
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2022. június 23-án (csütörtök) 16.00 óra 

 
kezdettel soros, nyílt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom.  
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 

Napirendi pont javaslat: 
 

1.) Zoufal Béla Gyula képviselői eskütétele  
 

2.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

3.) 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 
 

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

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

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

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

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2022. június 17. 

 

                 Polónyi László s.k.  
   polgármester feladat- és hatáskörében eljáró           
                 Pénzügyi Bizottság elnöke             

        

 

 
 
 
 
 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült 2019. augusztus 16-án, 15.00 órakor a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal hivatalos 
helységében. 
 
Az ülés tárgya: Zagyvarékasi Helyi Választási Bizottság alakuló ülése 
 
Jelen vannak: Mádi József, Faragó Ernőné, Barna Elek, Füzesi Béláné, Molnár Istvánné 
Dr. Fekete Nóra HVI vezető: Köszöntöm a megjelent HVB tagokat és póttagokat, kiket 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 13-i testületi ülésén 
Zagyvarékas Község Helyi Választási Bizottságának tagjává választott.  Átadnám a szót 
Faragó Ernőné korelnöknek, egyben felkérem az alakuló ülés levezetésére. 
 
Faragó Ernőné. HVB tag, korelnök: Köszöntök mindenkit. Tájékoztatom a jelen lévőket, 
hogy a Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 13-án 
megválasztotta a HVB tagjait és póttagjait. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 37. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság tagjai, póttagjai a 
megválasztásukat követően – öt napon belül – esküt tesznek. a 37. § (3) értelmében az esküt a 
polgármester előtt kell letenni. Át is adom a szót Jánosi József polgármester úrnak. 
 
Jánosi József polgármester: Köszöntöm a Helyi Választási Bizottság tagjait.  Megkérem 
Önöket, szíveskedjenek az eskü szövegét utánam mondani. 
 
A Helyi Választási Bizottság tagjai az alább esküt tették le: 

Én, (név) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Helyi Választási Bizottsági 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen! 

 
Faragó Ernőné HVB tag, korelnök: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
38. § (1) bekezdése értelmében a HVB – a tagok megválasztását és eskütételét követően – 
alakuló ülés kell, tartson. A Ve. 39. § (1) értelmében a bizottság meg kell válassza elnökét és 
elnökhelyettesét, kinek személyére a HVB tagjai tehetnek javaslatot. Kérem, a fentiekre 
tekintettel a napirendek elfogadását az alábbiak szerint: 
 
 
Napirend:  

1. HVB elnökének megválasztása 
2. HVB elnökhelyettesének megválasztása 

 
A helyi választási bizottság tagjai egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadták a fenti napirendi pontokat. 
 
1. napirend 
A HVB elnökének megválasztása 
 
Faragó Ernőné, HVB tag, korelnök: Felkérem a HVB választott tagjait, tegyenek javaslatot 
az elnök személyére. 
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Barna Elek HVB tag: Én Mádi Józsefszemélyére tennék javaslatot. 
 
Faragó Ernőné HVB tag: Támogatom a javaslatot.  
 
Faragó Ernőné HVB tag, korelnök: Amennyiben nincs más javaslat, megkérem a bizottság 
tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Helyi Választási Bizottság elnöke Mádi József. legyen, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A helyi választási bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Zagyvarékas község Helyi Választási Bizottságának 
1/2019. (VIII.16.) határozata 

a Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztásáról  
Zagyvarékas Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 39. § (1) bek. alapján Mádi Józsefet választja meg a bizottság elnökének.  

  
 
2. napirend 
Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása 
 
Mádi József HVB elnök: Felkérem a HVB választott tagjait, tegyenek javaslatot az 
elnökhelyettes személyére. 
 
 Faragó Ernőné HVB tag: Én Barna Eleket javaslom. 
 
Mádi József HVB elnök: Én is Barna Elekre gondoltam. Amennyiben nincs más javaslat, és 
a jelölt is egyetért vele, megkérem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Helyi 
Választási Bizottság elnökhelyettese Barna Elek legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A helyi választási bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Zagyvarékas község Helyi Választási Bizottságának 
2/2019. (VIII.16.) határozata 

a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztásáról   
Zagyvarékas Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 39. § (1) bek. alapján Barna Eleket választja meg a bizottság 
elnökhelyettesének.  
 

  
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mádi József elnök az ülést 15.30 órakor 
bezárta. 
 
 

K.m.f. 
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…………………………………..    ………………………………… 
         …………………….           ………………………… 
         elnök                 elnökhelyettes 
 
 
 
………………………………….    …………………………………. 
            ……………….     ………………………………….. 

  bizottsági tag                     HVI vezető 
 
 
 

…………………………………. 
…………………………….. 

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

 

Június 3: A Jó Szomszédok program keretében 5 település vezetőjével találkoztam. Három 
településen volt program, Újszászon, Szászberken és Zagyvarékason. Mindhárom településen 
tartottak a településvezetők előadást, nálunk a Kisszögben Jegyző Asszony mondott beszédet 
Zagyvarékas történetéről.  

Június 8: Ezen a napon történt meg Kurucz László Árpád volt polgármester és köztem a 
polgármesteri munkakör átadás-átvétel.  

Június 13: A kormányhivatalból jöttek ellenőrizni a közfoglalkoztatást, ahol feltártak pár 
apróbb szabálytalanságot, ezek kijavítása már folyamatban van.  

Június 14: Intézményvezetői megbeszélés volt a Községházában, ahol a nyári karbantartási 
feladatokról, illetve a szeptember 30-ig megrendezendő rendezvényekről volt szó. Ezen a napon 
jöttek a NÉBIH-től és a HACCP-től ellenőrizni a konyha működését. Ezen az ellenőrzésen is 
feltártak néhány szabálytalanságot, melyek kijavításán már dolgozunk.  

Június 15: A Zagyva Ökopark pályázat keretén belül megtörtént a Kisszögben a pontonhíd 
átadása, melyen részt vettem.  

Június 16: Jegyző Asszonnyal közösen bejártuk a nyári karbantartási feladatok helyszíneit.  

Június 17: A képviselőkkel, illetve az intézményvezetőkkel közösen Nagy Richárd halálának 
18. évfordulóján megkoszorúztuk a sírját. 

Június 23: Konzorciumi ülés Szászberek és Újszász polgármestereivel.  
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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 
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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. 
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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                                                    

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
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. 

 






