet: Z-BOX automata látványterv 
3. sz. Melléklet: Z-BOX profil 

 
 

Budapest, 2022.05.13.  
 
 
 
 

…………………………. …………………………. 
             Zagyvarékas Önkormányzata 

Bérbeadó 
képviseli: .............................. 

Packeta Hungary Kft. 
Bérlő 

képviseli: .............................. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Z-BOX KIHELYEZÉSRŐL ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ 
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

SZERZŐDÉSSZÁM: ZB0000323 
 

Zagyvarékas Önkormányzata 
Székhely:   
Törzskönyvi szám:  
Adószám:   
Képviseli:   

 
továbbiakban, mint „Kölcsönadó “ 
 
és 
 
Packeta Hungary Kft. 

székhely:  1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-202186 
Adószám:  25140550-2-41 
Képviseli:  Szelezsán Krisztián Sales Manager 
 

továbbiakban, mint „Kölcsönvevő “ 
 
külön-külön „Fél“, együttesen „Felek” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
8. Szerződés hatálya 
 
1.2 A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra (a továbbiakban: „Kölcsönzési Időszak”) kötik, 

mely szerződés mindkét Fél aláírásának napján lép hatályba. 
 
9. Szerződés tárgya 

 
9.1. Kölcsönadó kizárólagos tulajdonosa  a  ......  ingatlannak. Jelen szerződés keretében hozzájárul, 

hogy Kölcsönvevő az ingatlanon belül  - a jelen szerződés 1. sz. Mellékletét képező alaprajzon 
jelölt helyen - Z-BOX csomagautomatát helyezzen el és üzemeltessen. (továbbiakban: 
„Kölcsönzött terület “).  
 

9.2. Kölcsönvevő főtevékenységét tekintve csomagszállító szolgáltatást nyújt ügyfelei részére, melynek 
keretében többek között olyan csomagautomatákat üzemeltet, amely automaták csomagok kivételét 
- és feladását és további szolgáltatásokat biztosítanak (a továbbiakban: „Z-BOX”) az ügyfelek 
részére.  
 

9.3. Kölcsönadó a 2.1. pontban meghatározott Kölcsönzött területet jelen Szerződésben meghatározott 
feltételek szerint a Kölcsönvevő részére üzemeltetési kötelezettség mellet haszonkölcsönbe adja 
azon célból, hogy Kölcsönvevő a 2.2. pontban meghatározott 1 db Z-BOXot elhelyezhesse, a Z-
BOX biztosította csomag ki- és feladását, ehhez kapcsolódó további szolgáltatásokat az ügyfelek 
igénybe vehessék és szüksége esetén a Kölcsönvevő a Kölcsönzött terület területén a Z-BOX 
telepítését, üzemeltetését, szervizelését és esetleges változtatását Kölcsönvevő elvégezhesse.  
 

9.4. A Kölcsönzött terület részét képezi a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletét (a továbbiakban:” 
Alaprajz") képező vázrajzon vörös vonallal jelölt 1,4m2 alapterületű ingatlanrész, amely a Z-BOX 
csomagkiadó automata elhelyezésére szolgál. A Kölcsönvevő saját költségén köteles a Z-BOX 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

árukiadó automatát felállítani és beüzemelni Z-BOX csomagautomata 2. sz. Mellékletében 
meghatározott látványterve alapján. 
 

9.5. Felek rögzítik, hogy Kölcsönadó jelen Szerződés alapján nem felel a Z-BOXért és az abban 
megtalálható tartalomért sem. 
 
 

10. Kölcsönadó jogai, kötelezettségei 
 
10.1. Kölcsönadó köteles a Kölcsönzött területet 2022.05.23. napján a Kölcsönvevő birtokába adni. 

A birtokbaadásra jegyzőkönyv felvétele mellett kerülhet sor, szükség esetén fényképek 
készítésével. 
 

10.2. Kölcsönadó köteles biztosítani a Kölcsönvevő számára a Kölcsönzött terület zavartalan 
használatát a jelen Szerződésben meghatározott célra, valamint hozzáférést a Kölcsönzött 
területhez, mind a Kölcsönvevő és ügyfeleinek számára napi 24 órában heti 7 napon át. 
 

10.3. A Kölcsönadó a Kölcsönzési Időszak teljes időtartama alatt szavatolja, hogy a Kölcsönzött 
terület szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Kölcsönadó szavatolja, hogy a 
Kölcsönzött terület megközelítéséhez használható utat, járdát, felületet karbantartja, a Kölcsönzött 
terület balesetmentes használhatóságát mindenkor Kölcsönadó köteles biztosítani. Abban a nem 
kívánt esetben, amennyiben harmadik személyt vagy Kölcsönvevő bármely alkalmazottját, 
képviselőjét a Kölcsönzött terület jogszerű és rendeltetésszerű megközelítésével összefüggésben 
bármilyen kár érné, azért fennálló felelősséget kizárólag Kölcsönadó vállalja. 
 

10.4. Kölcsönadó köteles tartózkodni attól, hogy a Z-BOXot bármilyen módon módosítsa, rongálja, 
továbbá nem jogosult azt áthelyezni vagy abba belenyúlni a Kölcsönvevő engedélye nélkül.  
 

10.5. A Kölcsönzött területre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely 
Kölcsönvevőt annak használatában korlátozza, vagy akadályozza; mentes minden olyan pertől, 
tehertől és igénytől, melyek a Kölcsönvevőt korlátozzák, vagy akadályozzák a Kölcsönzött terület 
zavartalan használatában. 

 
10.6. Továbbá kijelenti, hogy a szerződéskötéskötés idején vele szemben végrehajtási eljárás, 

csődeljárás nem indult és nincs folyamatban, továbbá vele szemben jogerős bírósági határozattal 
megindított felszámolási eljárásról szóló közlemény a Cégközlönyben nem jelent meg, illetve a 
felszámolás elrendelése iránti kérelem tudomása szerint nem került benyújtásra. 
 

10.7. Amennyiben a Kölcsönadónak felróható okból a Kölcsönzött terület használhatatlanná válik, 
megsemmisül, úgy a Kölcsönadó köteles Kölcsönvevő számára Z-BOXot a Kölcsönzött 
területhez közeli másik, hasonló helyen elhelyezését engedélyezni a jelen Szerződésben 
meghatározott feltételek szerint.   
 

 
11. Kölcsönvevő jogai, kötelezettségei 

 
11.1. A Kölcsönvevő tevékenységének folytatásához szükséges szakhatósági engedély beszerzése a 

Kölcsönvevő kötelezettsége. 
 
11.2. A Kölcsönzött terület területén - amennyiben ez szükséges - a Z-BOX áramcsatlakozását a 

Kölcsönvevő köteles kiépíteni saját költségén, a Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye alapján. 
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11.3. Kölcsönvevő elfogadja, hogy a Z-BOX profiljának (mely a jelen szerződés 3. számú 

mellékletét képezi) megváltoztatása csak a Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye alapján 
történhet. 
 

11.4. A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönzési Időszak alatt a Kölcsönzött területet rendeltetésszerűen 
használni, annak bármilyen átalakítása kizárólag a Kölcsönadó előzetes írásbeli engedélye alapján 
történhet, amelyet Kölcsönadó nem jogosult indokolatlanul megtagadni. Az átalakítás költségét a 
Kölcsönvevő köteles viselni. 
 

11.5. A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönzött területet tiszta, rendezett állapotban tartani és a 
Kölcsönzött területet a jelen Szerződés 3.1. pontban meghatározott időben üzemeltetni, továbbá a 
Kölcsönzött terület környezetében lévő más üzletek és területhasználók zavarása nélkül jogosult 
és köteles használni a Kölcsönzött területet. 

 
11.6. A Kölcsönvevő jogosult a Z-BOXra kamerát felszerelni, azonban köteles gondoskodni arról, 

hogy a kamera használata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljen. Kölcsönvevő 
kijelenti, hogy kizárólag ő felel az elhelyezett kamera működtetéséért, illetve az azzal kapcsolatban 
elkövetett esetleges jogsértésekért. 

 

 
12. Üzemeltetési költség 
 
12.1. Kölcsönvevő a Kölcsönzési Időszak alatt a Kölcsönzött terület használatáért bérleti díjat nem 

fizet. A bérleti díjra a Kölcsönadó nem tart igényt, tekintettel arra, hogy a Z-BOX Kölcsönadó 
területén belül meghatározott részén való elhelyezésének engedélyezése a Kölcsönadó részéről 
amiatt történt, hogy a Felek által egyeztetettek alapján a Z-BOX a helyi lakosoknak nyújt plusz 
kényelmi szolgáltatást. 

 
12.2. Abban az esetben, ha a Kölcsönvevő az érvényben lévő hatályos jogi előírásoknak alapján a 

Kölcsönzött terület igénybevételével kapcsolatban köteles önkormányzati vagy bármilyen más 
egyéb díjat fizetni (helyi adó) (a továbbiakban: „egyéb díj”), Kölcsönvevő vállalja annak 
megfizetését.  

 
 

13. Szerződés megszűnése 
 

13.1. Mindkét Fél jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani, felmondási idő 3 hónap, továbbá 
súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú rendkívüli, egyoldalú írásbeli felmondásnak is 
helye van, továbbá a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével is megszüntethető.  

 
13.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan és egyoldalú, rendkívüli 

felmondásnak van helye, ha  
 

- Amennyiben a Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal összefüggő szerződésszegése olyan 
súlyos, hogy Kölcsönadótól nem várható el a szerződés érvényben tartása, 

- Kölcsönvevő a Kölcsönzött területet a jelen Szerződésben rögzített céltól eltérően használja; 
- Kölcsönvevő ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyéni 

vállalkozói státusza megszűnik, 
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- Kölcsönadó a Z-BOX működését akadályozó technikai problémát önhibájából, szándékosan 
sem hárítja el. 

 
13.3. A Szerződés megszűnését követően a Felek kötelesek egymással elszámolni. Kölcsönvevő 

köteles a Kölcsönzött területet a Kölcsönadó részére a jelen Szerződés megszűnésének napján, a 
birtokbaadás napján felvett jegyzőkönyvben rögzített állapotnak megfelelő állapotban - figyelembe 
véve az általános elhasználódást - visszaszolgáltatni és ingóságait saját költségén elszállítani.  

 
13.4. Felek megállapodnak abban, hogy Kölcsönadó nem jogosult a Z-BOXot vagy annak tartalmát 

visszatartani a Kölcsönvevővel szemben fennálló követelések kielégítése érdekében. 
  



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
14. Vegyes rendelkezések 
 
14.1. Vis Major 
 
14.1.1. Egyik Fél sem vonható felelősségre a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei 

elmulasztásáért, ha az vis major esetének következményeképpen áll elő. 
 
14.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy az a Fél, amelynél a vis major esete felmerül, köteles 

késedelem nélkül értesíteni a másik Felet. Az ezt elmulasztó Fél korlátozás nélkül felel bármely 
olyan kárért, amely abból ered, hogy elmulasztotta értesíteni a másik Felet.  

 
14.1.3. Vis major előfordulása nem érinti a vis major előfordulását megelőzően nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó kötelezettségeket. 
 
14.2. Értesítések 
 
14.2.1. Más értelmű rendelkezés hiányában a jelen Szerződés alapján, Kölcsönadó vagy Kölcsönvevő 

által adandó értesítéseket az alább megjelölt email címre kell elküldeni. 
 
14.2.2. Csak az alábbi személyek jogosultak a jelen Szerződés megkötésével, módosításával vagy 

megszüntetésével kapcsolatosan nyilatkozatot tenni: 
 
Kölcsönadó nevében: 
 
Név:                                           
Cím:  
E-mail:  
Telefon:  
 
Kölcsönvevő nevében: 
 
Név: Szelezsán Krisztián 
Cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. 
E-mail: krisztian.szelezsan@packeta.hu 
 
Kapcsolattartó: 
 
Név: Pittner Ádám 
Cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. 
E-mail:  adam.pittner@packeta.hu  
Telefon: 0620/226-72-71 
 
 
14.2.3. Felek kötelesek a képviselők személyében bekövetkezett bármely változást 5 napon belül 

írásban közölni. 
 

14.3. Szerződésmódosítások érvényessége 
 
Jelen Szerződést módosító minden nyilatkozatot és visszaigazolást a Felek csak akkor tekintenek 
érvényesnek, ha azt írásba foglalták és az arra jogosult képviselői aláírták. 
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14.4. Szerződés teljessége 
 
Felek ezennel megállapodnak, hogy a jelen Szerződés aláírásával egy időben hatályát veszti minden 
korábbi megállapodás és a jelen Szerződés tárgyában tett joghatályos nyilatkozat. 
 
14.5. Jogviták rendezése 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződésből eredően jogvita merül fel, akkor 
törekednek arra, hogy a nézetkülönbségeket elsősorban békés úton rendezzék. Amennyiben a jogvitát 
Felek békés úton rendezni nem tudják, úgy a vitás kérdés első írásbeli jelzésétől számított 15 napon túl 
bármelyik fél a bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.  
 
14.6. Alkalmazandó jog 
 
A jelen Szerződésre Magyarország jogszabályai irányadók.  
 
14.7. Jogról való lemondás hiánya 
 
A jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 
kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 
 

 
A Szerződő Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös felolvasás és 
értelmezés után, saját kezűleg jóváhagyólag aláírtak. 
 
Mellékletek: 
1. sz. Melléklet: Kölcsönzött területhelyszínrajza 
2. sz. Melléklet: Z-BOX automata látványterv 
3. sz. Melléklet: Z-BOX profil 

 
 

Budapest, 2022.05.13.  
 
 
 
 

…………………………. …………………………. 
              Zagyvarékas Önkormányzata 

Kölcsönadó 
képviseli: ....................... 

Packeta Hungary Kft. 
Kölcsönvevő 

képviseli: ....................... 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 23 -i ülésére 

ZAGYVARÉKAS SZABADSÁG TÉR EGY RÉSZÉBŐL SZENT FLÓRIÁN TÉR KIALAKITÁSA 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Életjel Mentőcsoport parancsnoka azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy jelenleg az Iskola 
utca 12. szám előtti jelenleg Szabadság tér elnevezésű területből szeretné ha  kialakításra kerülne az 
Önkéntes Mentőcsoport telephelye előtti területen a Szent Flórián tér.  Az Iskola utca 12. szám alatti 
Életjel Mentőcsoportnak helyet adó épület megkaphatná a Szent Flórián tér 1. címet. 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (VIII.22.) 
önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak 
számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet 5.§ alapján: „A 
közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a 
Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és 
végrehajtási feladatokat a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal arra kijelölt munkatársa végzi el.” 

A Szabadság tér Életjel Mentőcsoport épülete előtti jelenleg a Szabadság tér (Hrsz.: 2__) részét képező 
területből az előzetes vizsgálat alapján kialakítható az új közterület, amely jelen javaslat alapján 
megkaphatná a Szent Flórián tér elnevezést. Az Önkéntes Mentőcsoport épülete megkaphatná 
címképzési eljárással a Szent Flórián tér 1.  címet.  Az új közterület kialakítása a 18/2 hrsz, 18/3 hrsz.- 
ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintené más ingatlan címét nem.  
Az új közterület létrehozásához   földmérői munka elvégzésére is szükség van. Az előzetesen Bódi 
Erzsébet földmérő által készített árajánlat alapján ennek költsége 130 000 Ft + Áfa lenne.  Az árajánlat 
tartalmazza a változási vázrajz elkészítését, valamint a telekalakítási helyszínrajz elkészítését a telek 
alakítási eljárás lefolytatásához.  
Kérem a Tisztelt Képviselő – Testületet a fenti előterjesztés megtárgyalására. 
Zagyvarékas, 2022. június 16. 

 Polónyi László 
 a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 

  
 

_____/2022. (_____)Kt.  

Határozat     

ZAGYVARÉKAS SZABADSÁG TÉR EGY RÉSZÉBŐL SZENT FLÓRIÁN TÉR KIALAKITÁSA                                                    
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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a jelenlegi Szabadság térből új 
közterület létrehozását Szent Flórián tér elnevezéssel.  A közterület létrehozásához szükséges 
eljárások lefolytatásával Dr. Fekete Nóra jegyzőt bízza meg. 

  

A határozatról:  

1. Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke  

2.Dr. Fekete Nóra jegyző,  

3.Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja,  

4.Képviselő-testület tagjai  

értesülnek. 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i ülésére 

a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat elbírásáról 

 

  

 

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. 

A pályázati kiírást a 24/2022.(II.24.) határozatával a képviselő-testület jóváhagyta. A kiírást a 
helyben szokásos módon és a szoljon.hu oldalon is megjelentettük. 2022. május 31. volt a 
pályázatok benyújtásának határideje. Fenti határidőig 1 pályázat érkezett, a jelenlegi 
üzemeltető, az Olivin Peridot Kft. pályázata. 

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. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zagyvarékas, 2022 június 16. 

 

       Polónyi László 

      a polgármester feladat- és határkörében eljáró 

      Pénzügyi Bizottság elnöke 

____/2022.(____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat elbírálásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 2. pontjában előírt köztemető 
fenntartására vonatkozó kötelezettsége teljesítésének érdekében figyelemmel a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) bekezdés e) pontjára 2022. augusztus 1-től 
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2032. július 31-ig terjedő időszakra a köztemető üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
köt az Olivin Peridot Kft. (székhely: 5051 Zagyvarékas, Akácfa u. 11/1.), havi 30.000 Ft összegű díjért. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polónyi Lászlót, a polgármester feladat- és határkörében eljáró 
Pénzügyi Bizottság elnökét a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Erről értesül: 

1, Polónyi László a polgármester feladat- és határkörében eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke 

2. Dr. fekete Nóra jegyző 

3. Olivin Peridot Kft. 

 

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

KEGYELETI KÖSZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött egyrészről: Zagyvarékas Község Önkormányzata, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56. képviseletében: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke, mint üzemeltetésbe adó (a továbbiakban: üzemeltetésbe adó); másrészről: 
Olivin Peridot Kft. ügyvezetője: Serfőzőné Kiss Mária 5051 Zagyvarékas, Akácfa út 11/1. 
szám alatti lakos, mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) között alulírott helyben és 
időben az alábbi feltételekkel:  

1. Szerződő felek a községi köztemető szerződéses fenntartására és üzemeltetésére kötnek 
szerződést.  

 
2. Az önkormányzat, mint tulajdonos fenntartásra és részbeni üzemeltetésre átadja a 

Zagyvarékas 011 hrsz. alatt nyilvántartott községi temetőt, melyet üzemeltető 
fenntartásra és üzemeltetésre átvesz. Szerződő felek rögzítik, hogy a birtokba adás a 
korábbi szerződéses jogviszony alapján leltárív szerint megtörtént.  
 

 
3. Az üzemeltetés során az üzemeltető a 1. számú melléklet szerinti feladatokat köteles 

ellátni.  
 

4. A szerződés érvényességi ideje: 2021. augusztus 1. napjától 2032. július 31. napjáig 10 
év, azaz Tíz év. 
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5. Üzemeltető a 4. pontban foglalt határidőtől kezdődően a 10 éves időtartamra vállalja, 
hogy az üzemeltetői és fenntartói feladatokat színvonalasan, a helyi igényeknek 
megfelelően, az idevonatkozó jogszabályokat betartva saját eszközeivel, illetve saját 
költségvetésre ellátja.  
Üzemeltető jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles 
figyelembe venni azt, hogy a temetési szertartás alatt alapvető követelmény a kegyelet, 
a végső tisztelet hozzátartozók legteljesebb igénye szerinti megadása.  

 
6. Üzemeltetésbe adó fenntartja kizárólagos jogosultságát a sírhelyek díjának 

megállapítására és beszedésére vonatkozóan. Ezen túlmenően a sírhelyek nyilvántartása 
és a jogszabályban előírt egyéb nyilvántartások (elhalálozás, kiváltott sírhelyek, stb.) is 
az üzemeltetésbe adó feladatát képezik.  

7. Sírásást a köztemető területén kizárólag az üzemeltető által megbízott sírásók áshatnak, 
az üzemeltető utasításának megfelelő helyen és időben, az előírások által megszabott 
mélységgel. 

 
8. Üzemeltetésbe adó a jelen szerződés 5. pontja szerinti feladatok ellátásáért havi bruttó 

30. 000 Forintot, azaz Harmincezer Forintot fizet az üzemeltető részére, az 
üzemeltető által a tárgyhót követő hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján.  
Ezen túlmenően üzemeltetőt illetik meg a köztemető fenntartásáról és a temetkezés 
rendjéről szóló többszörösen módosított 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 2. 
mellékletének 2.)-3.) pontja szerinti bevételek.  
 

9. Az üzemeltetőt terheli az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült minden költség (víz, 
villany, fűtési költség). Üzemeltetésbe adó vállalja a szemét elszállításának és 
elhelyezésének költségét.  
Üzemeltetésbe adó biztosítja továbbá üzemeltető részére, hogy a ravatalozó épület egy 
helyiségét vállalkozás (raktározás) céljára ingyenesen használja, amelynek értékét 20. 
000 Ft/hó összegben ismeri el.  
Az üzemeltetés során az épületben vagy berendezési tárgyaiban meghibásodás esetén a 
költségek viselése a bérlő és bérbe adó jogait és kötelezettségeit tartalmazó jogszabály 
előírásai az irányadók.  
 

10. A 8. ponttól eltérően a folyamatos karbantartás és tisztántartás az üzemeltető 
kötelezettsége, az az üzemeltetésbe adóra nem hárítható át.  

 
11. Üzemeltető az üzemeltetésbe adó előzetes engedélyével értéknövelő beruházást saját 

kockázatára végezhet.  
A szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésbe adó a beruházás értékét nem téríti 
meg.  
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12. Üzemeltető köteles az átvett épületre és valamennyi vagyontárgyra összetett vagyon- és 
felelősségbiztosítást kötni.  
A biztosítási szerződést az üzemeltető köteles jelen szerződés megkötésétől számított 
30 napon belül az üzemeltetésbe adó részére bemutatni.  
 

13. Az üzemeltető köteles a feladatai ellátását személyesen biztosítani hivatalos 
munkaidőben, illetve szükség esetén a temető területén tartózkodni.  

 
14. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást a temetkezési 

szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti. Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és 
kiadásairól, az elvégzett tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatja a 
tárgyév február 28-áig. Ezen kötelezettség megszegése jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondását vonhatja maga után.  
 

15. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy üzemeltetésbe adó előzetes bejelentés nélkül is 
jogosult a szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére.  

 
16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a határozott időre szóló kegyeleti 

közszolgáltatási szerződést mindkét fél indoklási kötelezettség nélkül 60 nap 
felmondási idő biztosítása mellett írásban jogosult felmondani. Egyező akarattal a 
felmondási idő jelen pontban rögzített mértékétől eltérhet.  
 

17. A szerződés megszűnése esetén az üzemeltető leltárív szerint átadott vagyont (épületet 
és berendezéseit) köteles az eredeti megkímélt állapotban hiánytalanul üzemeltetésbe 
adónak át, visszaadni.  
 

18. Amennyiben az üzemeltető olyan magatartást tanúsít, hogy a vele való együttműködés 
lehetetlenné válik (rendeltetés ellenes használat, az üzemeltetés más részére történő 
átadása, az épület rongálása stb.) azonnali felmondásnak és a felmerült kár 
megtérítésének van helye.  
 

19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és annak végrehajtásáról szóló 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a köztemető fenntartásáról és a temetkezés 
rendjéről szóló többszörösen módosított 9/2011. (V.27.) önkormányzati rendelet 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 

 
Zagyvarékas, 2022. 06. ………….. 
 
 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 
 
……………………………….                                                 ……………………………….. 
      Polónyi László                                                               Serfőzőné Kiss Mária 
     a polgármester feladat- és hatáskörében  üzemeltetésbe vevő 
eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke  
üzemeltetésbe adó      

 

 

 

 

 






