
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
 

MEGHÍVÓ 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
2022. augusztus 1-én (hétfő) 15.00 óra 

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

Napirendi pont javaslat: 
 

1.) Előterjesztés a Zagyvarékasi köztemető üzemeltetésére pályázat elbírásáról 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

2.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 3/2018. 
(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

3.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településrendezési eszközei módosítására 
vonatkozó környezeti vizsgálatára 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 

4.) Előterjesztés belterületi utak felújításáról 
Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
 
 
 

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. július 28. 

 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
 
                 Polónyi László s.k.  

   polgármester feladat- és hatáskörében eljáró           
                 Pénzügyi Bizottság elnöke             

        

 

 
 
 
 
 

 



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.) üzemeltette, 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. 

Az elmúlt testületi ülésen megjelent a pályázó, és szóban kijelentette, hogy a temető 
üzemeltetését minimum 200.000 Ft/hó összegért hajlandó a továbbiakban vállalni. A 
Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalását elnapolta. 

Mivel a fenti összeget a Képviselő-testület nem tudja kifizetni a vállalkozónak, a temető 
üzmeltetését a továbbiakban  az önkormányzat vállalja. A ravatalozó bérleti szerződését pedig 
akként kívánja módosítani, hogy a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozótól alkalmanként 
20.000 Ft bérleti díjat kér. 

Az Olivinperidot Kft-vel az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül el kell végezni. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Zagyvarékas, 2022 július 28. 

 

       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 a 
köztemető üzemeltetését az önkormányzat veszi át. 

A ravatalozót a temetkezési szolgáltatók részére alkalmanként 20.000 Ft bérleti díjért biztosítja. 

Az Olivinperidot Kft-vel az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül el kell végezni.  

 

 

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. 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testület 

……../2022. (……..)  

Önkormányzati rendelete 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – testületének Zagyvarékas 

község településképének védelméről  szóló 3/2018. (IV.1.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-ában és 57. 

§ (2) és (3) bekezdéseiben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) 

bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 13.§ (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 43/A § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró 

- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda; 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 

- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály; 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; 

- valamint 

- Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép – érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (X.31) önkormányzati rendeletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zagyvarékas község lakossága  és a 

Zagyvarékason ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek, zagyvarékasi 

székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, zagyvarékasi székhellyel 

bejegyzett civil szervezet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszköz 

véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 

nappal korábban – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 
 

1. § 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – testületének Zagyvarékas község 

településképének védelméről  szóló 3/2018. (IV.1.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: 

Rendelet) I. Fejezete és 1.része a következő alcímmel egészül ki: 

 

 

„2/A. Hatásköri szabályok 

2/A.§ (1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési eljárás, településképi 

bejelentési eljárás, a településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület a polgármesterre ruházza át. 

(2) A Képviselő-testület döntését a fellebbezés benyújtását követő rendes ülésén hozza meg.” 

 

2. § 

A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.§ (1) Új lakóépület építése, meglévő lakóépület héjazatának felújítása, cseréje során nem 

megengedett a fém hullámlemez, vagy fém trapézlemez, a hullámpala alkalmazása 

(2) Új lakóépület építése és felújítása esetén zöld és kék tetőszín nem megengedett. 

(3) A lakóépület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása során el kell 

érni, hogy az a környezet kialakult állapotához igazodjon 

(4) Az építési telken tervezett lakóépület a településképbe illesztés biztosításához igazodjon a 

környezetében lévő: 

a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz; 

b) kialakult párkánymagasságokhoz; 

c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz; 

d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz.” 

 

3. § 

 

 
A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint településképi bejelentési eljárást 

folytat le 

a) építési engedélyhez nem kötött és egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek 

sem minősülő építési tevékenység esetén 

aa) településképi szempontból meghatározó területen minden esetben, 

ab) egyéb területen, ha  a tevékenységgel érintett épület hasznos alapterülete eléri vagy 

meghaladja az 500m2-t, 

b) reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, 

c) építmények rendeltetésváltozása esetén.” 
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Záró rendelkezések 

4. § 
 

E rendelet 2022. ………. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
Zagyvarékas,  2022. ............. 

 

 

 

 

 

 

polgármester 

 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testülete 2022. augusztus 1-i ülésére 
 
 

Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 3/2018. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
Tisztelt képviselő-testület! 
 

I. Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2018. (IV.1.) 
önkormányzati rendelete  Zagyvarékas község településképének védelméről rendelet 
módosításának általános indokolása. 

 
A településképi rendelet felülvizsgálatát és módosítását indokolják a jogszabályváltozások.  
 

2021. július 1 napjával is módosították a településképi törvényt. A módosítás következtében  
a településképi bejelentési eljárás kötelező esetköre kibővült a rendeltetésmódosításokkal. 
Hatáskör módosítás is történt, a településképi ügyekben az önkormányzati hatósági jogkört a 
képviselő-testülethez telepíti, egyúttal lehetőséget biztosít a hatáskör átruházására, melyet a 
településképi rendeletben kell megtenni. Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a 
képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A hatáskör átruházást legkésőbb 2021. október 31 
napjáig át kell vezetni a településképi rendeleten. 
A hatáskör átruházás indoka, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a tájékoztatást és 
szakmai konzultációt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi 
bejelentési eljárást 15 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a megadott határidő belül 
nem intézkedik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. E határidők tartása a képviselő-
testületi hatáskörében történő eljárás esetében kétséges. 
A törvénymódosítással pontosításra került a településképi követelmények megsértése, 
valamint a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltak megsértése 
esetén követendő eljárás.  
2021. március 1 napjától változtak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szabályai, melyek módosították a településképi bejelentési eljárás szabályait, valamint a 
rendeltetésváltozása esetén már kötelezővé teszi a bejelentési eljárás lefolytatását.  
 

A rendelet módosítására magánszemély általi indítvány  alapján is sor került. A rendelet módosítása 
vonatkozik a jelenleg hatályos településképi rendelet településképi szempontból meghatározó 
területekre vonatkozó előírásaira, melyek egyaránt vonatkoztak lakó és gazdasági jellegű épületekre, 
mely nem tették lehetővé, hogy gazdasági funkciójú épületek is épülhessenek. 
A rendelet módosítás az előírásokat csak lakóépületekre szűkíti. 

 
 

A fentiek figyelembevételével elkészült a településképi rendelet módosításának tervezete, melynek 
tartalmát illetően előzetesen egyeztetési eljárást kellett lefolytatni a TAK egyeztető felületen a 
jogszabályban előírt államigazgatási szervekkel, valamint párhuzamosan a partnerségi egyeztetés is 
el kell végezni az önkormányzat partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletében 
foglaltak szerint.  
A beérkezett vélemények ismertetése: 
 
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda JN/40/00423-
2/2022 véleménye alapján a jogszabályi hivatkozások javításra kerültek,  a kért módosítások és 
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pontosítások átvezetésre kerültek. 
A TAK egyeztető felületén a további értesített államigazgatási szervek véleményt nem tettek. 
Partnerségi egyeztetés: 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, 
valamint a a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján  a 
partnerségi egyeztetés elektronikusan megtörtént. A partrnerek 2022. 06.29. – 2022. 07. 14. között 
tehettek írásbeli véleményt. A partnerségi egyeztetés 2022. 07. 15-én lezárásra került. Az egyeztetés 
ideje alatt írásbeli vélemény  a rendelet – tervezetre nem érkezett. 
A vonatkozó jogszabályok alapján  a rendelet – tervezet egyeztetése megtörtént, a mellékelt 
rendelet tervezetet  jóváhagyásra javaslom. 
 
 
 
 
 
 

II. A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

1.§-hoz 
Hatásköri szabályt állapít. Az önkormányzati törvény szabályai szerint hatáskör átruházásról 
rendelkezik. A  településképi bejelentési, a településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos 
hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
A polgármester döntésével szemben az önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni, aki a 
fellebbezésről a benyújtását követő rendes ülésén dönt. 
 

2.§ 
A településképi előírásokat módosítja, külön választva  a lakó és gazdasági funkciójú épületeket. 
 
 

2.§ 
 
Településkép bejelentési eljárást egészíti ki a törvényi előírás szerint. 
 

3.§ 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
III. Előzetes hatásvizsgálat 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A hatáskör átruházásnak, tekintettel arra, hogy korábban is 
polgármesteri hatáskörben voltak az eljárások nincs hatása a társadalomra és a gazdaságra. A 
településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó követelmények módosításának 
tekintettel arra, hogy az előírás csak lakóépületekre vonatkozik, így településképi szempontból nem 
okozza  az utcakép megváltozását, ugyanakkor lehetőséget teremt mezőgazdasághoz kapcsolódó és 
egyéb funkciójú épületek építésére, melyeknél  a technológia miatt a lakóterületi előírások nem 
biztosíthatók. Fentiek alapján mind  a társadalomra, mind a gazdaságra pozitív hatása van. 
 
Költségvetési hatása: A hatáskör átruházásnak és a településképi szabályozásnak nincs hatása az 
önkormányzat költségvetésére.  
 
Környezeti, egészségi következményei: A hatáskör átruházásnak és a településképi szabályok 
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módosításának nincs környezeti, egészségi következménye. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A hatáskör változás átvezetésére a törvény által előírt 
határidő van. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Kormányhivatal 
törvényességi jelzése. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
  
Zagyvarékas,  2022. július 28. 
 
 
       Dr. Fekete Nóra 

                                                         
                                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
  



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
____/2022.(____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
Településrendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva falusias lakóterületen  a mezőgazdasági tároláshoz kapcsoló épületek, 
építmények elhelyezésének érdekében szükséges településrendezési terv módosítással (HÉSZ 
pontosítás) kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetések 

szabályairól szóló 13/2017.(X.31.) sz. önkormányzati rendelete, valamint A 
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX 
törvény, valamint a a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 
546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést 
lezárja. Az egyeztetés kapcsán a partnerség és a lakosság részéről észrevételek, 
vélemények elektronikus úton nem érkeztek.  
 

2. A tárgyalásos eljárás, véleményezési dokumentációjának partnerségi, lakossági 
véleményezési szakasza jelen döntés közzétételével zárul le. 

 
3. A Képviselő-testület a felkéri Polónyi Lászlót, a polgármester feladat- és hatáskörében 

eljáró pénzügyi bizottság elnökét, hogy a tervmódosítás elkészítése után  kezdeményezze 
Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítását (HÉSZ 
pontosítás) Zagyvarékas  falusias lakóterületen  a mezőgazdasági tároláshoz kapcsoló 
épületek, építmények elhelyezésének érdekében szükséges településrendezési terv 
módosítás vonatkozásában a Jász – Nagykun - Szolnok megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerinti tárgyalásos 
eljárás lefolytatását az állami főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. egyeztető 
tárgyalás lefolytatása érdekében. 

 
 
 
 
Felelős:  polgármester  
 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Erről értesül: 

1. Polónyi László Pénzügyi Bizottság elnöke 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kiszelovics és Társa mérnöki iroda 



ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. augusztus 1-i ülésére 

 
 

Zagyvarékas Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet alapján a településrendezési eszközök módosításánál a várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége. 
A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet 
védelméért felelős szervek szakmai véleményét. 
 
 
A településrendezési eszköz módosítás Zagyvarékas belterületén a belterületi lakóterületekre 
vonatkozik, annak érdekében, hogy  a falusias lakóterületen  a mezőgazdasági tároláshoz 
kapcsoló épületek, építmények elhelyezhetők legyenek. 
 
 
A tervmódosítás eljárási rendjében és tartalmában a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tárgyalásos 
eljárási mód szerint készül. 
 
A környezet védelméért felelős szervek fenti módosítással kapcsolatban nem kérték a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, mert nem ítélték jelentősnek és a környezetre nézve 
terhelőnek a várható környezeti hatást. 
Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő képviselő-testületi határozati 
javaslatot: 

 
 
Zagyvarékas, 2022- július 28. 
 
    
 Polónyi László 
 Pénzügyi Bizottság elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

 
Zagyvarékas Község településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó  környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Zagyvarékas belterületi lakóterületeire vonatkozó helyi építési 
szabályzat módosításra (falusias lakóterületen a mezőgazdasági tároláshoz kapcsoló 
épületek, építmények elhelyezhetőségének biztosítása) vonatkozó településrendezési 
eszközök módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem készítteti el. 

 
Fenti településrendezési eszköz módosításra vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 
 

Zagyvarékas belterületén a  belterületi falusias lakóterületen  a mezőgazdasági tároláshoz 
kapcsoló épületek, építmények elhelyezésének érdekében, a helyi építési szabályzat 
előírásainak pontosítására, kiegészítésére vonatkozó településrendezési eszközök 
módosításhoz kapcsolódóan  a környezet védelméért felelős szervek nem ítélték jelentősnek 
és a környezetre nézve terhelőnek a várható környezeti hatást, mely a környezeti vizsgálat 
lefolytatását szükségessé tenné. 
 
Fentiek alapján a Képviselő – testület nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat 
lefolytatásának. 
 
 
Fenti határozat 2022. ……………. napján lép hatályba. 
 
E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős 
szerveknek meg kell küldeni. 
 
 
 
 
 
A Határozatról értesülnek: 
 

1.  Polgármester,  
2.  Jegyző,  
3.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal,  Állami Főépítész,  Szolnok 
4.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 
5.  Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Szolnok 



6.  Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok 

7.  Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok 
8.  Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály, Budapest 
9.  Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály 
10. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Járási Földhivatal, Szolnok 
11. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok 
12. Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Kormányhivatal,   Hatósági Főosztály, Bányászati 

Osztály Szolnok 
13. Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 

Osztály, Budapest 
14. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 
15. Jász – Nagykun - Szolnok  Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc- biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály, Szolnok 
16. Horváth Adrienne mb. főépítész,  
17. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft., Szolnok 
18.  Irattár 
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1 Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1 A projekt illeszkedése a Felhívás céljához 

Zagyvarékas célja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak közül nyolcat, a Mártírok, a 

Viola, a Deák Ferenc, az Erdő, a Koszorú, a Pozsonyi, a Rózsa és a Kossuth utcát korszerűsítse, ezáltal 

az érintett útszakaszokon élő lakosság életét megkönnyítse, továbbá a település közintézményeinek, 

közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségét biztosítsa. 

A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes 

használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő 

belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatók, így a projekt illeszkedik a felhívás 

céljaihoz, teljesíti a felhívásban szereplő célokat, indokolatlan fejlesztési célokat nem nevez meg.  

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a 

projekt szempontjából releváns esetekben 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi 

közutak építése, korszerűsítése, felújítása a 

településközpont vagy a település 

közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó 

létesítményeinek jobb megközelíthetősége, vagy 

a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, 

vagy a településközpont tehermentesítése, vagy 

a meglévő belterületi úthálózat minőségi 

fejlesztése érdekében. 

A projekt célja Zagyvarékas belterületén a 

Mártírok, a Viola, a Deák Ferenc, az Erdő, a 

Koszorú, a Pozsonyi, a Rózsa és a Kossuth utca 

korszerűsítése, melyek közül a Mártírok utca és 

a Pozsonyi utca helyi gyűjtőút (B.V. terv. oszt.), 

a Viola, a Deák Ferenc, az Erdő, a Koszorú, a 

Rózsa és a Kossuth utca pedig kiszolgáló 

utaknak minősülnek. (B.VI. terv. oszt.) 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi 

közutak közlekedésbiztonsági célú fejlesztése Nem releváns. 

A fenntartható közlekedési módok 

fejlesztésének elősegítése a fejlesztéssel érintett 

belterületi útszakaszokon a közösségi 

közlekedés infrastruktúra fejlesztése, vagy az 

útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi 

létesítmények kialakítása révén. 

Nem releváns. 

1. sz. táblázat: Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása 
Forrás: „Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c. dokumentum táblázata alapján 
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A település közúton a Szolnok – Jászberény – Hatvan vonalon haladó 32-es főúton érhető el.  

A projekt keretében fejlesztésre kerülő utak az alábbi besorolásoknak felelek meg: 

1. Mártírok utca gyűjtőút (B.V. terv. oszt.) 

2. Viola utca kiszolgáló út (B.VI. terv. oszt.) 

3. Deák Ferenc utca  kiszolgáló út (B.VI. terv. oszt.) 

4. Erdő utca kiszolgáló út (B.VI. terv. oszt.) 

5. Koszorú utca kiszolgáló út (B.VI. terv. oszt.) 

6. Pozsonyi utca  gyűjtő út (B.V. terv. oszt.) 

7. Rózsa utca kiszolgáló út (B.VI. terv. oszt.) 

8. Kossuth utca kiszolgáló út (B. VI. terv. oszt.) 

A fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását a településrendezési terv támasztja alá. 

1.2 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik kizáró okok alá 

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-

27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedés 

Zagyvarékas Község Önkormányzata az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően rendelkezik 

Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (röviden: HEP). Támogatást igénylő a projekt előkészítési 

szakaszában kiemelt figyelmet fordított az esélyegyenlőség biztosítására. A fejlesztés 

előkészítésekor az Önkormányzat figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, 

azaz a nők és férfiak, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek közlekedéshez kapcsolódó igényeit. 

A támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt elősegíti az esélyegyenlőségi program céljainak 

megvalósítását. 

 

2. A fejlesztés nem kapcsolódik korábbi pályázati konstrukcióhoz. 

3. Jelen fejlesztés kapcsolódik a Magyar Falu Program keretében 2020-ban támogatásban részesülő 

projekthez (projekt azonosítószáma: 3019699517), melynek keretében felújításra került a Szent 
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János, a Szív utca, a Dózsa György tér, a vasúti újtelepen lévő buszforduló, valamint a Mártírok 

utca, a Sinke Gábor, az Erdő és a Viola utca egy rövid szakasza. 

4. Kizáró okok vizsgálata 

Ssz. Kizáró ok Vizsgálat 

1. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben (a továbbiakban Áht.) foglaltak szerint 
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek. 

Támogatást igénylő megfelel a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 
Az önkormányzat kizárólag bejelentett 
alkalmazottakat foglalkoztat. 

2. 

Köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha 
az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségének nem tett eleget. 

Nem releváns, támogatást igénylő nem 
minősül köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnak. 

3. 
Olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) 
pontja szerint nem átlátható szervezet. 

Támogatást igénylő helyi önkormányzat, 
amely a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 1.) 
pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül. 

4. A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt 
áll. 

Támogatást igénylő nem áll a támogatási 
rendszerből való kizárás hatálya alatt. 

5. 
Harmadik személy irányában olyan kötelezettsége 
áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

Támogatást igénylőnek nincs olyan 
kötelezettsége harmadik személy irányában, 
amely kockáztatná a projekt céljának 
megvalósulását. 

6. 
A támogatási döntés tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett. 

Támogatást igénylő nem tett valótlan, 
hamis, vagy megtévesztő adatokon alapuló 
kijelentést, nyilatkozatot. 

7. 

Jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás 
alatt áll. 

Támogatást igénylő nem áll felszámolási, 
csőd-, végelszámolási vagy egyéb, a 
megszűntetésére irányuló eljárás alatt. 

8. Nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami 
támogatási szabályoknak.  

Támogatást igénylő megfelel a felhívásra 
vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 
A felhívás keretében nyújtott támogatás 
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdés szerinti állami támogatásnak 

2. sz. táblázat: Kizáró okok vizsgálata 
Forrás: Saját szerkesztés 
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2 Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1 Helyzetelemzés a tervezett fejlesztés indokoltságának és szükségességének 

alátámasztására 

2.1.1 Támogatást igénylő bemutatása 

1. A támogatást igénylő szervezet 

Zagyvarékas község az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnoki járásában, a megye 

nyugati részén, a Tisza jobb partján, Szolnoktól 15 km-re északra fekszik. A község mellett keleten 

végigfolyik a Zagyva. Szomszédos települések: Szolnok, Abony, Újszász, Szászberek és Besenyszög. 

Közúton a Szolnok – Jászberény – Hatvan vonalon haladó 32-es főúton érhető el. 

Az autóbuszos közúti közösségi közlekedést a Volánbusz szolgáltatja. Továbbá a település mellett a 120-

as, 82-es, valamint a 86-os számú vasútvonal halad. A 120-as számú a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-

Lőkösháza-Arad vonalon, a 82-es számú a Hatvan-Szolnok, valamint a 86-os számú vonal a Vámosgyörk-

Újszász-Szolnok vonalon halad 

A község területe megközelítőleg 3 171 hektár, lakónépessége a Belügyminisztérium 2022. január 1-jei 

adati alapján 3 847 fő, a területén található lakások száma pedig körülbelül 1 638 darab. 

Természeti értékek: A Zagyva folyó és árterülete: Az Alsó-Zagyva hullámtere helyi természetvédelmi 

terület, értékes ligeterdő társulásokkal, vizes élőhelyekkel mintegy 208 hektáron. 

Név:  Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Székhely:  5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

Postacím: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

Tel:  +36 56 540 021 

E-mail cím:  hivatal@zagyvarekas.hu  

Honlap:   www.zagyvarekas.hu  

Adószám:  15733067-2-16 

PIR szám:   733063 

KSH statisztikai számj:   15733067-8411-321-16 

Képviseli: Polónyi László 

Beosztása: polgármesteri feladat- és hatáskörben eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke 

Képviselő testület:  7 fő 
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2.) Az Önkormányzat önállóan, konzorciumi partner nélkül pályázik. 

3.) Támogatást igénylő a projektmenedzsment tevékenységet a Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. bevonásával kívánja 

megvalósítani. 

2.1.2 Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

Jász-Nagykun-Szolnok megye közlekedési rendszere Szolnok központú. A település megyén belüli 

elhelyezkedésének köszönhetően a közlekedési folyosók legyezőszerűen indulnak ki a megyeszékhelyről és 

futnak a távolabbi települések felé. A Tisza és Zagyva találkozásánál fekvő Szolnok a közúti és vasúti 

hálózat gyűjtő- és elosztópontja. Szolnok és vonzáskörzete az áruforgalmi csatornák számát illetően, 

valamint közlekedés-logisztikai szempontokat tekintve kivételes helyzetben van. 

A megye országos közúthálózatának hossza 1 354 km, amely az állami közúthálózat 4,2%-át teszi ki, ezzel 

a megyei rangsorban a 16. helyet foglalja el. Az állami tulajdonban lévő közutak 21%-a (276 km) lakott 

területen vezet keresztül, melyek jelentős szerepet játszanak a települések helyi forgalmának 

lebonyolításában, illetve hatással vannak a levegőtisztaságra és zajterhelésre is. A közúti közlekedés negatív 

környezeti hatásai érdekében szükséges az elkerülő utak fejlesztése. Az útburkolatok átlagéletkora a 

megyében a főutak esetében átlagosan 16,1 év, a mellékutaké pedig 25 év. 

A község a 32-es számú főútról a 32135-ös számú bekötőúton érhető el, melynek a napi átlagos forgalmi 

adata 864 egységjármű/nap. 

A buszközlekedés tekintetében a megyeszékhely, valamint Jászberény csomóponti szerepet töltenek be a 

megyében. A Volánbusz által üzemeltetett járatok a megyén belül, valamint a megyehatárokon túl kínálnak 

utazási lehetőséget a lakosság számára. A szomszédos megyék települései jól elérhetőek a helyközi 

közlekedés nyújtotta lehetőségekkel, azonban a Tisza folyón a közúti híd hiány miatt a megye északkeleti 

része csak egy-egy ponton kapcsolódik Heves megyéhez. Szolnokról busszal megközelíthető a főváros, 

több megyeszékhely (Eger, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szolnok, Szeged), illetve egyéb nagyobb települések 

közül Abony, Baja, Cegléd, Csongrád, Hatvan, Mezőkövesd, Gyöngyös, a turisztikai célpontok közül 

pedig Mátraháza, Tiszakécske és Parádfürdő. 

Vasúti közlekedés szempontjából a vasúthálózat gerincvonalai a Szolnok – Jászberény – Hatvan, a 

Budapest – Szolnok – Debrecen és a Budapest – Szolnok – Békéscsaba vonalak, az ezeken megvalósuló 

személy-, zónázó-, gyors- és IC-vonatforgalom a vasútvonalak vonzáskörzetében kielégítő eljutási időket 

és sűrűséget biztosít. A vasútállomások és megállóhelyek helyzete gyakran periférikus, egyes esetekben 

elérhetetlenül messze helyezkednek el, igaz ez Zagyvarékas településre is. Ezeken a helyeken a vasúti 

kapcsolat megléte ellenére az autóbuszozás szerepe nagy. 
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Zagyvarékas önkormányzat fejlesztési elképzelései között mindig kiemelt prioritást kapnak az 

infrastrukturális fejlesztések. A célok elérése érdekében az önkormányzat igyekszik felkutatni és igénybe 

venni valamennyi pályázati forrást. A jelenlegi projekt célja a belterületi közutak megfelelő minőségű 

kiépítettségének növelése. 

A településen a tömegközlekedési igényt a vasúti közlekedés és a Volánbusz járatok elégítik ki. A település 

vasúti megállóhelye a Zagyvarékas megálló, valamint kilenc autóbusz – útirányonként – megállóhellyel 

rendelkezik. 

A helyi közlekedés fő eszköze hagyományosan a kerékpár. A biztonságos kerékpározás feltételeinek 

megteremtése érdekében 2020-ban európai uniós támogatás segítségével 1 700 m hosszú kerékpárút épült, 

mely a 32. számú főút körforgalma és a Zagyvarékas lakott területének határa közötti szakaszon épült, 

továbbá az országúttal párhuzamosan, a Külső-Rákóczi utcán az Erdő utca – Móricz Zsigmond utca 

csomópontig terjed.  

A településen kiépített közutak hossza hozzávetőleg 35,2 km hosszú, aszfaltburkolattal ellátottak, átlagos 

szélességük 3-4 méter, a kiépítetlen utak zúzottkővel fedettek. A belterületi közutak gyűjtőutak és 

kiszolgáló utak. A településen a gyalogutak és járdák átlagos szélessége 0,8 méter, burkolatuk beton, de 

további ráfordítást igényelnek.  

A lakások elektromos-, közműves ivóvíz-, gáz-, szennyvíz-, hírközmű-hálózat kiépítettsége a település 

egész területén megoldott, a fogyasztók részére elérhető. Az elektromos hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya 96,5 %. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya magas, vezetékes gázt a háztartások 

kb. 74 %-a használ – a szolgáltatások a település egészén elérhetőek. A szennyvíz közműhálózat kiépítése 

befejeződött, a lakossági rácsatlakozás jelenleg is folyik. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodik az 

akadálymentes hozzáférés biztosításáról. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése 

részben megtörtént. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás, akadálymentesített 

környezet biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma minden területen a jogszabályi 

előírásnak megfelel.  

Forgalomvonzó nevezetességek: 

A települést a Zagyva folyó közelsége jellemzi, mely a település mellett kanyarog és a belterület északi 

oldalának természetes határa. A Zagyván nem végeztek olyan jelentős mederrendezési munkákat, mint a 

Tiszán a XIX. század derekán, így a folyó ősi, erősen meanderes jellege épségben maradt. A község 

domborzati viszonyait a Zagyva határozza meg. A látszólag békés kis folyó az áradások idején hatalmas 

méretűre képes duzzadni, veszélyezteti a partjára települt falvakat. Zagyvarékasnál a megközelítőleg észak-

dél irányban kanyargó folyó építő és romboló munkája jellegzetes nyomokat hagyott a környezeten. 
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A község területe a régészeti leletek tanúsága szerint igen régóta lakott hely. Az ásatások során 

rábukkantak egy Kr. e. 3000 körüli rézkori telepnyomra. Első írásos emlékei 1347-ből származnak, ekkor 

nevét Rekas alakban írva említik. 1347 után a település többször elnéptelenedett. 1710 táján katolikus 

magyarok telepítették újra. A kiegyezést követőn a község dinamikusan fejlődött, melyre kedvező hatással 

volt a szolnok-újszászi vasútvonal kiépülése. 1950 óta önálló település. 

Forgalomvonzó nevezetességek: 

 Római katolikus Szent Imre-templom 

 Nepomuki Szent János-szobor 

 Emlékmű, a települést említő első írásos emlék keletkezésének 650. évfordulója alkalmából 

 Helytörténeti gyűjtemény 

 1848-as emlékmű 

 Első világháborús emlékmű 

 Második világháborús emlékmű 

 Millecentenáriumi emlékmű 

 Kőkeresztek 

 Trianoni emlékmű 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok az alábbiak: 

 Mártírok utca: 1657 hrsz. 

 Viola utca: 1573 hrsz. 

 Deák Ferenc utca: 1349 hrsz., a Fekete Lajos utcához történő csatlakozás miatt a 1090 hrsz. 

 Erdő utca: 400 hrsz. 

 Koszorú utca: 80, 228 hrsz. 

 Pozsonyi utca: 305 hrsz. 

 Rózsa utca: 666 hrsz., a Rákóczi Ferenc utcához és az Egység utcához történő csatlakozás miatt 

a 642, 782 hrsz. 

 Kossuth utca: 921 hrsz. 

  



Belterületi utak felújítása  Zagyvarékas Község Önkormányzata  

   
 11 

2.1.3 Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

A település úthálózata szabályos szerkezetű, néhány rövid szakasztól eltekintve burkolattal rendelkezik. A 

lakóutak burkolatainak szélessége 3-3,5 m. A csapadékvíz elvezetés több helyen folyókával ellátott 

földárokkal, máshol burkolatlan földárokkal van megoldva. A folyóka nélküliek jelentős része 

szikkasztóárokként működik. Az útburkolatok mellett mindenhol szabályos méretű, széles útpadka áll 

rendelkezésre.  

Az utak állapotára általánosan jellemző, hogy csak helyenkénti burkolati sérülésekkel rendelkezik, amik 

egyrészt fagyás következtében keletkező „kátyúk”, másrészt hosszirányú burkolati repedések, melyek az 

útalap elégtelenségére utaló jelek. Az utak többségének jellemzően sérült az útpadkája, melyek jelentős 

része akkor keletkezik, mikor a járművek az ellenirányú forgalom elől kitérve a csapadék következtében 

felázott padkára hajtanak rá és ezt a sérülést a későbbiekben nem állítják helyre. A folyamat hosszú távú 

következménye, hogy a padkán összegyűlő víz a burkolat alá szivárog és fagyásos időszakban a burkolat 

széleit roncsolja, így az összetöredezett aszfalt a forgalom következtében kiverődik. Ez a folyamat a 

helyreállítás, javítás hiányában a burkolat fokozott romlását vonja maga után. 

A település úthálózat fejlesztést érintő céljai:  

 Az épületek, közcélú infrastruktúrahálózatok (utak, belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek, 

közüzemi hálózatok) állagának megóvása, felújításukkor a klimatikus viszonyoknak megfelelő 

tervezés és végrehajtás. az oktatási, köznevelési intézmények környezetében az autós és gyalogos 

közlekedés összehangolása, 

 a parkolási helyzet könnyítése a közintézmények és lakóingatlanok környékén, 

 alternatív közlekedési lehetőségek terjedése, 

 a közlekedés minőségjavításának összekapcsolása a településen folyó fejlesztésekkel.  

A település közúthálózatának fejlesztése érdekében folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket. A 

Magyar Falu Program keretében útfelújításra 24 850 000 Ft-ot nyert 2020-ban, melynek keretében 

felújításra került a Szent János, az Erdős és a Szív utca, a Dózsa György tér, a vasúti újtelepen lévő 

buszforduló, valamint a Mártírok utca, a Sinka Gábor és a Viola utca egy rövid szakasza. A község útjain 

saját erőből kátyúzási munkákra van lehetőség, új kopóréteg elhelyezésére, vagy komplex fejlesztésre nincs 

keret.  

2021-ben elnyert az önkormányzat 20 millió Ft-ot a Belügyminisztérium pályázatán belül, melynek 

keretében a Tavasz, a Hunyadi, a Madách és a Zrínyi utca kerül felújításra, a kivitelezés 2022 végére 

várhatóan befejeződik. 
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2.1.4 A projekt megalapozottsága, egyszerűsített gazdasági elemzés 

A projekt végső műszaki tartalmának meghatározása előtt olyan szempontokat igyekeztünk figyelembe 

venni, és azok mentén kiválasztani a minden szempontból megfelelő verziót, hogy az a lehető legnagyobb 

gazdasági, társadalmi és környezeti hatást váltsa ki. Figyelembe vettük az útszakaszokat használók számát, 

az ott élők kényelmét és azt, hogy a fejlesztés műszakilag megalapozott legyen, hosszú távon is átgondolt, 

azok használata és védelme fenntartható legyen.  

A projekt tartalmának meghatározásakor felmerült lehetőségek a következők: 

„A” verzió 

A támogatást igénylő célkitűzése, hogy legindokoltabb fejlesztést tudja megvalósítani, figyelembe véve az 

ár-érték arányt és a társadalmi hasznosságot. 

A tervezői költségbecslések alapján a legoptimálisabb akkor lenne a beruházás gazdasági és társadalmi 

haszna, ha olyan útszakaszok újulnának meg, amelyek sűrűn lakottak, környezetükben gyakran felkeresett 

közszolgáltatások és vállalkozások találhatók. A következő nyolc utca esetében ezek a tényezők fennállnak. 

Az útszakaszok fejlesztésével célt érne a felhívás és a pályázott összeg. A nyolc utca a következő: Mártírok, 

Viola, Deák Ferenc, Erdő, Koszorú, Pozsonyi, Rózsa és Kossuth utca. 

Az utak hossza 1513 m. Forgalomszámlálási adatok nem állnak rendelkezésre, így az azokat használók 

számát nehéz megbecsülni. A szóban forgó utak fejlesztése biztosítja a felhívásban megfogalmazott célok 

elérését, túlzó, felesleges kapacitásokat nem eredményeznek. 

A teljes projekt becsült összköltsége bruttó 120 000 000 Ft. A karbantartás, üzemeltetés becsült összege az 

első években nagyságrendileg 90 000 - 123 000 Ft  

„B” verzió 

Megvizsgáltuk az „A” változattól eltérő utcák felújításának lehetőségét. Alternatívaként merült fel a Külső 

Rákóczi utca fejlesztése, mivel kijelölt kerékpáros útvonal. és azonban ennek az utcának a felújításánál nem 

elegendő a kopóréteg cseréje, hanem egyes szakaszokon új útalap is szükség a fejlesztéshez. Továbbá az 

utca egy része a szomszédos, külterületi ingatlanon helyezkedik el, így a felhívás szerint nem támogatható. 

A beruházási költség ebben az esetben bruttó 100 millió Ft körül alakulna, de a fejlesztés társadalmi 

haszna a töredéke lenne az „A” verziónak. 
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„C” verzió 

Felmerült a településen található egyéb kisebb forgalmú kiszolgáló utak felújításának lehetősége is az „A” 

változattal egyező összegben. Tekintve, hogy ezen utcák mindegyike kis forgalmú mellékutca, ezért az 

érintett lakosság száma lényegesen kevesebb, így ezen változat társadalmi haszna is kisebb ugyanolyan 

beruházási költség mellett. 

Mindent egybevetve, a legoptimálisabb alternatíva az „A” verzió, mind ár-érték arányban, mind társadalmi 

szinten mért hatásban. 

A fejlesztés társadalmi haszna 

A pályázati lehetőség közvetett célkitűzése a települések közötti regionális különbségek mérséklése, a 

lakosság életminőségének javítása, a vállalkozások versenyképességének erősítése. A közlekedési 

infrastruktúra állapota, fejlettsége közvetlen és közvetett úton fejti ki multiplikátor hatását a gazdasági 

fejlődésre. Ugyanakkor területek, települések infrastruktúra ellátottsága jellemzi, és nagyrészt meghatározza 

a társadalmi-gazdasági helyzetet, a fejlődés irányait, lehetőségeit és korlátait. Egy adott terület lakosságának 

életminőségét, vállalkozóinak versenyképességét és jövőbeni lehetőségeit alapvetően meghatározza, emeli 

vagy korlátozza a terület közlekedésfüggő elérhetősége. Mindezeket levetítve a szóban forgó fejlesztésre az 

alábbi konkrét eredményeket tudjuk megfogalmazni: 

 az érintett lakosok életminőségét jelentősen javítja a fejlesztés, 

 az elhaladó járművek kisebb zajterhelést jelentenek majd, 

 az utak mentén álló ingatlanok értéke emelkedik, 

 a fenntartható közlekedési módok használata biztonságosabb lesz az útszakaszokon, 

 csökken a környezeti terhelés, 

 a célforgalom elérési időszükséglete lerövidül. 
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2.2 A projekt támogatható tevékenységei 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel 

támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez való 
pontos besorolása (Felhívás adott 
pontjának pontos hivatkozásával) 

Utak burkolatának 
és 
alépítményeinek 
felújítása, 
korszerűsítése, 
átépítése 

Utak burkolatának és alépítményeinek 
felújítása, korszerűsítése, átépítése 
Az alábbi útszakaszok felújítása tervezett: 
1. Mártírok utca: 135 m hosszúságban 
2. Viola utca: 160 m hosszúságban 
3. Deák Ferenc utca: 50 m hosszúságban 
4. Erdő utca: 110 m hosszúságban 
5. Koszorú utca: 200 m hosszúságban 
6. Pozsonyi utca: 200 m hosszúságban 
7. Rózsa utca: 153 m hosszúságban 
8. Kossuth utca: 505 m hosszúságban 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 
1) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
építése, korszerűsítése, felújítása 
a) utak burkolatának és alépítményeinek 
felújítása, korszerűsítése, átépítése 

Nyilvánosság 
biztosítása 

Nyilvánosság biztosítása 
A Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 
ciklusban című dokumentum alapján:   
 kedvezményezett működő honlapján a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal 
megjelenítése,  

 sajtóközlemény kiküldése a projekt 
indításáról, zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése,  

 sajtónyilvános események szervezése 
(ünnepélyes nyitó és záró rendezvény) 

 A3 méretű tájékoztató tábla elhelyezése,  
 kommunikációs célra alkalmas 

fotódokumentáció készítése,  
 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez 

kapcsolódó tartalommal. 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 
tevékenységek 
2) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” 
c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 
6.2. 1) pontja alapján 

3. sz. táblázat: Tervezett tevékenységek 
Forrás: „Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c. dokumentum táblázata alapján 

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek 

és nem tartalmaznak a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 
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2.2.1 A projekt műszaki tartalmának összefoglalása 

A projekt célja Zagyvarékas belterületén a Mártírok, a Viola, a Deák Ferenc, az Erdő, a Koszorú, a 

Pozsonyi, a Rózsa és a Kossuth utca fejlesztése az érintett útszakaszokon élő és dolgozó lakosság 

életétnek megkönnyítése, továbbá a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó 

létesítményeinek jobb megközelíthetőségének biztosítása érdekében. A fejlesztéssel érintett utak közül a 

Mártírok utca és a Pozsonyi gyűjtőútnak (B.V. terv. oszt.), a Viola, a Deák Ferenc, az Erdő, a Koszorú, a 

Rózsa és a Kossuth utca pedig kiszolgáló útnak minősül (B.VI. terv. oszt). 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok az alábbiak: 

 Mártírok utca: 1657 hrsz. 

 Viola utca: 1573 hrsz. 

 Deák Ferenc utca: 1349 hrsz., a Fekete Lajos utcához történő csatlakozás miatt a 1090 hrsz. 

 Erdő utca: 400 hrsz. 

 Koszorú utca: 80, 228 hrsz. 

 Pozsonyi utca: 305 hrsz. 

 Rózsa utca: 666 hrsz., a Rákóczi Ferenc utcához és az Egység utcához történő csatlakozás miatt 

a 642, 782 hrsz. 

 Kossuth utca: 921 hrsz. 

Az utak tulajdonosa az önkormányzat. A fejlesztésbe bevont utcák mindegyike rendelkezik közüzemi 

infrastruktúrával, minden utca ellátott szennyvíz-, gáz-, vezetékes ívóvíz-, villanyhálózattal. 

A fejlesztéssel érintett utak, útszakaszok: 

 Mártírok utca: a Sinke Gábor utcától a Táncsics Mihály utcáig tartó szakasz 135 m hosszon 

 Viola utca: a 10. házszámtól az utca végéig, 160 m hosszon 

 Deák Ferenc utca: a Fekete Lajos út és a Szent János utca közötti szakasz, 50 m hosszon 

 Erdő utca: a 12. házszámtól a Pozsonyi utcáig, 110 m hosszon 

 Koszorú utca: az utca Hajó utca és a Wesselényi utca felőli végei 100-100 méteres szakaszon, 

összesen 200 m hosszon 

 Pozsonyi utca: a Ponty és Erdő utca közötti szakasz, 200 m hosszon 

 Rózsa utca: a teljes utca 153 m hosszon 

 Kossuth utca: a teljes utca 505 m hosszon 
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Helyreállítás, új burkolat a Mártírok utcán 

A közmű vezetékek – ivóvíz, szennyvíz, földgáz – részben az út padkájában vannak vezetve, csak egy-egy 

lakóépülethez tartozó becsatlakozás van átvezetve haránt irányban a fővezetékre a burkolat alatt. Mivel 

egyes közmű vezetékek a burkolat széléhez viszonylag közel vannak vezetve, a burkolat szélén lévő 

hosszirányú repedések azt mutatják, hogy a közműmunkálatok alkalmával a munkaárok visszatöltésekor 

nem történt meg a megfelelő talajtömörítés, így az út alapozása a későbbiekben történő természetes 

ülepedés következtében megsüllyedt, az aszfalt burkolat eltört. 

Az út burkolatának felújítása a Táncsics Mihály utcától a Sinke Gábor utcáig van kijelölve a ráforduló 

rövid ívvel együtt. A felújítással érintett útszakasz hossza 135 m. 

A munkálatokat a burkolat tisztításával kell kezdeni. A kátyúkat ki kell tisztítani és ki kell egyenlíteni. A 

fellazult, erősen kopott aszfalt felületeket fel kell marni. Azokat a repedéseket, melyek az alapozási 

hiányosságokra utalnak, fel kell tárni, a hiányos, vagy sérült alapot pótolni, javítani kell. A javítások 

elkészültét követően 4-6 cm vtg AC 11-es aszfalt keverékkel profilhelyessé kell tenni a burkolatot mind 

hossz, mind kereszt irányban. A helyes profil kialakítása után 4 cm AC 12-es kopóréteg készül.  

Mivel a burkolat szintje átlagosan 8 cm-rel megemelkedik, az útpadkát is hozzá kell emelni. Ennek 

szakszerű kivitelezése azért is fontos, mert a padka mostani állapotából látható, hogy annak elégtelensége 

már rövidtávon is okozhatja a pályaszerkezet tönkremenetelét. Ezt igazolja az is, hogy a kátyúk zöme az 

útburkolat szélein, vagy ahhoz közel vannak. Ezen folytonossági hibákkal egy magasságban, vagy ezekhez 

közel általában a padka sérülése is jelen van. 

A fenti okok miatt javasolt a padka tükör készítése 8-10 cm földkiemeléssel. Ide 15 cm kőalap készüljön 3-

4 cm murva kiékeléssel. 

Helyreállítás, új burkolat a Viola utcán 

A Viola utca a településrész keleti, legszélső utcája. A Mártírok utca végéről indul és kb. 250 m után egy 

keresztirányú földút zárja le, mezőgazdasági területekbe fut. Ez a felújítás a 10. házszámú telekhatártól 

kezdődik és az utca túlsó végéig tart. Egy korábbi ütemben a Mártírok úti csatlakozástól idáig terjedő 

szakaszon az útpálya felújítása már megtörtént. A felújítással érintett szakasz hossza 160 m.  

A jelenlegi útpálya szerkezetében és állapotában hasonló a Mártírok utca állapotához azzal a különbséggel, 

hogy kb. 15-20 %-kal több javítást igényel a régi burkolat az új alapréteg fektetése előtt. Nagyjából 

ugyanennyivel nagyobb hosszban sérült, süllyedt az útpadka. 

Helyreállítás, új burkolat a Deák Ferenc utcán 

Ez az utca a település régebbi utcái közül való. A felújításra kijelölt szakasz mindössze 50 m hosszú és a 

Fekete Lajos út és a Szent János utcák közötti rövid szakaszra vonatkozik. E szakasznál a szakasz elején, 
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az északi oldalon kb. 10-12 m hosszban az útpadka részben parkolónak van igénybe véve, így az burkolt. 

Ezt a padka szakaszt a keletkező burkolati szintkülönbség áthidalására kell használni. Felújítás a Mártírok 

utca esetében bemutatott módon történik. 

Helyreállítás, új burkolat az Erdő utcán 

Ez az utca a régi településrész legdélibb utcája. A felújításra szánt szakasz a Pozsonyi utcai csatlakozástól a 

12. sz. lakótelekig tart, melynek hossza 110 m. Az útburkolat állapotára nagyon jellemző a 

közműfektetések utáni elégtelen visszajavítás, melynek következtében a szakasz szinte teljes hosszában 

látható hosszanti útburkolati repedés. További jellemzője az utcának, hogy a burkolat széle és a 

csapadékvíz szikkasztó árok körömpontja közti távolság mindössze 50 cm. Felújítás a Mártírok utca 

esetében bemutatott módon történik. 

Helyreállítás, új burkolat a Koszorú utcán 

Az utca szintén a régebbi településrészen fut a Hajó utcától a Wesselényi utcai csatlakozásig. A felújításra 

kijelölt egyik útszakasz a Hajó utcai csatlakozástól a 12. sz. lakótelekig, a másik szakasz a Koszorú utca 28. 

számtól az utca délnyugati útcsatlakozásáig tart. Mindkét felújítással érintett szakasz 100-100 m hosszú. Az 

útkorona szélessége 3 m. Mivel az utca útburkolata szakaszosan lesz felújítva, a meglévő burkolati 

csatlakozás valamivel több munkát és aszfaltkeverék bedolgozását igényel. Felújítás a Mártírok utca 

esetében bemutatott módon történik. 

Helyreállítás, új burkolat a Pozsonyi utcán 

A Pozsonyi utca az Erdő utca mellett található. A felújítással érintett szakasz az Erdő utcától a Ponty 

utcáig tart, 200 m hosszban. A kijelölt útszakaszra a 3 m burkolat szélesség a jellemző szélesebb, 1-1,2 m 

padkaszélességgel. A hosszanti burkolati süllyedés csak néhány m hosszra jellemző. Viszont több helyen is 

látható hálós repedés a felső rétegben. Az útcsatlakozásoknál jellemző a padka sérülése és ennek 

következtében az útpálya szélének töredezettsége. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott módon 

történik. 

Helyreállítás, új burkolat a Rózsa utcán 

A Rózsa utca az Egység és Rákóczi utcát köti össze. A felújítandó hossz 153 m. Jellemzően hálós 

repedések láthatók a zárórétegen. Ezen az utcán is tapasztalható az útpadka sérülése és az erre 

visszavezethető burkolati sérülés a burkolat szélein. Az útpadka szélessége itt is 1-1,2 m. A burkolati 

szélesség 3 m. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott módon történik. 

Helyreállítás, új burkolat a Kossuth utcán 

A régi településrész nyugati részén fut a Bercsényi utcától a belterület széléig egy mezőgazdasági telephely 

irányában keletről nyugatra. A felújítandó hossz 505 m. Az utca burkolata 3 m széles. A régi utcai 

nyomvonalra jellemző a kellő szélesség az egymással szemben elhelyezkedő házsorok között, így bőven 
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van hely mindkét oldalon a 1,5 méteres útpadkának és a vízelvezető árkoknak is. A burkolat minősége is a 

többi utcához, burkolati és padka minőségéhez hasonló. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott 

módon történik. 

A pozitív támogatói döntést követően kezdődő tervezési folyamat során fog megszületni a projekt 

végleges műszaki tartalma. A tervezett beavatkozások felújításnak minősülnek, az utak szélesítésére nem 

kerül sor, így nem szükséges útépítési engedély beszerzése. 

2.3 Biztonságos közlekedési feltételek 

A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi 

közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 

összhangban került összeállításra valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 

 A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb 

helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.  

 A projekt tervezése során figyelembe vettük valamennyi közlekedő igényeit a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével összhangban. 

 Kerékpárút fejlesztés vagy kialakítás nem része a projektnek, de a kerékpárosok az új és 

szélesebb útburkolaton nagyobb biztonsággal haladhatnak, új szakadási pont nem akadályozza 

majd a folyamatos haladást. 

 A projekt keretében nem tervezett vasúti átjáró fejlesztése. 

 Közösségi közlekedés van a településen. A távolsági buszjárat által használt Csárda út, a 32135-

ös közút, valamint a Rákóczi út és a Fekete Lajos út nem része a projektnek, de a Mártírok utca 

közelében található a vasúti megálló és az egyik buszmegálló is. 

2.4 A projekt tervezett tevékenységeinek műszaki-szakmai megfelelősége 

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai 

elvárásoknak. 

1.) A projekt keretében felújítással, korszerűsítéssel érintett önkormányzati tulajdonú belterületi utak 

teljes szélességében legalább a kopóréteg cserélésre kerül a fejlesztéssel érintett szakaszokon. 

2.) A beruházás tervezése és megvalósítása során betartásra kerülnek a vonatkozó, a Felhívás 13.2 

pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírások.  

3.) Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése nem része a projektnek. 
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4.) A projektben fejleszteni tervezett utak közül a Mártírok utca és a Pozsonyi utca minősül 

gyűjtőútnak, melyek a helyi építési szabályzat „Településrendezés terve” alapján KÖu-3 jelöléssel 

vannak ellátva. 

5.) A projektben esetében releváns indikátort, annak célérték vállalását és számítási módját az alábbi 

táblázatok foglalják össze.  

Indikátor neve Alap Me Típusa Azonosító 

Rész-e a 
műszaki 

tartalomnak 
(Igen/Nem) 

Célérték tervezése 
szükséges 

(Igen/Nem) 

Átépített vagy 
korszerűsített 

közutak hossza – 
nem TEN-T 

ERFA km Közös 
kimeneti RCO46 Igen Nem 

4. sz. táblázat: Indikátor 
Forrás: „Útmutató a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c. dokumentum táblázata alapján 

Átépített vagy korszerűsített közutak hossza indikátornál az értékek meghatározása az alábbiak szerint 

történt: 

 Bázisérték: 0 km; 

 Célérték:1,513 km 

Az alábbi táblázat az indikátor célértékbe beszámított utak neveit és hosszát, külön-külön és összesítve is 

tartalmazza. 

Utca megnevezése Fejlesztéssel érintett 
útszakasz hossza 

Mártírok utca 135 m 

Viola utca 160 m 

Deák Ferenc utca 50 m 

Erdő utca 110 m 

Koszorú utca 200 m 

Pozsonyi utca 200 m 

Rózsa utca 153 m 

Kossuth utca 505 m 

Összesen:  1513 m 

5. sz. táblázat: Indikátorok célértékének részletezése 
Forrás: Saját szerkesztés 
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3 Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1 A tervezett fejlesztés 5 éves fenntartásának bemutatása 

A tervezett tevékenység hosszú távú működtetésének és fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi 

háttere adott, a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és 

biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. 

Az utak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Az ehhez szükséges munkaerő és a gépek 

rendelkezésre állnak. A fenntartáshoz szükséges forrást az önkormányzat az éves költségvetésébe 

betervezi. A beruházásnak köszönhetően az éves útkarbantartási keret csökkeni fog a korábbi évekhez 

képest. Az utak karbantartásához tervezett feladatok: 

 az utak állapotának rendszeres ellenőrzése, 

 burkolati hibák javítása, 

 az utak környezetének gondozása, 

 az utak téli hó és síkosság-mentesítése, 

 forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, javítása, szükség szerint cseréje. 

A fejlesztéssel érintett utak esetében a becsült fenntartási költségeket az alábbi táblázat tartalmazza. A 

kátyúzás költségével csak az 5. évet követően szükséges számolni.  

Fenntartás költségei 
(Ft) 

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Mártírok utca 8 100 8 910 10 125 10 530 10 935 

Viola utca 9 600 10 560 12 000 12 480 12 960 

Deák Ferenc utca 3 000 3 300 3 750 3 900 4 050 

Erdő utca 6 600 7 260 8 250 8 580 8 910 

Koszorú utca 12 000 13 200 15 000 15 600 16 200 

Pozsonyi utca 12 000 13 200 15 000 15 600 16 200 

Rózsa utca 9 180 10 098 11 475 11 934 12 393 

Kossuth utca 30 300 33 330 37 875 39 390 40 905 

Összesen:  90 780 99 858 113 475 118 014 122 553 

6. sz. táblázat: Utak fenntartásának költségei 
Forrás: Saját szerkesztés 
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3.2 Horizontális elvárások teljesülése 

A környezettudatos menedzsment és tervezés gondoskodik arról, hogy az önkormányzat által tervezett 

fejlesztési tevékenység ne járjon negatív környezeti hatással, vagy pozitív hatással járjon. Ennek eszköze, 

hogy a tervezés során felmérte a pályázó szervezet a várható környezeti hatásokat. 

A projekt keretében a releváns horizontális elvárások az alábbiakban részletezettek szerint teljesülnek: 

1. Esélyegyenlőség 

Zagyvarékas Helyi esélyegyenlőségi programjában megfogalmazza azokat az elvárásokat, melyek az 

Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet ír elő és melyeket az Önkormányzat feladatellátása 

közben szem előtt kell tartson. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi 

Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények működtetését. Továbbá ennek a szellemiségével indít új projekteket és fejleszti a község 

közösség által használt területeit, intézményeit.  

A nyolc belterületi út fejlesztésénél, a projekt előkészítése és megvalósítása során az alábbi szempontok 

kerülnek figyelembe vételre: 

 Környezet: A fogyatékkal élő személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető 

és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. 

 Kommunikáció: Szegregáció nélkül minden személy számára biztosítja az egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, 

amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a 

közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé teszik a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. A 

támogatást igénylő a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot.-

ban (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény) meghatározottak szerint – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő 

speciális szükségleteit – biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
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2. Környezet- és klímavédelem, energiahatékonyság 

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó európai 

uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a „jelentős károkozás 

elkerülését célzó” elővigyázatosság elvét betartani, a projekt által érintett területen a védett környezeti, 

természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt 

és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni. 

A projekt által érintett területen nincsen védett környezeti, természeti és kulturális érték.  

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiafelhasználásra, a 

projekt környezetének ökológiai állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. 

3.2.1 Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

A térség helyi klímáját leginkább a földrajzi elhelyezkedés, a talajadottságok, a felszínborítottság, illetve a 

vízrajzi adottságok határozzák meg. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye éghajlata kontinentális, fekvése miatt az ország azon része, ahol a 

legmelegebb és egyben leszárazabb a nyár, illetve legnagyobb a hőingás. A megye többségében 

mérsékelten meleg-száraz, délkeleti része pedig meleg-száraz klímatartományba sorolható. A terület ma 

ismert kialakításában nagy szerepe volt az ország második legnagyobb folyójának: a Tisza a térség keleti 

határán folyik, majd Szolnok alatt kettéosztja a területet. Szolnoknál ömlik a Tiszába az Északi-

középhegységből eredő Zagyva folyó. A folyók mentén ártéri síkságok jellemzőek. 

Az éves átlaghőmérséklet a megye teljes területén 10-11 °C, a napsütéses órák száma pedig 2100 óra/év 

körül alakul. A csapadék éves mennyisége 500-550 mm, eloszlása egyenetlen. Az uralkodó szélirány az 

ÉNY-i és ÉK-i, évi átlagos sebessége az 1,5-3,5 m/s tartományba sorolható, amely hatással van a 

mezőgazdasági területek deflációjára. A forró száraz nyár és a hőmérsékletingadozás együttes megléte 

környezet-egészségügyi szempontból kockázatot jelent az érzékenyebb hatásviselők számára, illetve 

jelentős eróziós hatással van az épített környezetre is. 

A térség az ország egyik legszárazabb területén, a Közép-Tisza-vidék középtájon helyezkedik el, ahol 

időnként jelentős károkat okozhat a vihar és a szél. A térséget a jellegzetes alföldi hatások mellett nagyban 

befolyásolja az Északi-középhegység közelsége, amelynek köszönhetően a hegyvidéki éghajlatformáló 

hatások is érzékelhetőek. Jellemzőek a forró nyarak, magas a napsütéses órák száma, ugyanakkor téli 

extrémitásokról is beszélhetünk, jelentős hőmérséklet-ingadozást idézve elő, amelyet az éghajlatváltozás 

tovább erősít. A térségre jellemzőek a szélsőséges csapadékos időszakok, a nyári hónapokban gyakori a 

szárazság és az aszály. A télvégi, kora tavaszi, illetve a nyárvégi és őszi vízbőségek mellett tavaszi, kora 

nyári vízhiányok figyelhetők meg. A szárazabb, aszályos időszakokra jellemző vízhiányt részben a tavaszi 
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vizek visszatartásával, részben jó vízgazdálkodású természetes rendszerek telepítésével és fenntartásával 

lehet kiküszöbölni. 

A talajadottságok a térség vízellátottságához igazodnak. A belvízveszélyes területeket általában nem, vagy 

ritkán hasznosítják szántóművelésre, míg a hátak talajai – amelyek kialakulásában nem, vagy csak kis 

mértékben játszottak szerepet a térség vizei – általában szántókként hasznosíthatók. 

A 2018-2030 közötti időszakra szóló JNSZ Megye Klímastratégia alapján az éghajlatváltozás miatt az 

alábbi problémakörök jelenthetnek legnagyobb valószínűséggel és intenzitással hatást Zagyvarékasnak a 

következő évtizedekben: 

Üvegházhatású gázok kibocsátása: A megye központi elhelyezkedése és közlekedés-földrajzi adottságai 

(autópályák, logisztikai központok jelenléte), magas tőkevonzó képessége következtében jelentős a 

szállítmányozási tevékenységből eredő ÜHG-kibocsátás. 

Extrém viharok, hőhullámok: Az időjárási extrémitások (hó- és szélviharok, özönvízszerű esőzések) 

várható fokozódása a közlekedési és közmű-infrastruktúra további veszélyeztetettségét növelhetik, az 

épített örökségi értékek sérülékenységét fokozhatják. 

Ezen problémakörök kapcsán a JNSZ Megyei Klímastratégiában az alábbi adaptációs és 

szemléletformálási részcélok kerültek megfogalmazásra: 

 hőhullámok káros egészségügyi hatásainak csökkentése; 

 az agglomeráción kívüli és periférikus megyei területek épületállományának klímahatásokkal 
szembeni ellenálló-képességének erősítése; 

 biodiverzitás megőrzése; 

 klímaváltozással szembeni sérülékenység csökkentése; 

 a helyi önkormányzatok aktív együttműködésének előmozdítása a zöld településfejlesztésért. 

Zagyvarékas erőforrásai szűkösek a klímakockázat csökkentéséhez szükséges intézkedések teljes körű 

bevezetéséhez. A projekt hozzájárul, hogy részcélokat teljesíthessen a település. A megújuló utak 

hozzájárulnak a kisebb károsanyag kibocsátáshoz, köszönhetően a jó minőségű utaknak, de az új 

burkolattal ellátott belterületi utakat a fenntartható közlekedési formákat használók is biztonságosabban 

használhatják, ami egy ilyen lélekszámú településen magától értetődő.  

A tervezett fejlesztés legalább öt éves élettartamú infrastruktúrába irányuló beruházásnak számít, így az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete alapján éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 

kerül lefolytatásra. A rezilienciavizsgálat lebonyolítása a projektelőkészítés szakaszához kapcsolódó 

tevékenység, melyet külső szakértői szolgáltatás keretében kíván megvalósítani a támogatást igénylő. A 

támogatást igénylő az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat eredményeit a projekt végső műszaki 

tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe 

veszi. 
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4 Költségvetés vizsgálata 

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített költség 

elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 

támogatható. 

A projekt keretében tervezett tevékenységek megvalósításához az Önkormányzatnak elengedhetetlen a 

pályázati forrás, önerőből, külső segítség nélkül a beruházás nem tudna megvalósulni. A projekt egyik 

elemében sem merül fel arányosítás, kizárólag támogatható tételeket tartalmaz. A projektbe betervezett 

minden költségtípus támogatható kategóriába esik.  

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 120.000.000 Ft. 

Költségtípus (Ft) Nettó 
költség Áfa Bruttó 

költség Számítás %-os arány 

Műszaki dokumentáció 
elkészítése 4 724 410 1 275 590 6 000 000 

6 000 000/ 
120 000 000 

5,00% 

Építés 83 582 309 22 567 224 106 149 533 106 149 533/ 
120 000 000 88,46% 

Átalány költségek 6 181 470 1 668 997 7 850 467 
7 850 467/ 

112 149 533* 
7%* 

Összesen 94 488 189 25 511 811 120 000 000   

* A vetítési alap 7%-a. 

7. sz. táblázat: Költségek és a korlátoknak való megfelelés 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az átalány költségek között a projektelőkészítési költségek (kivéve a műszaki dokumentáció költségei), a 

kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, valamint 

projektmenedzsment költségek elszámolás tervezett. 

A projekt keretében nem tervezett olyan tevékenység, melynek költségvonzatát projekten kívüli forrásból 

terveznek biztosítani. A projekt keretében arányosítás nem alkalmazandó. 

Támogatást igénylő a projektmenedzsment tevékenységet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

100%-os tulajdonában álló Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.. bevonásával kívánja megvalósítani. 

A projekt teljes elszámolható költsége 700 millió forint alatt van, így nem kötelező a költség-haszon 

elemzés elvégzése. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci 

árat. 
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5 Önértékelés 

Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A projektben nyolc önkormányzati tulajdonú belterületi közút 
fejlesztése tervezett, ami hozzájárul a település közintézményeinek, 
közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségéhez, 
a lakóterületekkel való kapcsolatok javításához és a meglévő belterületi 
úthálózat minőségi fejlesztéséhez. 

1.2. 
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A támogatási kérelem vonatkozásában az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn. 

1.3. A tervezett fejlesztés illeszkedik a vonatkozó TVP-hez. 
Megfelelt 

Nem felelt meg 

A projekt illeszkedik a vonatkozó TVP-hez. A hivatkozott dokumentum 
3. pontjában nevesített konkrét beruházást tartalmazza a Megalapozó 
dokumentum. 

1.4. 

Városi jogállású település esetén, valamint nem városi jogállású, 
de választható tevékenységként a projekt keretében ilyen 
dokumentumot készítő települések számára a projekt illeszkedik 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiához vagy 
településfejlesztési tervhez. Amennyiben a város nem rendelkezik 
ilyen dokumentumokkal, vállalja, hogy a projekt keretében 
kidolgozza azt, illetve amennyiben nem illeszkedik a meglévő 
stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. mérföldkőig módosítja 
azt és igazolja az illeszkedést. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

A projekt keretében a Zagyvarékas Község Önkormányzata nem tervezi az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozását. 
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2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés 
indokoltságát, szükségességét. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A belterületi utak fejlesztését indokolttá teszi a település úthálózatának 
állapota. A fejlesztésre kiválasztott utak felújítása régóta tervezett. Az 
ehhez szükséges források a település számára eddig nem álltak 
rendelkezésre. 
A megfelelés Megalapozó dokumentum 2.1.3. pontjában részletesen 
bemutatásra került. 

2.2. 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem 
tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A projekt a felhívásban leírtaknak megfelelő módon igényel támogatást, 
valamint megfelel a releváns pontokban foglalt elvárásoknak. 

2.3. 

A támogatási kérelemben, illetve az üzleti tervben a 
megadott szakmai szempontoknak megfelelően 
bemutatásra, alátámasztásra kerül a fejlesztési igény 
indokoltsága, különös tekintettel új helyszínek fejlesztésére, 
ahol az alapvető szükségesség is hitelt érdemlően 
alátámasztásra került: 
Ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és 
innovációs központ, iparterület esetén: 
 új helyszín fejlesztési igénye (kizárólag iparterület) esetén a 

projekt alapvető szükségessége, az üzleti terv útmutatóban 
megadott szempontok alapján alátámasztásra került 

 meglévő helyszín fejlesztése esetén a tervezett tevékenységek 
hozzájárulnak az üzleti infrastruktúra jobb 
kihasználtságához, új betelepülők vonzásához, illetve a már 
betelepült vállalkozások működési környezetét is közvetlenül 
fejlesztik. 

 
 
Inkubátorház fejlesztése esetén: 
az ipari inkubációs infrastruktúra, tevékenység iránti kereslet a 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 
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térségben / településen megalapozott, az a szakmai elvárásoknak 
megfelelően alátámasztásra került a támogatási igényben, illetve 
az üzleti tervben a megadott szempontok alapján 
Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása 
esetén: 
A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferálják, fő 
célcsoportja a helyi termelők köre. Az üzleti tervben bemutatásra 
kerültek a térségi a termelői kapacitásai, helyi termék kínálata. 

2.4. 

A támogatási kérelemben, illetve a PET-ben a megadott 
szempontoknak megfelelően bemutatásra, alátámasztásra 
került a fejlesztési igény indokoltsága: 
A fejlesztés tárgya valós turisztikai vonzerővel rendelkezik, a 
térségben a turistafogadás alapvető feltételei adottak és a 
beruházás indokolt a tervezett/várható eredmények ismeretében 
(látogatók várható száma, közvetlen és projekthez köthető 
közvetlen és közvetett bevételek, munkahelyteremtés) 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.5. 

A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható 
tevékenységet. Programcsomag, tematikus út esetén 
minden fejlesztési helyszínhez kapcsolódik minimum egy 
önállóan támogatható tevékenység. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

A projekt tartalmaz legalább egy önállóan támogatható tevékenységet 
2.1.1. 1) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak burkolatának és 

alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése. 

2.6. A projektjavaslat tartalma megfelel a Felhívás 2.3. 5. és 6.2. 
pontjában foglalt elvárásoknak 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. 
pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak. 
A megfelelés Megalapozó dokumentum 2.4. pontjában részletesen 
bemutatásra került.  

2.7. 

A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a 
biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő 
számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § 
(1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi 
érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 
A beavatkozás tervezése és megvalósítása során úgy kell eljárni, 
hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő 
számára biztosítottak legyenek, ezért a gyengébb közlekedők 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos 
közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került 
tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.  
A megfelelés Megalapozó dokumentum 2.3. pontjában részletesen 
bemutatásra került. 
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védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi 
közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a 
fejlesztését és kialakítását is tervezni szükséges a 
beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok tervezésének az 
elhagyása akkor lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen 
közlekedési mód felülete vagy útvonala egyértelműen nem a 
része. 

2.8. 

Kínálati struktúra átgondolt, nem tartalmaz nem támogatható 
elemeket, megfelelő részletezettséggel alátámasztott, a létrejövő 
funkciók, turisztikai szolgáltatások innovatív módon az elérhető 
technológiai megoldások figyelembe vételével kerültek 
kialakításra. 
A fejlesztés révén megvalósuló minden beruházási elemhez valós 
turisztikai funkciók, vonzerőelemek kerültek hozzárendelésre. A 
fejlesztés nem tartalmaz olyan beruházást, amelyhez konkrét 
turisztikai szolgáltatások, kínálati elemek, illetve célcsoportok 
nem kapcsolódnak (tartoznak). 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.9. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 
Megfelelt 

Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

Kizárólag a Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában 

2.10. 

Az akcióterület jogosult a támogatásra és a fejlesztés 
középpontjában szegregátum / szegregációval 
veszélyeztetett / kiegészítő jogosultsági terület található, 
amelyek teljes területét tartalmazza a lehatárolt akcióterület. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

2.11. 

Amennyiben a település területén található szegregátum, 
úgy ott a projektnek ezen területek fejlesztését kell 
biztosítania. (Szegregációval veszélyeztetett és kiegészítő 
jogosultsági terület rehabilitációja ezt követően vagy ezzel 
egy időben valósulhat meg.) 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 
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2.12. 
Az igényfelmérés és helyzetelemzés az alkalmazott adatokkal és 
információkkal alátámasztja az akcióterület meghatározott céljait 
és a tervezett tevékenységeket. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

2.13. Amennyiben az akcióterület nagyobb, mint a jogosultságot adó 
szegregált terület, úgy a bővítés szakmailag megfelelően indokolt. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

2.14. 

Az akcióterületen belül lakófunkciós tevékenység kizárólag a 
jogosultságot adó szegregátumon/veszélyeztetett/kiegészítő 
jogosultsági területen tervezett. (Kivéve azt a speciális helyzetet, 
amikor a beavatkozási helyszín az akcióterületen belül kerül 
kijelölésre, mivel az egész település egy akcióterületnek minősül.) 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

2.15. 

A támogatást igénylő tervezi és bemutatta a kapcsolódó, az 
akcióterület társadalmi felzárkózását célzó ESZA Plusz 
programját (annak tartalmával, tervezett projekt 
összköltségével). 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

Kizárólag az Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában 

2.16. A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta 
és csatolásra került a vonatkozó előzetes szakvéleménye. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.17. 

A támogatási kérelemben bemutatott korábbi 
káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a 
védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének 
bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a 
projekt megvalósítása indokolt.  
Meglévő csatorna hálózat korszerűsítés esetében a kiinduló 
műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.18. 

Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, 
előnyben részesíti az alkalmazott műszaki vagy 
természetközeli megoldás a vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést erózióvédelemmel; lehetővé téve a területi 
beszivárgás elősegítését.  

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 
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(Pl. magas talajvízállású területeken ennek tervezése nem 
releváns, azonban minden ilyen esetben szükséges ezt 
bemutatni.) 

2.19. 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a 
beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz 
vagy nyomvonalterv a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában 
meghatározottak szerint (pl.: kerékpárosbarát 
településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy 
településeket összekötő kerékpárforgalmi útvonalra 
vonatkozóan).  
(Kizárólag SUMP készítésére vagy felülvizsgálatára vonatkozó 
projekt esetében nem releváns.) 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.20. A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok 
betervezésre és bemutatásra kerültek. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

2.21. 
Barnamezős terület kármentesítése esetén a Felhívás 13.3. pont 
fogalomjegyzékében a „Barnamezős terület” fogalomnak való 
megfelelés igazolásra került (Projekt-előkészítő Tanulmányban). 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) 
fenntartásának környezeti, intézményi, műszaki és 
pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő 
megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, 
karbantartási, pótlási költségeket.  
Továbbá Helyi gazdaságfejlesztés és Helyi és térségi 
turizmusfejlesztés tevékenységcsoport vonatkozásában:  
A fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény törekszik 
az önfenntartásra, amelyet jövedelemtermelő és vállalkozási 
típusú tevékenységek is elősegítenek, az erre vonatkozó 
elképzelések, számítások bemutatásra kerültek az üzleti 
tervben. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
Nem releváns 

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi háttere jelen Megalapozó 
dokumentum 3.1. pontjában bemutatásra került. A fejlesztéssel érintett 
belterületi utak üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségei 
megfelelően felmérésre kerültek és biztosíthatók.  
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3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
Nem releváns 

A támogatási kérelem a Megalapozó dokumentum 3.2. pontjában 
részletezettek alapján megfelel a horizontális elvárásoknak. 

3.3. 

Amennyiben a beruházás csapadékvíz elvezetést is érint, úgy 
vizsgálatra és betervezésre kerültek a helyben tartásra vagy 
késleltetett levezetésre vonatkozó műszaki megoldások. (Ennek 
hiányában megfelelő indoklás rendelkezésre áll.) 

Megfelelt 
Nem felelt meg 
Nem releváns 

Nem releváns 

Kizárólag Szociális célú városrehabilitáció tevékenységcsoport vonatkozásában: 

3.4. 

A fejlesztés nem irányulhat az alacsony státuszú lakosság 
kiszorítására, illetve nem okozhatja az ott élő háztartások 
lakhatásának elvesztését sem a terület felértékelődése, sem egyéb 
ok következtében. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

Nem releváns 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1. 

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett, az egyes költségelemek indokoltsága, ára 
alátámasztott.  
A költségvetés nem tartalmaz nem elszámolható költségeket. A 
belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta, illetve 
megfelel az egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A 
beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 
támogatható. 

Megfelelt 
Részben megfelel 
Nem felelt meg 

A támogatási kérelem a Megalapozó dokumentum 4. pontjában részletezettek 
alapján megfelel a felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. Így a beruházás az európai uniós 
állami támogatási szabályok alapján támogatható. 

8. sz. táblázat: Megfelelősségi minősítés 
Forrás: A Felhívás 8.2. fejezetének 3. pontja alapján
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Építtető: Zagyvarékas Község Önkormányzata, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

Építési hely: Zagyvarékas Mártírok, Viola, Deák Ferenc, Erdő, Koszorú, Pozsonyi, Rózsa és Kossuth 

utca 

Tervezők: Tóth József, Tamás-terv Kft. 4557 Besenyőd, Kossuth utca 1., (É-15-0147) 

 

1. Terület fekvése, adottságai 

Zagyvarékas az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén a Jászság déli határánál, Szolnoktól 

északra kb. 15 km-re fekszik Délről Szolnokkal, északról Újszász és Szászberek településekkel, keletről a 

Zagyva folyóval és annak túlpartján Besenyszög várossal határos. 

A település jelentős részének szerkezetét a Zagyva folyó határozza meg. Kanyargó medréhez simul hozzá a 

falu több száz éves utcáival. Mivel az utcahálózat ezen a területen teljesen szabálytalan, vélhető, hogy nagy 

részben a régi település úthálózatát őrzi. A település a történelem folyamán többször elpusztult és újra 

települt, de a szerkezetét – minden valószínűség szerint a pusztulás nem volt teljes – mindvégig 

megőrizhette. 

Azon lakóterületi részei, melyek szabályos utcahálózattal bírnak, már a legújabb korban született 

településrészek. 

1.1 Megközelítés 

Zagyvarékas közúton a 32-es számú főúton érhető el. Újszásszal közvetlen kapcsolatot a 32135 számú 

alsórendű út adja. 

Zagyvarékason keresztül a 120-as számú Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza, a 82-es számú Hatvan–Szolnok 

és a 86-os számú Vámosgyörk–Újszász–Szolnok vasútvonal halad át. A megálló a Zagyvarékas Vasúti 

Újtelep településrészén található, ahol a fejlesztéssel érintett Mártírok utca és Viola utca is található. 

Hasonló új településrésze a falunak a Gyepiföldi tanyák és a Külső Rákóczi utca, Külső alkotmány utca, 

Külső Pozsonyi utca által meghatározott településrész. Ezek már szabályos telepítésű utcákkal bíró 

lakóterületek. 
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2. Az utak jelenlegi állapota 

A település úthálózata szabályos szerkezetű, néhány rövid szakasztól eltekintve burkolattal rendelkezik. A 

lakóutak burkolatainak szélessége 3-3,5 m. A csapadékvíz elvezetés több helyen előregyártott vasbeton 

folyókával ellátott földárokkal, máshol burkolatlan földárokkal van megoldva. A folyóka nélküliek jelentős 

része szikkasztóárokként működik. Az útburkolatok mellett mindenhol szabályos méretű, széles útpadka 

áll rendelkezésre, melyek lehetőséget adnak a későbbi burkolatszélesítésre is. 

Az utak állapotára általánosan jellemző, hogy csak helyenkénti burkolati sérülésekkel rendelkeznek, amik 

egyrészt fagyás következtében keletkező „kátyúk”, másrészt hosszirányú burkolati repedések, melyek 

útalap elégtelenségére utaló jelek. Ami az utak többségére jellemző, az az útpadka sérülései, melyek zöme 

akkor keletkezik, mikor a járművek az ellenirányú forgalom elől kitérve a csapadék következtében felázott 

padkára hajtanak rá és ezt a sérülést a későbbiekben nem állítják helyre. Ennek hosszabb távon az a 

következménye, hogy a padkán összegyűlő víz a burkolat alá szivárog és fagyásos időszakban a burkolat 

széleit roncsolja. Ennek következtében az összetöredezett aszfalt a forgalom következtében kiverődik. Ez 

a helyreállítás, javítás hiányában a burkolat fokozott romlását vonja maga után. 

3. A tervezett fejlesztés ismertetése 

3.1 Helyreállítás, új burkolat a Mártírok utcán 

A közmű vezetékek – ivóvíz, szennyvíz, földgáz – részben az út padkájában vannak vezetve, csak egy-egy 

lakóépülethez tartozó becsatlakozás van átvezetve haránt irányban a fővezetékre a burkolat alatt. Mivel 

egyes közmű vezetékek a burkolat széléhez viszonylag közel vannak vezetve, a burkolat szélén lévő 

hosszirányú repedések azt mutatják, hogy a közműmunkálatok alkalmával a munkaárok visszatöltésekor 

nem történt meg a megfelelő talajtömörítés, így az út alapozása a későbbiekben történő természetes 

ülepedés következtében megsüllyedt, az aszfalt burkolat eltört. 

Az út burkolatának felújítása a Táncsics Mihály utcától a Sinke Gábor utcáig van kijelölve a ráforduló 

rövid ívvel együtt. A felújítással érintett útszakasz hossza 135 m. 

A munkálatokat a burkolat tisztításával kell kezdeni. A kátyúkat ki kell tisztítani és ki kell egyenlíteni. A 

fellazult, erősen kopott aszfalt felületeket fel kell marni. Azokat a repedéseket, melyek az alapozási 

hiányosságokra utalnak, fel kell tárni, a hiányos, vagy sérült alapot pótolni, javítani kell. A javítások 

elkészültét követően 4-6 cm vtg AC 11-es aszfalt keverékkel profilhelyessé kell tenni a burkolatot mind 

hossz, mind kereszt irányban. A helyes profil kialakítása után 4 cm AC 12-es kopóréteg készül.  

Mivel a burkolat szintje átlagosan 8 cm-rel megemelkedik, az útpadkát is hozzá kell emelni. Ennek 

szakszerű kivitelezése azért is fontos, mert a padka mostani állapotából látható, hogy annak elégtelensége 

már rövidtávon is okozhatja a pályaszerkezet tönkremenetelét. Ezt igazolja az is, hogy a kátyúk zöme az 
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útburkolat szélein, vagy ahhoz közel vannak. Ezen folytonossági hibákkal egy magasságban, vagy ezekhez 

közel általában a padka sérülése is jelen van. 

A fenti okok miatt javasolt a padka tükör készítése 8-10 cm földkiemeléssel. Ide 15 cm kőalap készüljön 3-

4 cm murva kiékeléssel. 

3.2 Helyreállítás, új burkolat a Viola utcán 

A Viola utca a településrész keleti, legszélső utcája. A Mártírok utca végéről indul és kb. 250 m után egy 

keresztirányú földút zárja le, mezőgazdasági területekbe fut. Ez a felújítás a 10. házszámú telekhatártól 

kezdődik és az utca túlsó végéig tart. Egy korábbi ütemben a Mártírok úti csatlakozástól idáig terjedő 

szakaszon az útpálya felújítása már megtörtént. A felújítással érintett szakasz hossza 160 m.  

A jelenlegi útpálya szerkezetében és állapotában hasonló a Mártírok utca állapotához azzal a különbséggel, 

hogy kb. 15-20 %-kal több javítást igényel a régi burkolat az új alapréteg fektetése előtt. Nagyjából 

ugyanennyivel nagyobb hosszban sérült, süllyedt az útpadka. 

3.3 Helyreállítás, új burkolat a Deák Ferenc utcán 

Ez az utca a település régebbi utcái közül való. A felújításra kijelölt szakasz mindössze 50 m hosszú és a 

Fekete Lajos út és a Szent János utcák közötti rövid szakaszra vonatkozik. E szakasznál a szakasz elején, 

az északi oldalon kb. 10-12 m hosszban az útpadka részben parkolónak van igénybe véve, így az burkolt. 

Ezt a padka szakaszt a keletkező burkolati szintkülönbség áthidalására kell használni. Felújítás a Mártírok 

utca esetében bemutatott módon történik. 

3.4 Helyreállítás, új burkolat a Koszorú utcán 

Az utca szintén a régebbi településrészen fut a Hajó utcától a Wesselényi utcai csatlakozásig. A felújításra 

kijelölt egyik útszakasz a Hajó utcai csatlakozástól a 12. sz. lakótelekig, a másik szakasz a Koszorú utca 28. 

számtól az utca délnyugati útcsatlakozásáig tart. Mindkét felújítással érintett szakasz 100-100 m hosszú. Az 

útkorona szélessége 3 m. Mivel az utca útburkolata szakaszosan lesz felújítva, a meglévő burkolati 

csatlakozás valamivel több munkát és aszfaltkeverék bedolgozását igényel. Felújítás a Mártírok utca 

esetében bemutatott módon történik. 
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3.5 Helyreállítás, új burkolat az Erdő utcán 

Ez az utca a régi településrész legdélibb utcája. A felújításra szánt szakasz a Pozsonyi utcai csatlakozástól a 

12. sz. lakótelekig tart, melynek hossza 110 m. Az útburkolat állapotára nagyon jellemző a 

közműfektetések utáni elégtelen visszajavítás, melynek következtében a szakasz szinte teljes hosszában 

látható hosszanti útburkolati repedés. További jellemzője az utcának, hogy a burkolat széle és a 

csapadékvíz szikkasztó árok körömpontja közti távolság mindössze 50 cm. Felújítás a Mártírok utca 

esetében bemutatott módon történik. 

3.6 Helyreállítás, új burkolat a Pozsonyi utcán 

A Pozsonyi utca az Erdő utca mellett található. A felújítással érintett szakasz az Erdő utcától a Ponty 

utcáig tart, 200 m hosszban. A kijelölt útszakaszra a 3 m burkolat szélesség a jellemző szélesebb, 1-1,2 m 

padkaszélességgel. A hosszanti burkolati süllyedés csak néhány m hosszra jellemző. Viszont több helyen is 

látható hálós repedés a felső rétegben. Az útcsatlakozásoknál jellemző a padka sérülése és ennek 

következtében az útpálya szélének töredezettsége. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott módon 

történik. 

3.7 Helyreállítás, új burkolat a Rózsa utcán 

A Rózsa utca az Egység és Rákóczi utcát köti össze. A felújítandó hossz 153 m. Jellemzően hálós 

repedések láthatók a zárórétegen. Ezen az utcán is tapasztalható az útpadka sérülése és az erre 

visszavezethető burkolati sérülés a burkolat szélein. Az útpadka szélessége itt is 1-1,2 m. A burkolati 

szélesség 3 m. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott módon történik. 

3.8 Helyreállítás, új burkolat a Kossuth utcán 

A régi településrész nyugati részén fut a Bercsényi utcától a belterület széléig egy mezőgazdasági telephely 

irányában keletről nyugatra. A felújítandó hossz 505 m. Az utca burkolata 3 m széles. A régi utcai 

nyomvonalra jellemző a kellő szélesség az egymással szemben elhelyezkedő házsorok között, így bőven 

van hely mindkét oldalon a 1,5 méteres útpadkának és a vízelvezető árkoknak is. A burkolat minősége is a 

többi utcához, burkolati és padka minőségéhez hasonló. Felújítás a Mártírok utca esetében bemutatott 

módon történik. 

 

Nyíregyháza, 2022. július 27. 
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