
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 

MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. augusztus 11-én (csütörtök) 14.00 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.) A Rékasi Egészségház Közalapítvány és a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért 

Alapítvány megszüntetéséről 

Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 

Bizottság elnöke 

 

2.) Zagyvarékas Farkas utcában közvetlenül az út mellett lerakott illegális 

szemétlerakás ügye 

Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatásköreiben eljáró Pénzügyi 

Bizottság elnöke 

 

3.) Előterjesztés a polgármester időközi választás kiadásainak önkormányzati 

támogatására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

4.) Előterjesztés a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 

Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi 

Bizottság elnöke 

 

5.) Az ATM automata üzemeltetésére ajánlat (szóbeli) 

Előadó: Polónyi László a polgármester feladat- és hatáskörében 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. 
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Z a g y v a r é k a s, 2022. augusztus 9. 

 

                 Polónyi László s.k.  

   polgármester feladat- és hatáskörében eljáró           

                                                                                        Pénzügyi Bizottság elnöke             
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 11-ei ülésére 

 

A Rékasi Egészségház Közalapítvány és a Zagyvarékas Község Közbiztonságáért 

Alapítvány megszüntetéséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérelem érkezett a Rékasi Egészségház Közalapítvány kuratóriumának elnökétől és a 

Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány alapítványi tanácsának elnökétől, melyben 

kérik, hogy az alapító (Zagyvarékas Község Önkormányzata) 30 napon belül tegyen érdemi 

intézkedéseket a megszűnési ok elhárítása érdekében. Jelen esetben a megszűnési ok: az 

alapítvány három éven át a célja érdekében nem folytat tevékenységet (Ptk. 3:403. § (1) 

bek. c) pont) . 

Amennyiben az alapító nem hárítja el a megszüntetési okot, az elnökök bejelenthetik a 

megszűnési okot az alapítványokat nyilvántartó Szolnoki Törvényszékhez. 

Mivel az alapító nem tudja ezt a megszűnési okot kiküszöbölni, mivel egyik Alapítvány sem 

folytat tevékenységet, ez az elmúlt évek mérlegeiből is látszik, így az alábbi döntés 

elfogadását javaslom.  

 

Zagyvarékas, 2022. augusztus 8. 

 

      Polónyi László 

       polgármester feladat-és hatáskörében eljáró 

      Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

____/2022.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Rékasi Egészségház Közalapítvány megszüntetéséről  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) 3:403. § (1) bek. c) pontja szerinti megszűnési 

okot nem tudja elhárítani a  Rékasi Egészségház Közalapítvány esetében. 
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Hozzájárul, hogy a kuratórium elnöke bejelentse a megszűnést a Szolnoki Törvényszékhez. 

 

Erről értesül: 

1.) Polóny László polgármester feladat- és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

3.) Az alapítvány kuratóriuma 

4.) Dr. Kókai Gábor ügyvéd  

 

____/2022.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány megszüntetéséről  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) 3:403. § (1) bek. c) pontja szerinti megszűnési 

okot nem tudja elhárítania Zagyvarékas Község Közbiztonságáért Alapítvány esetében. 

Hozzájárul, hogy a alapítványi tanácsának elnöke bejelentse a megszűnést a Szolnoki 

Törvényszékhez. 

 

 

Erről értesül: 

1.) Polónyi László polgármester feladat- és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság 

elnöke 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

3.) Az alapítvány kuratóriuma 

4.) Dr. Kókai Gábor ügyvéd  
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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 11  -i rendkívüli  ülésére 

Zagyvarékas Farkas utcában közvetlenül az út mellett lerakott illegális szemétlerakás 

ügye  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Zagyvarékas , Farkas utcában közvetlenül az önkormányzat tulajdonában álló út melletti 

területen nagy mennyiségű szemét került kihelyezésre ismeretlen személyek által. Az út mellé 

kihelyezett szemétmennyiség nagysága kb. 24 m3 amely tartalmaz háztartási szemetet ,építési 

törmeléket, gallyakat, földkupacokat. stb. Az előzetesen bekért árajánlat alapján az illegálisan 

kihelyezett hulladék vegyes hulladéknak minősül amelynek elszállítása 17 000 Ft/ m3   A 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ( továbbiakban : Ht.) 61 § (2) és (3) bekezdése 

szerint „ Az ingatlanon más által , az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül , ellenőrizetlen 

körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének 

kötelezettsége a ( továbbiakban elhagyott hulladék felszámolása ) – a hulladékgazdálkodási 

hatóság bírságot , valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntések véglegessé 

válásától számított tizenöt napon belül – a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát 

terheli.  

„ Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott 

hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bizonyításig – azt az ingatlan tulajdonost 

terheli  akinek ingatlanán az elhagyott hulladékot elhagyták.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.  

Zagyvarékas, 2022. augusztus 4.  

 

     Polónyi László 

                                                         a polgármester feladat – és  hatáskörében  

                                                             eljáró pénzügyi bizottság elnöke  

        

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete hozzájárul a Zagyvarékas, 

Farkas utcában található illegális hulladék elszállításához.  A Képviselő – Testület 
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felhatalmazza Polónyi Lászlót a polgármester feladat – és hatáskörében eljáró pénzügyi 

bizottság elnökét a  hulladékok elszállításához szükséges konténerek megrendelésére.  

Az elszállítás költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

 

Erről értesül: 

1.) Polónyi László  a polgármester feladat – és  hatáskörében  eljáró pénzügyi bizottság 

elnöke  

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 

Előterjesztés 

Képviselő-testület 2022. augusztus11-ei ülésére 

a polgármester időközi választás kiadásainak önkormányzati támogatására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékasi Helyi Választási Bizottság kitűzte az időközi polgármester-választást. A 

szavazás napja: 2022. szeptember 25. 

Mivel az időközi választás kitűzésére a polgármester lemondása miatt kerül sor, ezért a 

költségeket az NVI utólag finanszírozza.   

Az 5 választási körzetben működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, valamint a HVI 

tagok ellátására továbbra is csak jelentéktelen összeget kapunk. Ez az összeg nem elegendő a 

bizottsági tagok és a HVI tagok egész napos ellátásának fedezetére. 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítson 200.000,- Ft-ot a választás napján történő 

ellátáshoz. 

 

Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2022. augusztus 9. 

 

Dr. Fekete Nóra 

jegyző 

 

 

 

 

 

mailto:hivatal@zagyvarekas.hu


 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

_____/2022. (____) Kt. 

Határozat: 

 

az időközi polgármester választás kiadásainak önkormányzati támogatására 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete időközi polgármester 

választás kiadásaira 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint önkormányzati támogatást 

biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. 

 

 

 

A határozatról: 

1. Polónyi László polgármester feladat- és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság 

elnöke, 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző, 

3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, 

5. Irattár 

értesülnek. 

 

 

 

 Dr. Fekete Nóra 

            jegyző 

 

mailto:hivatal@zagyvarekas.hu
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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2022. augusztus 11–i ülésére 

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kivágásának felmérése megtörtént. Az Önkormányzat, mint 

erdőgazdálkodó bejelentkezett az erdőgazdálkodási nyilvántartásba. A terület jelen állapotához 

történő földhivatali nyilvántartás igazítása megtörtént. Az erdőgazdálkodási szakértő által a fák 

állapota felmérésre került a javaslat illetőleg a költségterv elkészült.  

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

 A megadott árak nettó díjak, az ÁFA-t nem tartalmazzák 

 a számítás azt feltételezi, hogy minden kikerülő faanyag értékesítésre kerül (nincs kiosztható 
szociális fa kalkulálva) 

 a munkavégzés során marad a területen fa (5 cm alatti rész) ami gyűjthető 

 csak döntés kérdése, hogy a megtermelt fából milyen mennyiség legyen szociális fa 

 a számolás döntés előkészítésre alkalmas, a jelenlegi ismert díjakkal, és fa árakkal 

 ha munkára kerül sor, akkor részletesen megadásra kerülnek a választékok árai, és a 
kitermelési díj egységára 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

 

A munkálatok elvégzésének megkezdéséhez nem szükséges a vegetációs időszak megvárása a 

szükséges engedélyezési , bejelentési eljárást követően a munkálatok megkezdhetők.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

Zagyvarékas, 2022. augusztus 9. 

Polónyi László  

 a  polgármester feladat- és hatáskörében eljáró Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

____/2022. (_____) Kt. 

Határozat  

A Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 

A Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Zagyvarékas Kisszög területén a 
veszélyes fák kitermeléséről szóló előterjesztés megtárgyalását elnapolja, azzal a feltétellel, hogy 
személyesen a testületi ülésen kívánja meghallgatni a Királymezei Kft. képviselőjét.  

Erről értesül: 

1. Polónyi László  a  polgármester hatáskörében és nevében  eljáró pénzügyi bizottság elnöke 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Királymezei Kft. 
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Takarékbank  
Ügyintéző neve:  
Telefonszáma:  
 

 

 

Tárgy: ATM szolgáltatási lehetőség 

 
 
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 
 
 
Köszönjük megkeresését ATM szolgáltatás nyújtására irányuló megkeresését! 
 
A Takarékbank célja, hogy Magyarországon a legnagyobb bankfióki hálózattal rendelkező pénzügyi 
szolgáltatóként termékeit és szolgáltatásait az ügyfelek számára könnyen elérhetővé tegye. Ezt egyfelől az 
elektronikus csatornák bővítésével kívánja megvalósítani, másfelől pedig folyamatosan vizsgálja a 
bankfiókok és pénzkiadó automaták elhelyezkedésének optimális megvalósíthatóságát. 
Minden település számára fenntartjuk a lehetőséget ATM kihelyezésre, ahol önkormányzati igény jelentkezik, 
és sikerül egy kölcsönösen előnyös megállapodást kötnünk a pénzkiadó automata hosszútávú üzemeltetése 
érdekében megfelelő helyszín biztosítása mellett. 
 
Az Önkormányzat igényére egy beltéri helyszín felajánlása mellett a lenti költségek vállalásával 
biztosíthatunk pénzkiadó automatát egyedi ajánlatunk szerint. 
 
További egyeztetéssel kapcsolatban kérjük, Munkatársunkkal vegyék fel a kapcsolatot. 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2022.XX.XX 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 
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ATM-en elérhető szolgáltatások: 

 
 Készpénz felvétel 

 Bizonylattal 
 Bizonylat nélkül 

 Kártyaaktiválás 
 Szolgáltató által kibocsátott bankkártyák esetén 

 Egyenleg lekérdezés 
 Szolgáltató által kibocsátott bankkártyák esetén 
 Bármely MasterCard vagy Visa bankkártyánál (amennyiben a kibocsátó is engedélyezi) 

 PIN kód feloldása 
 Szolgáltató által kibocsátott bankkártyák esetén 
 Bármely MasterCard bankkártyánál (amennyiben a kibocsátó is engedélyezi) 

 PIN kód módosítása 
 Szolgáltató által kibocsátott bankkártyák esetén 
 Bármely MasterCard bankkártyánál (amennyiben a kibocsátó is engedélyezi) 

 Mobil egyenleg feltöltés 
 Amennyiben az ATM szolgáltatási portfólió lehetővé teszi 

 
 
Szolgáltatási díjak: 
 
ATM egyszeri telepítési (és leszerelési) díjai 
 
A műszaki felmérést követően készített ajánlat alapján külön számla készül a havi díjban nem elszámolandó 
költségekről, amelyek jellemzően: 
 

ATM kiszállításának és a kiszállásoknak a különbözeti díja - Budapest vonzáskörzetén kívül eső helyszínek 
esetén. 
 
Helyszín kialakítása. ( pl.. ATM részére nyílás kialakítás) 
Statikai felmérés díja. 
 
(ATM elszállításának különbözeti díja - Budapest vonzáskörzetén kívül eső helyszínek esetén 
egyéb szükséges helyszínfüggő költségek.) 

 
A telepítéssel felmerülő egyszeri tevékenységek köre: 
 

 ATM telepítés (induláskor – 1. kör) 
 ATM telepítés szervezése, rendszerek elő paraméterezése. 
 Tevékenységek megrendelése. 
 ATM kiszállítása - Budapest vonzáskörzetén belüli helyszín esetén. 
 ATM berendezés cseréjéhez szükséges műszaki felmérés. 
 Beépítéshez szükséges termékek gyártása szükséges méretben. 
 ATM telepítése, állvány szerelése és megfelelő rögzítése méretben. 
 MABISZ mérés és megfelelőségi igazolás elkészítése méretben. 
 Villanyszerelés, érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv elkészítése méretben. 
 ATM beüzemelése (induláskor – 2. kör) 
 Video és behatolás jelző rendszer telepítése. 
 Távfelügyeletbe kötés. 
 Kommunikációs kapcsolat kiépítése. 
 Az ATM hardveres, szoftveres telepítése, fel paraméterezése és elindítása. 
 Leszerelés (szolgáltatás végén) 
 ATM leszerelése. 
 Az ATM PCI előírások szerinti teljes adatmentesítése. 
 ATM elszállítása (raktárba) – Budapest vonzás körzetén belül. 
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A helyszín helyreállítására vonatkozóan a szolgáltatás végén Megrendelő kérésére Szolgáltató egyedi ajánlatot ad. 
 
 
Egyedi felmérést követően állapítható meg a pontos költség a fenti üzemeltetési előkészületekre vonatkozólag. 
Tapasztalatunk alapján nagyságrendileg ez 1-1,5 millió forint között várható. 
 
Kifizetős ATM esetében a gép havi üzemeltetési költsége:   211.460.- Ft. 
 
 
A szolgáltatás havi díja a következő tevékenységeket és költségeket foglalja magában: 
 

 ATM berendezés amortizációja 
 ATM szoftver 
 Reklámképek letöltése 
 Titkosító kulcs letöltés 
 ATM monitorozás 
 ATM hibaelhárítás 
 Tranzakció feldolgozás 
 Pénztöltés 
 ATM kommunikáció 
 Távfelügyelet 
 Biztosítás 

 
A helyszín biztosításához kapcsolódó Megrendelőt terhelő rendszeres/napi feladatok 
 

Az ATM és környezetének tisztán tartása: 
 Monitor, kezelőszervek külső tisztántartása. 
 Szemetes biztosítása, szemét feltakarítása. 

 
Az ATM üzemeltetési feltételeinek biztosítása 
 Áramellátás biztosítása 
 Kommunikációs alapfeltételek biztosítása 
 Megfelelő hőmérséklet és páratartalom biztosítása 
 Előírt szervizterület biztosítása 

 
Az ATM használati feltételeinek biztosítása: 
 ATM-képernyő láthatóságának biztosítása. 
 ATM biztonságos használati feltételeinek biztosítása. 

 
Az ATM hibaelhárításának folyamata 
 

1. Monitorozás 
 
Az ATM működését Szolgáltató folyamatosan figyelemmel kíséri. Amennyiben hibát észlel, intézkedik a hiba 
elhárításáról munkaidőben. 
 

2. Hibabejelentés 
 
Amennyiben a hibáról Megrendelő értesül, a hibát bejelentheti a Szolgáltató HelpDesk-jének email-ben vagy telefonon. 
 

3. Hibaelhárítás 
 
Hiba észlelésekor vagy hiba bejelentése esetén Szolgáltató önállóan intézkedik a hiba elhárításáról. Amennyiben 
szükségesnek ítéli, Szolgáltató kérheti a Megrendelő helyi közreműködését is. 
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Az ATM üzemeltetési fizikai és technikai feltételei 
 
 

1. Folyamatos áramellátás 
 

 10A (230V) 
 Külön kismegszakító (amennyiben lehetséges) 

 
 

2. Környezeti változók 
 

 Hőmérséklet: 10-40°C (50°F to 104°F) 
 Relatív páratartalom: 20-80% 
 Légnyomás: 105-70 kPa 

 
 

3. Kezelési terület kifizetős ATM esetén (NCR SelfServ 23-as típus szemléltetés céljából): 
A telepítendő ATM típusa eltérhet. 

 
 

 Megvilágítás 
 

 Legalább 200 Lux a billentyűzet megvilágításához 
 Legalább 50 Lux az értékelhető képrögzítéshez az 

ATM előtti területen: 

                    




