
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2022. szeptember 28-án (szerda) 16.00 óra 

 

kezdettel soros, nyílt ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 

meghívom.  

 

Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 

 

 

Napirendi pont javaslat: 
 

1.) Ünnepélyes megnyitó 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

2.) Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről, A települési képviselő és 

a polgármester eskütétele 

Előadó: Kardosné Faragó Edit HVB elnök 

 

3.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

4.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

-           A megválasztott alpolgármester eskütétele 

Esküvevő: Kardosné Faragó Edit HVB elnök 

 

5.) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

6.) Javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

7.) Előterjesztés az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet 2. és 3. számú függelékének módosításáról 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

8.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előadó: Polónyi László polgármester 
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9.) Előterjesztés Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan 

ügyére 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

10.) A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos törvényességi felhívásról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

11.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

12.) Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 

rendelet megalkotására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

13.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 

ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításának véleményezésére 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

14.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 

3/2018. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

15.) Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

16.) Előterjesztés a Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 

Intézménnyel a kóbor ebek elszállítására kötött szerződés módosításáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

 

A megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

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

ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 
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Z a g y v a r é k a s, 2022. szeptember 22. 

 

                 Polónyi László s.k.  

   polgármester feladat- és hatáskörében eljáró           

                                                                                        Pénzügyi Bizottság elnöke             

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésére 

A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme 
módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban 
Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdését, amely rendelkezik a polgármester illetményének megállapításáról. 
A módosítás 2022. január 01-én lépett hatályba. 

(2) *  A megyei jogú város polgármesterét megbízatásának időtartamára havonta megillető illetmény 
összege 1.300.000 forint.  

 (4) *  A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

Fentiekre tekintettel Polónyi László polgármester tiszteletdíja bruttó 390.000 forint/hó. 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése a következőket tartalmazza: 

 (6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. 

A fentiek alapján a polgármester költségtérítése havonta bruttó 58.500 forint. 

Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

2022. szeptember 22. 

      Dr. Fekete Nóra 

       jegyző 

 

____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak 
alapján dönt arról, hogy 

1. Polónyi László társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2022.szeptember 25. 
napjától kezdődően havonta bruttó 390.000,-Ft-ban állapítja meg. 

2. Polónyi László társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése 2022. szeptember 26. 
napjától kezdődően a havi tiszteletdíjának 15%-a, azaz havonta bruttó 58.500,-Ft. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő azonnal. 

 

Erről értesül: 

1. Polónyi László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Magyar államkincstár 
4. Irattár  
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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 28-ai alakuló ülésére 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását követően szükséges dönteni a 
tiszteletdíjáról is. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a 
továbbiakban Mötv.) 80. § (2) bekezdése értelmében:  A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja 
meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg. 

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 390.000 Ft, annak 90 %-a bruttó 
351.000 Ft. 

A számítás eredményeként a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:  maximum 
bruttó 351.000,- Ft lehet. 

Javaslom az alpolgármester tiszteletdíját a 351.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg a 
képviselő-testület. 

Az Mötv. 80.§(3) bekezdése kimondja, a társadalmi megbízatású alpolgármester a 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A javasolt 
351.000-Ft/hó tiszteletdíj 15%-a 52.650-,-Ft, ezt az összeget a képviselő-testület 
költségtérítésként köteles megállapítani az alpolgármester részére. 

A leírtak alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Zagyvarékas, 2022. szeptember 22. 

       Polónyi László 

      
 polgármester feladat- és hatáskörében 
eljáró pénzügyi bizottság elnöke 

_____/2022.(____) Kt. 

H a t á r o  z a t : 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
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Zagyvarékas község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak 
alapján 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2022. szeptember 28.. napjától havi bruttó 351.000,-Ft-ban állapítja meg. 

______________________________társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 
2022. szeptember 28. napjától havi bruttó 52.650,-Ft-ban állapítja meg. 

 

Erről értesül: 

1. Polónyi László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. -----------------------alpolgármester 
4. Magyar Államkincstár 
5. Irattár 



 

 Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. 
és 3. számú függelékének módosításáról 

 

 

 

_____/2022.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 
függelékeinek módosításáról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét a határozat 
1. számú melléklete szerint állapítja meg. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékét a határozat 
2. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 

1. számú melléklet a ___/2022.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

2. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

 

 

Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  

Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 

Kiss László    Zagyvarékas, József utca 2. 

Nagy Gáborné    Zagyvarékas, Horgony utca 4. 

Szuróczki Ferenc József  Zagyvarékas, Béke utca 16. 

Zoufal Béla Gyula   Zagyvarékas, Széchenyi utca 14. 

 

 



2.számú melléklet a ___/2022.(_____) Kt. határozathoz 

 

 

 

3. számú függelék a 11/2014.(X.20.) önkormányzati rendelethez 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

Elnök:   Jánosi József 

Tagok:   Kiss László 

  Zoufal Béla Gyula 

Kültagok: 

Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 

 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

Elnök:  Kiss László 

Tagok:   Nagy Gáborné 

  Szuróczki Ferenc József 

  Zoufal Béla Gyula 

Kültagok: 

Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 

Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. 

Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 

 

 

 

 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

Az előterjesztést készítette: Varga Ágnes 
             előadó 

Előterjesztés 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 

támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 

három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei 

önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos, az emberi erőforrások minisztere által megjelölt, vagy 

jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, 

illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

Az előző tanévben az Önkormányzat részéről 17 tanuló részesült támogatásban.  

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megbízásából 2022. augusztus 31-én meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati felhívásait (BURSA-2023A, BURSA-

2023B), a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. 

Amennyiben az Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázathoz, úgy a csatlakozási 
nyilatkozat beküldési határideje: 2022. szeptember 30. 

 

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, valamint az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Zagyvarékas, 2022. szeptember 20. 

      Polónyi László 
                                                                                                                        polgármester 

 

TERVEZET 



 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

……..../2022. (IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 2022/2023. 

oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, ezzel 

egyidejűleg felhatalmazza Polónyi László polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására. 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Polónyi László polgármester 

 

A határozatról: 
 

1.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf:1418 
2.) Polónyi László polgármester 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Varga Ágnes előadó 
6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport 
7.) Irattár 
értesülnek. 

 

 

 



 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésére 

Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan ügye 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zagyvarékas , Nádas utca 6. szám alatt található 1658/ 5 hrsz.–ú  önkormányzati tulajdonú telek   
korábbi bérlője , a fenti ingatlant bekerítette és azt jogcím nélkül ellenérték fizetése nélkül évek óta 
használja.  

Többszöri felszólításunk ellenére az ingatlan eredeti állapotát nem állította helyre. 2022. július 13- 
napján 15 napos határidővel ismételten felszólításra került , hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan , hogy 
bérleti vagy vásárlási szándékával élni kíván–e .  

Nyilatkozat a megadott határidőig nem érkezett. Javaslom nyilvános hirdetésen hirdessük meg a fenti 
ingatlan bérbeadását vagy értékesítését.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.  

Zagyvarékas, 2022.szeptember 19.  

 

     Polónyi László 

                                                         a polgármester feladat – és  hatáskörében  

                                                             eljáró pénzügyi bizottság elnöke  

        

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 

 

a Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti ingatlan haszonbérbe adásához hozzájárul és a pályázati 
kiírás közzétételére felhatalmazza a polgármestert.   

 

Erről értesül: 

1. Polónyi László  polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 



 

 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 

 

a Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti ingatlan értékesítéséhez   hozzájárul és a pályázati kiírás 
közzétételére felhatalmazza a polgármestert.  

 

Erről értesül: 

3. Polónyi László   polgármester  
4. Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

Előterjesztés 

a képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére 

A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 
törvényességi felhívásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  (továbbiakban: Kormányhivatal) törvényességi 
felügyeleti jogkörében megvizsgálta Zagyvarékas Község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 43/2019. (V.13.) határozat módosításáról szóló 90/2022.(V.30.) képviselő-testületi határozat 
és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
5/2022.(VI.1.) önkormányzati rendelet elfogadásával kapcsolatos eljárási rendet és megállapította, 
hogy az jogszabálysértő. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2022. június 30-ig hatályos 28. § (7) bekezdése szerint: 

„A koncepció vagy módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a stratégia és a településszerkezeti terv vagy 
azok módosításának elfogadását. A településszerkezeti terv vagy módosításának elfogadása meg kell, hogy előzze a 
helyi építési szabályzat elfogadását.” 

Mivel a képviselő-testület a 2022. május 30-i soros ülésén először a helyi építési szabályzat 
elfogadásáról döntött és csak utána fogadta el a településszerkezeti terv módosítását, nem tartotta 
be a 314/2012. Korm. rendeletben előírt eljárási szabályt. 

A   Kormányhivatal felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a jövőre nézve az eljárási szabályok 
figyelembe vételével döntsön. 

 

Zagyvarékas, 2022. szeptember 13. 

 

       Polónyi László 

        polgármester 

 

_____/2022.(____) Kt. 

Határozat 

A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 
törvényességi felhívásról 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a JN/24/00432/2022. számú 
törvényességi felhívást megtárgyalta. Az abban foglaltakkal egyetért, és a jövőben a hatályos eljárási 
szabályok figyelembe vételével dönt. 

 

Erről értesül: 

1. Polónyi László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal 

 

 



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. szeptember 28  – i ülésére 

A Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A Zagyvarékas Köztemetőben az üzemeltetői feladatokat az Önkormányzat vette át. Az ott 
elhelyezett mobil WC folyamatos tisztításához szükséges vállalkozási szerződés megkötése. 
Az előzetes árajánlatkérés alapján  a legkedvezőbb ajánlatot az NHSZ  Zounok Zrt. adta, 
amely alapján a mobil WC havi bérleti díja : 30 000 Ft / hó + Áfa tisztítással, ehhez jön hozza 
a ki- és beszállítás  díja, amelynek összege 6000 Ft / alakalom + Áfa. Az illemhely havi 
egyszeri tisztítása mindenképp javasolt.  

____/2022. (_____) Kt. határozat  

A Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 

 

A Képviselő – testület a Zagyvarékas Köztemető területén elhelyezett mobil illemhely 
rendelkezésre állása és tisztántartása érdekében felhatalmazza a polgármestert az NHSZ 
Zounok Zrt. – vel való vállalkozási szerződés megkötésére. A 36.000 Ft/hó + ÁFA díjat a 
költségvetés temetőfenntartásra szánt összegéből biztosítja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László  polgármester  

 Dr. Fekete Nóra jegyző 

 

 
  
 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésére 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sok panasz érkezett a közterületen folytatott szeszesital fogyasztás miatt. A kereskedelmi egységek 
környékén sok a szemét, az üres üvegeket szétdobálják, a lerészegedett emberektől nehéz a 
közlekedés. Ennek megszüntetését kérik. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény rendelkezése szerint:   

200. § (1) Aki     

a) *  a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, 
kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, 

b) vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, 

c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg 
állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, 

d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, 

szabálysértést követ el. 

A rendelet megszegőivel szemben a rendőrség jár el. 

A rendeletalkotás indoka: A közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos 
szabályok megalkotása segíti a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a 
közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával valamint hozzájárul a 
közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez.  

Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotó számára előírja, 
hogy az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit a 
meghatározott szempontok alapján. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály 
valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
- környezeti és egészségi követelményeit, 
- adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A tervezett rendeletnek közvetlen társadalmi hatása van, a közterületen történő alkoholfogyasztás 
negatív hatásait próbálja megszüntetni  

Környezeti és egészségi követelmények: 



A tervezett rendelet a települési környezetre hatással van, mivel a közterületek tisztasága 
fennmarad. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Újabb adminisztratív megterheléssel nem jár a bevezetése. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége: 

Közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása segíti a 
település közterületein a használat rendjének megőrzését és a közterületek tisztántartását az 
alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával valamint hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda 
cselekmények és rendzavarások megelőzéséhez 

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A jogalkotás elmaradásának esetén a közterület használatának rendje, a közterületek tisztasága 
kifogásolható, a rendzavarások és a garázda cselekmények száma nő. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek változatlan 
formában rendelkezésre állnak. 

 

Zagyvarékas, 2022. szeptember 20. 

 

      Dr. Fekete Nóra 

         jegyző 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

____/2022.(_____) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott feladatkörében – figyelemmel szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.) 200. § (1) 
bekezdés a) pontjában foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja: 

1. Értelmező rendelkezések 
1. § E rendelet alkalmazásában 

1. közterület: a Szabs. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület, a tulajdonos 
személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló 
terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe 
vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom 
elől el nem zárt részét is. 

2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23.a) pontja minden 
alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az 



ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú 
üdítőitalokat. 

3. alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerint az olyan nem rendszeres, hanem 
bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve vásárokról, 
piacokról és bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi 
vásárokat- amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez 
szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket 
forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett 
étkezést, illetve italfogyasztást. 

2. A rendelet célja, hatálya 
2. § (1) A rendelet célja a közterületen történő szeszesital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos 

szabályok megalkotása segíti a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a 
közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával valamint 
hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások 
megelőzéséhez. 
(2) A rendelet területi hatálya Zagyvarékas község közigazgatási területére terjed ki. 
(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti település területén bármilyen jogcímen 
tartózkodó természetes személyre terjed ki. 
 

3. A közterületi szeszesital fogyasztás korlátozás szabályai 

 

3. §(1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületen szeszesital fogyasztása tilos. 
 
(2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:  
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszesital kimérésére 
jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen tartózkodó vendégek, 
b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező rendezvények 
résztvevői, 
c) minden év első és utolsó napja. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Polónyi László      Dr. Fekete Nóra 

polgármester            jegyző 

 

 

 



 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. szeptember 25-i ülésére 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztett rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelés érdekében a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 
28.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: SZKTT) Társulási Tanácsa 2011. 
március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát bízta meg a rendelet megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén fogadta el, amely 2011. május 3-án hatályba lépett. 

Az Sztv. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

A szociális ellátások után fizetendő térítési díjat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az SZKTT tag településeinek jóváhagyásával legutóbb 2018-ban emelte. Az elmúlt időszakban 
a jogszabályok nem tették lehetővé a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak emelését.  

Ez a korlát megszűnt, ezért az emelkedő árakra tekintettel az SZKTT fenntartásában lévő 
intézmények a szolgáltatókkal való egyeztetés alapján szolgáltatási önköltségek felülvizsgálatát 
követően térítési díj emelését javasolják a szociális feladatok további megfelelő színvonalon 
történő biztosítása érdekében.  

 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja a 
Nagykörűi telephelyén az Idősek otthonában meghatározott szobákra vonatkozóan belépési 
hozzájárulás befizetését javasolja bevezetni. 
 
A fenti javaslatok elfogadása esetén a Rendelet módosítása szükséges.  
 



A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok 
képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását! 
 
Szolnok, 2022. szeptember 22. 
 
 
        Polónyi László 

a polgármester feladat-és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke 



  
____/2022. (____) Kt. 
határozata 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:  

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a jelen határozat mellékletét 
képező, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére vonatkozó javaslatot megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete felhatalmazza Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 

 
Felelős: Polónyi László polgármester 
 
 
 
Értesülnek:    Polónyi László polgármester 

  Dr. Fekete Nóra jegyző                        

      Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

 

 

 

 

 

 

 



_____/2022. (_____) Kt. határozat 1. számú 
melléklete 

 
Szolnok Megyei Jogú Város    
Polgármestere   
 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
                                                                             - Humán Igazgatóság 

                                                                       Az előterjesztést véleményezi:  
                                                                             Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi   

       Bizottság 
Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési 
Bizottság  

 
ELŐTERJESZTÉS 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2022. szeptember 29-i ülésére 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Tisztelt Közgyűlés! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, 
akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: SZKTT) Társulási Tanácsa 2011. 
március 30-i ülésén a 39/2011. (III.30.) számú határozatával Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát bízta meg a rendelet megalkotásával és elfogadásával. A Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a 2011. április 28-i ülésén fogadta el, amely 2011. május 3-án hatályba lépett. 

Az Sztv. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

A szociális ellátások után fizetendő térítési díjat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az SZKTT tag településeinek jóváhagyásával legutóbb 2018-ban emelte. Az elmúlt időszakban 
a jogszabályok nem tették lehetővé a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak emelését.  

Ez a korlát megszűnt, ezért az emelkedő árakra tekintettel az SZKTT fenntartásában lévő 
intézmények a szolgáltatókkal való egyeztetés alapján szolgáltatási önköltségek felülvizsgálatát 



követően térítési díj emelését javasolják a szociális feladatok további megfelelő színvonalon 
történő biztosítása érdekében.  

 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja a 
Nagykörűi telephelyén az Idősek otthonában meghatározott szobákra vonatkozóan belépési 
hozzájárulás befizetését javasolja bevezetni. 
 
A fenti javaslatok elfogadása esetén a Rendelet módosítása szükséges.  
 
A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok 
képviselőtestületeinek hozzájárulása szükséges.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a minden önkormányzati rendelet 
megalkotása esetén előzetes hatásvizsgálat elvégzését írja elő, melyről a közgyűlést tájékoztatni 
kell. A törvény 18.§-a előírja továbbá, hogy a rendelet–tervezethez indokolást szükséges 
csatolni.  
 
Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 1. mellékletét, a módosítással érintett önkormányzati 
rendelet az előterjesztés 2. mellékletét képezik. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi rendelet-tervezet elfogadását! 
 
Szolnok, 2022. augusztus 12. 
 
 
 
       Szalay Ferenc 
  



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja, 132.§ (4) bekezdés d) pontja, 62.§ (2) 
bekezdése és 60.§ (3), (4) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32.Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Besenyszög Város Önkormányzata, Csataszög Község Önkormányzata, 
Hunyadfalva Község Önkormányzata, Kőtelek Község Önkormányzata, Martfű Város 
Önkormányzata, Nagykörű Község Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata, 
Szajol Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Szászberek Község 
Önkormányzata, Tiszajenő Község Önkormányzata, Tiszasüly Község Önkormányzata, 
Tiszavárkony Község Önkormányzata, Tószeg Község Önkormányzata, Újszász Város 
Önkormányzata, Vezseny Község Önkormányzata, Zagyvarékas Község Önkormányzata 
képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1.§ 
 

(1) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) 
bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép  
„(1) A Társulás intézményei által nyújtott - a szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások körébe tartozó - ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. mellékletében foglaltak 
szerint határozza meg. 
(1a) Az intézményvezető a személyi térítési díjat az ellátott jövedelmi viszonyainak 
figyelembevételével - az intézményi térítési díj összegének e rendelet 3. mellékletében 
meghatározott kedvezmények szerinti csökkentésével - állapíthatja meg.” 
 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(3) A Rendelet 3. mellékletként kiegészül e rendelet 2. mellékletével. 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2022. ……-én lép hatályba. 
 
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. szeptember 29-i ülésén. 
 
 
 

 Szalay Ferenc  Dr. Sebestyén Ildikó 
polgármester címzetes főjegyző  

 



1. melléklet…/2022. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 

2. melléklet a 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez 

a Társulás intézményei által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 
körébe tartozó ellátások intézményi térítési díja 

Étkeztetés 

Település intézményi térítési díj 
helyszínen fogyasztás 
vagy elvitel esetén 
Ft/ellátási nap 

Kiszállításra 
számított térítési 
díj Ft/ellátási nap 

Szolnok 775 165 
Tószeg 700 90 
Tiszajenő 630 65 
Vezseny 630 65 
Szászberek 630 65 
Besenyszög 1000 0 
Nagykörű 910 0 
Kőtelek 870 0 
Hunyadfalva 805 0 
Szajol 1000 0 
Tiszasüly 950 0 
Csataszög 675 0 
Újszász 715 120 
Zagyvarékas 695 120 
Rákóczifalva 950 150 
Rákócziújfalu 810 150 
Tiszavárkony 810 150 
Martfű 950 150 

Házi segítségnyújtás 

Település intézményi térítési díj 
Ft/gondozási óra 

 Személyi gondozás Szociális segítés 
Szolnok 1300 1300 
Tószeg 1300 1300 
Tiszajenő 1300 1300 
Vezseny 1300 1300 
Szászberek 1300 1300 
Besenyszög 50 50 
Nagykörű 50 50 
Kőtelek 50 50 
Hunyadfalva 50 50 
Szajol 50 50 
Tiszasüly 50 50 



Csataszög 50 50 
Újszász 410 410 
Zagyvarékas 350 350 
Rákóczifalva 320 320 
Rákócziújfalu 320 320 
Tiszavárkony 320 320 
Martfű 350 350 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Település intézményi térítési díj szociálisan rászorult személy 
esetében/ intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult 
személy esetében 
Ft/készülék/ellátási nap 

Szolnok 160 
Tószeg 160 
Tiszajenő 160 
Vezseny 160 
Szászberek 160 
Besenyszög 50 
Nagykörű 50 
Kőtelek 50 
Hunyadfalva 50 

Szajol 50 
Tiszasüly 50 
Csataszög 50 
Zagyvarékas 160 
Rákóczifalva 130 
Rákócziújfalu 130 
Tiszavárkony 130 
Martfű 130 

Idősek nappali ellátása 

Település intézményi térítési díj 
csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő személy esetében 
Ft/ellátási nap 

intézményi térítési 
díj 
csak napközbeni 
tartózkodást 
igénybe vevő 
demens személy 
esetében 
Ft/ellátási nap 

intézményi 
térítési díj 
napközbeni 
tartózkodást és 
ott étkezést 
igénybe vevő 
demens személy 
esetében 
Ft/ellátási nap 

Szolnok 3135 3135 3910 
Tószeg 1620 1620 2320 
Besenyszög 20 0 0 
Kőtelek 20 0 0 
Szajol 20 0 0 



Tiszasüly 20 0 0 
Újszász 1650 0 0 
Zagyvarékas 1630 0 0 
Rákóczifalva 100 100 1050 
Martfű 100 100 1050 
 

Idősek Otthona 
Település intézményi 

térítési díj 
étkeztetéssel 

Ft/fő/ellátási nap 

intézményi 
térítési díj 
étkeztetés nélkül 

Ft/fő/ellátási nap 

Belépési hozzájárulás 
összege  

Egyszeri 
hozzájárulás összege 
emelt színvonalú 
bentlakásos ellátás 
esetén 

Szolnok 

I. és IV. 
számú Idősek 
otthona  

4940 4110 3 000 000 Ft egyágyas 
elhelyezés esetén 

0 

Szolnok 

II. és III. 
számú Idősek 
otthona 

4940 4110 0 0 

Besenyszög 3760 1675 0 0 

Nagykörű 4400 2210 12., 13., 14., és a 15. számú 
szobákban történő elhelyezés 
esetén 800 000 Ft 

0 

Rákóczifalva 4200 1900 0 egyágyas elhelyezés 
esetén: 2 100 000 Ft 

kétágyas elhelyezés 
esetén: 1 500 000 Ft 

Időskorúak gondozóháza 

intézményi térítési díj összege étkeztetéssel: 6500 Ft/fő/nap 

intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 5670 Ft/fő/nap 

Hajléktalan személyek átmeneti szállása 

intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 4875 Ft/fő/nap 

Fogyatékosok nappali intézménye (Liget út) 

intézményi térítési díj összege étkeztetéssel (ebéd 970 Ft/ellátási nap: 9320 Ft/fő/ellátási nap 

intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 8350 Ft/fő/ellátási nap 

 



Fogyatékosok nappali intézménye (Vércse út) 

intézményi térítési díj összege étkeztetéssel (ebéd 970 Ft/ellátási nap: 13195 Ft/fő/ellátási nap 

intézményi térítési díj összege étkeztetés nélkül: 12225 Ft/fő/ellátási nap 
 

 
Támogató szolgálat 

 
Település   
Rákóczifalva központtal intézményi térítési díj 

szociálisan rászorult személy 
esetében 

intézményi térítési díj 
szociálisan nem rászorult 
személy esetében 

személyi segítés 500 Ft/szolgálati óra 1500 Ft/szolgálati óra 
szállítás 100 Ft/szállítási kilométer 200 Ft/szállítási kilométer 
gépjárműhasználat 0 Ft/szállítási kilométer 150 Ft/szállítási kilométer 
 
 
 
  



2. melléklet…/2022. (…..) önkormányzati rendeletéhez 
 

3. melléklet a 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez 

az intézményvezető által a személyi térítési díj megállapításánál az intézményi térítési 
díjhoz viszonyított csökkentésnél figyelembe vehető jövedelmi kategóriák és csökkentési 

mértékek  

Az intézményvezető 

Étkeztetés 

SZOLNOK 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési 
díjhoz képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás 
vagy elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 

Kiszállításra 
számított térítési díj 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
Ft/ellátási nap 

kérelmező jövedelme 0 -30.000.-Ft/hó között van - 775 - 165 

kérelmező jövedelme 30.001-35.625.-Ft/hó között van - 525 - 165 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 125%-
át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a (35.626-
42.750.-Ft/hó) van 

- 345 - 0 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-
át meghaladja, de legfeljebb annak 300 %-a (42.751-
85.500.-Ft/hó) 

- 165 - 0 

TÓSZEG 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy 
elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 

Kiszállításra számított 
térítési díj csökkentésének 
lehetséges mértéke Ft/ellátási 
nap 

kérelmező jövedelme 0-30.000.-Ft/hó 
között van 

- 700 - 90 

kérelmező jövedelme 30.001-35.625.-
Ft/hó között van 

- 450 - 90 



kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 125%—át meghaladja, 
de legfeljebb annak 150 %-a (35.626-
42.750.-Ft/hó) 

- 285 - 0 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 150%—át meghaladja, 
de legfeljebb annak 300 %-a (42.751-
85.500.-Ft/hó) 

- 140 - 0 

 
TISZAJENŐ, VEZSENY, SZÁSZBEREK 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy 
elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 

Kiszállításra számított 
térítési díj csökkentésének 
lehetséges mértéke Ft/ellátási 
nap 

kérelmező jövedelme 0-30.000.- Ft/hó 
között van 

- 630 - 65 

kérelmező jövedelme 30.001-35.625.-
Ft/hó között van 

- 450 - 65 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 125%—át meghaladja, 
de legfeljebb annak 150 %-a (35.626-
42.750.-Ft/hó) 

- 285 - 0 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 150%—át meghaladja, 
de legfeljebb annak 300 %-a (42.751-
85.500.-Ft/hó) 

- 170 - 0 

ÚJSZÁSZ 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi 
térítési díjhoz képest való 
csökkentésének lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy elvitel 
esetén 

(Ft/ellátási nap) 
kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-a, vagy 
az alatt van (legfeljebb 28.500.-
Ft/hó) 

- 465 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-át 
meghaladja, de legfeljebb annak 
200 %-a (28.501-57.000.-Ft/hó) 

- 215 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 200%-át 

- 25 



meghaladja, de legfeljebb annak 
300%-a (57.001-85.500.-Ft/hó) 

ZAGYVARÉKAS 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi 
térítési díjhoz képest való 
csökkentésének lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy elvitel 
esetén 

(Ft/ellátási nap) 
kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-a, vagy 
az alatt van (legfeljebb 8.500.-
Ft/hó) 

- 395 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-át 
meghaladja, de legfeljebb annak 
200 %-a (28.501-57.000.-Ft/hó) 

- 200 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 200%-át 
meghaladja, de legfeljebb annak 
300%-a (57.001-85.500.-Ft/hó) 

- 80 

RÁKÓCZIFALVA 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi 
térítési díjhoz képest való 
csökkentésének lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy elvitel 
esetén 

(Ft/ellátási nap) 
kérelmező jövedelme 50.000.- Ft/hó alatt van  - 450 

kérelmező jövedelme 50.000-80.000.- Ft/hó között van - 250 

RÁKÓCZIÚJFALU 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy 
elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 



kérelmező jövedelme 50.000.- Ft/hó alatt van  - 410 

kérelmező jövedelme 50.000-80.000.- Ft/hó között van - 210 

TISZAVÁRKONY 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy 
elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 
kérelmező jövedelme 50.000.- Ft/hó alatt van  - 410 

kérelmező jövedelme 50.000-80.000.- Ft/hó között van  -  210 
 

MARTFŰ 
 
Kategóriák 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke  

helyszínen fogyasztás vagy 
elvitel esetén 

(Ft/ellátási nap) 
kérelmező jövedelme 50.000.- Ft/hó alatt van  - 450 

kérelmező jövedelme 50.000-80.000.- Ft/hó között van - 250 
 
 

Házi segítségnyújtás 
SZOLNOK 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1130 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1105 



kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van, de annak 25 %-át 
nem éri el 

- 1080 

szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1080 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1015 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van, de annak 25 %-át 
nem éri el 

- 950 

TÓSZEG 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1130 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1080 

szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626- 42.750.-Ft/hó) 

- 1105 



kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1030 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1000 

TISZAJENŐ 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1130 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1080 

szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1030 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1000 

 
VEZSENY 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 



kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626- 42.750.-Ft/hó) 

- 1130 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1080 

 
szociális segítés 

 
 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626- 42.750.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1030 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1000 

 
SZÁSZBEREK 

személyi gondozás 
 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1130 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1105 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1080 

szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 %-a, vagy az alatt van (legfeljebb 35.625.-Ft/hó) 

- 1300 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
125 % -át meghaladja, de legfeljebb annak 150 %-a 
(35.626-42.750.-Ft/hó) 

- 1105 



kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 300%-a 
(42.751-85.500.-Ft/hó) 

- 1030 

kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 
300 %-a (85.501.-Ft/hó) felett van 

- 1000 

RÁKÓCZIFALVA 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el - 320 

RÁKÓCZIÚJFALU 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el - 320 

TISZAVÁRKONY 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el - 320 

MARTFŰ 

személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 350 
 

 

 



BESENYSZÖG 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

NAGYKÖRŰ 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

KŐTELEK 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

 



HUNYADFALVA 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

SZAJOL 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

TISZASÜLY 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

 



CSATASZÖG 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 50 

ÚJSZÁSZ 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 410 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 410 
 

ZAGYVARÉKAS 

Személyi gondozás 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 350 

Szociális segítés 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési 
díjhoz képest való csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/gondozási óra) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- Ft-ot nem éri el  - 350 
 
 



 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

SZOLNOK, TÓSZEG, TISZAJENŐ, VEZSENY, SZÁSZBEREK, ZAGYVARÉKAS 
 
Kategóriák 

szociálisan rászorult személy esetében a személyi térítési 
díj intézményi térítési díjhoz képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke (Ft/készülék/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 300%-a, vagy az alatt van 
(legfeljebb 85.500.-Ft) 

- 160 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 300 %-a (85.501.-Ft/hó) 
felett van, de annak 2 %-át nem éri el 

- 120 

RÁKÓCZIFALVA, RÁKÓCZIÚJFALU, TISZAVÁRKONY, MARTFŰ 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz képest 
való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/készülék/ellátási nap) 

szociálisan rászorult személy esetében - 100 

 

BESENYSZÖG, HUNYADFALVA, KŐTELEK, NAGYKÖRŰ, SZAJOL, TISZASÜLY, 
CSATASZÖG 

 
 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz képest 
való csökkentésének lehetséges mértéke 
(Ft/készülék/ellátási nap) 

szociálisan rászorult személy esetében - 50 

Idősek nappali ellátása 

SZOLNOK 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési 
díjhoz képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/nap) 

Csak napközbeni 
tartózkodást 
igénybe vevő 
demens személy 
esetében 

a személyi térítési 
díj intézményi 
térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

Napközbeni 
tartózkodást és ott 
étkezést igénybe 
vevő demens 
személy esetében 

a személyi térítési 
díj intézményi 
térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- 
Ft-ot nem éri el 

- 3135 - 3135 - 3910 



 

 

TÓSZEG 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési 
díjhoz képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

 

Csak napközbeni 
tartózkodást 
igénybe vevő 
demens személy 
esetében 

a személyi térítési 
díj intézményi 
térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

Napközbeni 
tartózkodást és ott 
étkezést igénybe 
vevő demens 
személy esetében 

a személyi térítési 
díj intézményi 
térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000.- 
Ft-ot nem éri el 

- 1620 - 1620 - 2320 

RÁKÓCZIFALVA 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
demens személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

Napközbeni tartózkodást 
és ott étkezést igénybe 
vevő demens személy 
esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének lehetséges 
mértéke (Ft/ellátási nap) 

kérelmező 
jövedelme az 
öregségi 
nyugdíjminimum 
500%-át nem éri 
el 

- 100 - 100 - 1050 

MARTFŰ 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési 
díjhoz képest való 
csökkentésének 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe 
vevő demens személy 
esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési 
díjhoz képest való 
csökkentésének 

Napközbeni 
tartózkodást és 
ott étkezést 
igénybe vevő 
demens személy 
esetében 

a személyi térítési 
díj intézményi 



lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

 

lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

térítési díjhoz 
képest való 
csökkentésének 
lehetséges 
mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum 500 %-át nem 
éri el 

- 100 - 100 - 1050 

BESENYSZÖG 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 20 

TISZASÜLY 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 20 

KŐTELEK 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 20 



 

SZAJOL 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 20 

ÚJSZÁSZ 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 1650 

ZAGYVARÉKAS 

 
Kategóriák 

Csak napközbeni 
tartózkodást igénybe vevő 
személy esetében 

a személyi térítési díj 
intézményi térítési díjhoz 
képest való csökkentésének 
lehetséges mértéke 
(Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme a 300.000 Ft-ot nem éri el - 1630 

Hajléktalanok átmeneti szállása 

SZOLNOK 

 
Kategóriák 

a személyi térítési díj intézményi térítési díjhoz képest való 
csökkentésének lehetséges mértéke (Ft/ellátási nap) 

kérelmező jövedelme 15 500 Ft/hó, vagy 
az alatti  

- 4875 



kérelmező jövedelme 15 501 - 28 500 
Ft/hó közötti 

- 4575 

kérelmező jövedelme 28 501 – 57 000 
Ft/hó közötti 

- 4325 

kérelmező jövedelme 57 001 – 85 500 
Ft/hó közötti  

- 3775 

kérelmező jövedelme 85 501 - 114 000 
Ft/hó közötti 

- 3225 

kérelmező jövedelme 114 001 – 142 500 
Ft/hó közötti 

- 2675 

kérelmező jövedelme 142 501 – 171 000 
Ft/hó közötti 

- 2125 

kérelmező jövedelme 171 001 – 199 500 
Ft/hó közötti 

- 1575 

kérelmező jövedelme 199 501 - 228 000 
Ft/hó közötti 

- 1025 

kérelmező jövedelme 228 001 – 256 500 
Ft/hó közötti 

- 475 

 
Fogyatékosok nappali intézménye 

Liget út 
 

A személyi térítési díj étkezéssel   -7845 Ft/ellátási nap    
A személyi térítési díj étkezés nélkül -7845 Ft/ellátási nap  

 

Vércse út 

A személyi térítési díj étkezéssel   - 11720 Ft/ellátási nap    
A személyi térítési díj étkezés nélkül -11720 Ft/ellátási nap  

 
 

  



INDOKOLÁS 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 14/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelethez 

 

A jogszabályi változásból eredő béremelkedések, normatíva változások és a szolgáltatási 
önköltség emelkedése szükségessé teszik az intézményi térítési díjak emelését.  

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai 
Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy 
egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

Az intézményi térítési díjak és a csökkentésükre igénybe vehető kedvezmények mellékletekben 
történő szabályozása. 

 
2.§-hoz  

 
Hatálybalépésre vonatkozó szabályozás. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Az előterjesztés 1. melléklete 
 

Előzetes Hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján 

 
I. Az önkormányzati rendelet hatásai 

a.) társadalmi hatásai: a szociális ellátásokat igénybevevők részére többletterhet 
eredményez  
b.) gazdasági hatásai: nincsenek 
c.) költségvetési hatásai: az intézményi térítési díjak emelése hozzájárul a költségvetési 
fedezet biztosításához az ellátás biztonságos szolgáltatása érdekében 

      d.) környezeti következményei: közvetlen következményei nincsenek 
      e.) egészségi következményei: közvetlen következményei nincsenek 

f.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nagymértékű, elsősorban az ellátást 
biztosító költségvetési szervek feladatellátásában jelentkezik a személyi térítési díjak 
módosítása miatt  

  
II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a jogszabályi 
változásból eredő béremelkedések, normatíva változások és a szolgáltatási önköltség 
emelkedése miatt az ellátás további megfelelő színvonalon való biztosíthatósága érdekében. 
 
III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 
 

a.) személyi feltételek: biztosítottak 
b.) szervezeti feltételek: biztosítottak 
c.) tárgyi feltételek: biztosítottak  
d.) pénzügyi feltételek: biztosítottak 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
____/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. rendelet 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. § 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő–testületének Zagyvarékas község 
településképének védelméről  szóló 3/2018. (IV.1.) önkormányzati rendelete  1. melléklete 
helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
 



2 

 
 
 

Záró rendelkezések 
2. § 

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

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

 
polgármester 

 
jegyző 
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1. melléklet a ………………………. önkormányzati rendelethez 

 

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása – Belterület 

 

 

 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
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                     ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. szeptember 28-i ülésére 

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

 
A rendelet módosítására a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
folyamatban lévő településrendezési terv módosításával kapcsolatos előírása miatt került sor. A korábbi 
településképi rendelet kiegészítéseként kérték a településképi szempontból meghatározó területek 
lehatárolásának módosítását úgy, hogy a fejlesztéssel érintett terület és  a környező területek, tekintettel 
arra, hogy nem olyan jellegűek, hogy  a településkép szempontjából meghatározóak lennének így ne 
képezzék ezen területek részét. 
A módosítás az 1. melléklet cseréjére irányul.  

 
 

A fentiek figyelembevételével elkészült a településképi rendelet módosításának tervezete, melynek 
tartalmát illetően előzetesen egyeztetési eljárást kellett lefolytatni a TAK egyeztető felületen, valamint az 
E – TÉR  rendszerben a jogszabályban előírt államigazgatási szervekkel, valamint párhuzamosan a 
partnerségi egyeztetés is el kell végezni. 
A beérkezett vélemények ismertetése: 
 
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda JN/40/00516-2/2022 
véleménye alapján a jogszabályi hivatkozások javításra kerültek,  a kért módosítások és pontosítások 
átvezetésre kerültek. 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság írásban nyilatkozott, észrevételt nem tett. 
A TAK egyeztető felületén a további értesített államigazgatási szervek véleményt nem tettek. 
Partnerségi egyeztetés: 
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: 
 

 



 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
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1.§-hoz 
A melléklet helyébe új mellékletet léptet. 
2.§ 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
III. Előzetes hatásvizsgálat 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó 
lehatárolás módosításának tekintettel arra, hogy nem okozza  az utcakép megváltozását  a társadalomra, 
mind a gazdaságra  hatása nincs. 
 
Költségvetési hatása: Nincs hatása az önkormányzat költségvetésére.  
 
Környezeti, egészségi következményei: Nincs környezeti, egészségi következménye. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A településrendezési terv módosítása miatt szükséges. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A településrendezési terv 
módosítás nem hagyható jóvá. 
 
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. szeptember 20. 
 
 
 
                                                         
                                                                                                Dr. Fekete Nóra 
                                                                       jegyző 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. szeptember 28 –i ülésére 

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

Az ellátásért felelős önkormányzatok a Vksztv. 18. §-a és a koncessziós szerződés értelmében 
kötelesek a koncessziós díjat (használati díjat) víziközmű fejlesztésre fordítani. A gördülő 
fejlesztési tervben (továbbiakban: GFT) 2023. évre tervezett beruházási munkák elvégzésére a 
használati díj, Önkormányzat által meghatározott pályázati forrás és a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás biztosít fedezetet. 
2023. évet követő évek fejlesztéseinek pénzügyi forrása forráshiányos.  

A közműrendszereinkre tervezett feladatok a műszaki szükségesség szerinti prioritási 
sorrendben kerülnek elvégzésre, mely által a folyamatos üzemeltetés biztosítható, mivel a 
működés szempontjából legfontosabb technológiai elemek beruházási feladatait helyezzük 
előtérbe. Amennyiben többlet, egyéb forrás egy-egy évben nem áll megfelelő mértékben 
rendelkezésre (pl.: pályázat), akkor a tervezett feladatok átütemezésre kerülnek. 
A források biztosításánál az ellátásért felelősök élni kívánnak a víziközmű rendszerenként 
tervezetten képződő használati díj, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás átcsoportosításának 
lehetőségével. 

A Gördülő Fejlesztési Tervben részletezett műszaki tartalom a megfelelő pénzügyi források 
biztosításával megvalósításra kerül, azzal a havária események bekövetkezésének 
valószínűsége csökkenthető.  
Amennyiben a jelen fejlesztési tervekben  nem szereplő beruházást szeretne az Önkormányzat 
a későbbiekben végrehajtani, az csak akkor lehetséges ha a jelen tervezetben szerepel.  
Kérem a Képviselő – testületet nézze át a mellékelt táblázatokat ( D oszlop)  és amennyiben a 
tervekben nem szereplő   beruházást, fejlesztést javasol tegye meg javaslatát. 
Zagyvrékas, 2022. szeptember   

        
       Polónyi László 

      a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró 
      pénzügyi bizottság elnöke 

 
 

 

____/2022. (_____) Kt. határozat  

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 



 

 

 

 

A Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő 
szennyvíz beruházásokat, szennyvíz  felújítás és pótlás, víz beruházás, víz felújítás és pótlásról szóló  
tervezeteket a melléklet szerint elfogadja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László  polgármester  

 
Értesül:  
Polónyi László polgármester 

Dr. Fekete Nóra jegyző  

Víz és Csatornaművek Zrt. Szolnok  

 

 

 

 



Tervezett nettó költség

5 Átemelő szivattyúk beszerzése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
12 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2028 X X X 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2,5 - 32 kW
Kapacitábővítést és folyamatos üzembiztonságot célzó hatékonyságot, 

fenntarhatóságot támogató energetikai célú beruházás
4 X X X X X X

9

Folyamatirányító és szabályzórendszer kiépítése további 
átemelőkre és a lefolyás szabályozás kialakítása 

vízgyűjtőnként, továbbá biztonsági energiaellátás 
csatlakozásának kiépítése

Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
8 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2010-ben valósult meg Szolnok és a kis regionális 

szennyvízátemelő rendszer kulcsfontosságú 
átemelőinek villamos berendezés és irányítástechnikai 

fejlesztése

A rendszer teljes körű üzemeltetéséhez szükséges a mellékművek szoftver és 
hardver bővítése. Továbbá a szennyvíztisztítóhoz leérkező tápanyag napi 

eloszlása döntő mértékű. A hatékony üzemeltetés érdekében a szennyvíztisztító 
telepi igényeknek megfelelően kell összegyűjteni átemelőkhöz tartozó vízgyűjtő 

területről érkező vizeket, melyet megfelelő folyamatirányító rendszer 
támogatásával kell megvalósítani. Fontos a nyers szennyvízminőség és mennyiség 

ellenőrzése  az öt regionális távveveztéken. 

3 X X X X X X X X

31

A települések folyamatos és biztonságos 
szennyvízelvezetéséhez, Szolnok város víziközmű 

rendszerének tehermentesítése miatt a távvezetékek 
kapacitásbővítése/új távvezeték és átemelők  építése 

elengedhetetlen:                                                                                                                                                                                          
- Tiszapüspöki-Szajol-Rákóczifalva-Rákócziújfalu 

távvezetékek leválasztása a meglévő rendszerről, és új 
regionális átemelővel, új Tisza alatti átvezetéssel közvetlen 

rákötés a szennyvíz rendszer végátemelőjére.                                                                                                                                                                              
- Jászalsószentgyörgy-Zagyvarékas-Újszász-Szászberek-
Besenyszög leválasztása a meglévő rendszerről, és új 
regionális átemelőkkel közvetlen rákötés a szennyvíz 

rendszer végátemelőjére.                                                                                                                                          
- A települési végátemelők energetikai korszerűsítése, 

mérési pontok kiépítése, folyamatirányító- és szabályzó 
rendszerének teljes körű megvalósítása. 

Vízjogi létesítési engedélyköteles

Rákóczifalva Város 
Önkormányzata, Rákócziújfalu 

Község Önkormányzata, 
Szászberek Község 

Önkormányzata, Szolnok 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Újszász Város 
Önkormányzata, Zagyvarékas 

Község Önkormányzata

42 000 000 forráshiány 2024 2027 X 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 Terv szerint

Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Rákóczifalva, Rákócziújfalu  Tószeg, 
Vezseny, Tiszavárkony, Tiszajenő, Besenyszög, Jászalsószentgyörgy, 

Szajol és Tiszapüspöki  településeken szennyvízelvezető kapacitás hiánya 
miatt a települések fejlődése leállt (ezért kiemelten hátrányos helyzetűek), 

a nagy egyidejűségek miatt egyes átemelőknél elöntések jelenhetnek 
meg, mely szennyezések terhelik a környezetet, továbbá az elvezetett 
szennyvíz mennyiségek jelentősen terhelik Szolnok város egyesített 

rendszerét. A rendszer korszerűsítésével Szolnok csatornahálózatának 
tehermentesítése megvalósul, a tartózkodási idők csökkennek, és a fém- 

és betonkorróziós problémák kialakulása időben eltolódik. Új 
szennyvízelvezető rendszer és hozzá kapcsolódó szennyvízátemelők 

építésével az elöntések csökkennek, a környezeti terhelés megszűnik, és 
a meglévő közintézmények (Idősek otthona, Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs 
Intézmény, iskolák, óvodák, stb.) szennyvízelvezetési problémái 

megoldódnak. Üzemhatékonyság, energetikaihatékonyság optimalizáltság 
növelő, vízveszteség és környezetterhelés csökkentő beruházás

5 X X X X

38 Digitális közműtérkép kivitelezése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
700 forráshiány 2024 2025 X 350 350 Autodesk Infrastructure Map Server alapú Topobase 

rendszer

 Digitális közműtérképes rendszer bevezetése, jelenlegi közműtérképének 
digitális szennyvízvíz szakági átalakítása, a rendelkezésre álló papírszelvények és 

állományok alapján digitális szennyvízvíz szakági téradatbázis kiépítése, naprakész 
és felhasználóbarát térképes rendszer kialakítása, fejlesztése

1 X X

46
Csővezetékbe építhető

 aprító berendezés 
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2024 2036 X X 800 800 800 800 800 7,5 kW-os motor, IP55, 76-1138 m3/h kapacitású, 
4 db terv szerint

Üzembiztonság fokozása a szennyvízátemelők üzemére
 a bizonytalan felhasználói csatornaillemtani használat miatt, működési és 

üzemeltetési hatásfok növelése iránti beruházás
3 X X X X X

63 Szolgalmi jog rendezése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
1 000 forráshiány 2025 2037 X X 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Zagyvarékas közigazgatási területe

 A 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján a vízvezetési szolgalmi jog 
fennállását és keletkezésének időpontját a határozatban kell megállapítani, mely 

alapvető része az új beruházás és korszerűsítés jogi megfeleltetésének
1 X X X X X X X X X X X X X

83
Szennyvízátemelők

 erősáramú berendezéseinek kapacitás bővítése
Egyéb engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

12 500 forráshiány 2026 2035 X X 4 167 4 167 4 167 Terv szerint

Folyamatos üzemeltetés és aggresszív környezeti hatások miatti elhasználódás 
jelentkezik, továbbá a szennyvíz végátemelők külső villamos energia ellátása a 

csatlakozó esetleges kábel szűk keresztmetszete miatt ha nem megfelelő, 
gyakoriak a meghibásodások, áramkimaradások, mely az átemelő működésében 

zavarokat, az átemelő melletti területrészen környezetkárosodást is okozhat, 
valamint a  szennyvízelvezetési kapacitásnövelés esetén a nagyobb szivattyúkhoz 

igazodóan a teljesítménynövelést is el kell végezni, így a megfelelő működési 
hatékonyság és a fenntartható üzemeltetés igényli a szükséges fejlesztést, pótlást

3 X X X

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e a 

beruházás
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
Forrás 

megnevezése***
Megvalósítás várható 

időtartama
Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

95 Mennyiségmérők beépítése végátemelőbe Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
5 000 forráshiány 2027 2035 X X 2 500 2 500 Távleolvasásra alkalmas, indukciós mennyiségmérő

A vízgazdálkodási- és üzemeltetés biztonsági szempontok biztosításához 
szükséges fejlesztés

1 X X

97
Zagyvarékas kistérségi
 új végátemelő II. ütem

Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
1 200 forráshiány 2028 2028 X 1 200 Terv szerint

Hidraulikai optimalizálás, megfelelő műkődési hatékonyság, kapacitásbővítés 
fejlesztés és a települési nyomóvezeték rákötése

4 X



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

103
Csatornarendszer  (pl.: vegyszeradagoló rendszerek, vagy 

levegőztető, lefúvató rendszer) szag és korróziós hatásainak 
csökkentésére szagtalanító rendszer kiépítése

Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
7 000 forráshiány 2028 2028 X 7 000 Terv szerint

A jelenlegi kiépítés szerint a hosszú nyomóvezeték szakaszokon nincs megoldva a 
szennyvíz levegőztetése, így a hosszú tartózkodási idők miatt erősen berothadt 
állapotban érkezik a főgyűjtőre, ami a beton anyagú csatorna erős korrózióját 

okozza. Nem megfelellő minőségű szennyvizek rongálják  a vezetékek és aknák 
szerkezetét és a szennnyvíztisztíási technológiát is kedvezőtlenül befolyásolják. 
Ezért a állapotmegóvó, és így hatásfok növelő fejlesztés nélkülönözhetetlennek 

számít, valamint a fenntarthatóságot és a minőség javulást indukáló 
fejlesztéseket, új rendszerelemek beépítését is indokoltá teszi 

3 X



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

112
Elszívó rendszer kiépítése, szagmegkötő, szagmentesítő 

biofilterek korszerűsítése
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

6 000 forráshiány 2029 2030 X 3 000 3 000 Terv szerint

A jelenlegi kiépítés szerint a hosszú nyomóvezeték szakaszokon nincs megoldva a 
szennyvíz levegőztetése, így a hosszú tartózkodási idők miatt erősen berothadt 
állapotban érkezik a főgyűjtőre, ami a beton anyagú csatorna erős korrózióját 

okozza. Nem megfelellő minőségű szennyvizek rongálják  a vezetékek és aknák 
szerkezetét és a szennnyvíztisztíási technológiát is kedvezőtlenül befolyásolják. 
Ezért a állapotmegóvó, és így hatásfok növelő fejlesztés nélkülönözhetetlennek 

számít, valamint a fenntarthatóságot és a minőség javulást indukáló 
fejlesztéseket, új rendszerelemek beépítését is indokoltá teszi 

2 X X

115 Települési új végátemelő építés Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
30 000 forráshiány 2030 2030 X 30 000 Terv szerint

Hidraulikai optimalizálás és kapacitásbővítés, új rendszerelem beépítésével 
történő fejlesztés

4 X



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

135
Átemelő beömlő vezetékén elzárószerelvények mechanikus- 

és villamos meghajtású hajtóművek kiépítése
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

7 000 forráshiány 2032 2036 X 3 500 3 500 AUMA hajtóművek, terv szerint
Nagy kapacitású átemelőknél az elzárószerelvények gyorsabb-, biztonságosabb 

kezelhetősége, üzemeltethetősége érdekében a folyamirányító rendszerben 
történő működtetéshez elengedhetelenek a beszerzések, fejlesztések

1 X X



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

153
Csatornahálózaton online mintavevő és vízminőség  elemző 

rendszer kiépítése
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

6 000 forráshiány 2036 2036 X 6 000 Terv szerint
Nyers szennyvízminőség ellenőrzése a regionlás távveveztéken, hatékonyság 

növelése, fejlesztése
1 X



Tervezett nettó költség
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a 
beruházás

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) megnevezése

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható 
időtartama

Tervezett időtáv**** Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-
Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-27854-1-006-00-006
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei

162
Kiépített irányítástechnikai rendszer csatlakoztatása egy 

térinformatikai rendszerhez
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 000 forráshiány 2037 2037 X 2 000 Terv szerint
Egységes közmű nyilvántartási és üzemeltetési rendszer a hatékonyág, 

gazdaságosság növelésére
1 X



>

Tervezett nettó 
költség

2 Szennyvíz gerincvezeték felújítás, pótlás Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
5 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 NA300 - NA2200
Az elöregedett szennyhálózat, így rekonstrukció szükséges, mely idegenvizek 
csökkentését eredményezi, javítja a hidraulikai viszonyokat, a fenntartható 

üzemelést elősegíti és csökkenti a környezetterhelést
5 X X X X X X X X X X X X X X X

19
Szennyvíz bekötővezetékek

 felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

25 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 NA 125 - NA 300
Az elöregedett és korszerűtlen bekötővezetékek miatt bekövetkező 

meghibásodások nagyságából adódó rekonstrukció
2 X X X X X X X X X X X X X X X

20 Aknafedlapok cseréje/pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
2 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Öntöttvas
Az úthálózati rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a szennyvízhálózaton lévő 

aknafedlapok állapotát felül kell vizsgálni és az állapottól függően fel kell újítani, 
ki kell cserélni, szintre kell emelni

3 X X X X X X X X X X X X X X X

27 Szivattyú felújítás, pótlás Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
37 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 6 167 6 167 6 167 6 167 6 167 6 167 FLYGT
A gépkönyv szerinti futásteljesítményt meghaladó 24 órás folyamatos üzem miatt 

szükséges a gépek fő szerkezeti elemeinek felújítása, komplett cseréje, 
energetikai és hatékonyságot növelő fejlesztés

3 X X X X X X

33
Szennyvízátemelőknél

szerelvények felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

4 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 500 500 500 500 500 500 500 500 Tolózár, visszacsapó, kompenzátor, hajtómű
A darabos szennyeződések, a homok koptató tevékenysége miatt eszközeink 
nyitó és záró állapotai nem megfelelően működnek, az üzemvitel érdekében 

felújításuk, pótlásuk szükséges
3 X X X X X X X X

58
Szolnok - Zagyvarékas  - Újszász - Szászberek
 (+ települések amelyekről szennyvíz érkezik) 

kistérségi nyomóvezeték felújítása
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzat               

Újszász Város 
Önkormányzata             

Szászberek Község 
Önkormányzata  

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 000 000 forráshiány 2024 2026 X 666 667 666 667 666 667 NA 300 AC; 15,7 km

Az elöregedett nyomóvezeték miatt bekövetkező meghibásodások nagyságából 
adódó rekonstrukció, mely az üzemeltetés biztonságát növeli, javítja a hidraulikai 

viszonyokat és energiamegtakarítást eredményez. Az üzemelő vezeték 5 
település szennyvízelvezetését szolgálja.

4 X X X

75
Folyamatirányító és szabályzórendszer 

felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 400 forráshiány 2024 2035 X X 600 600 600 600
 2010-ben valósult meg Szolnok és a kis regionális 

szennyvízátemelő rendszer kulcsfontosságú átemelőinek 
villamos berendezése és irányítástechnikája, mely 

folyamatos bővítés alatt áll.

Nyers szennyvízminőség és mennyiség ellenőrzése  az öt regionlás távveveztéken. 
A rendszer teljeskörű üzemeltetéséhez szükséges szoftver és hardver felújítása, 

komplett cseréje, pótlása.
3 X X X X

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Forrás 

megnevezése***
Megvalósítás várható 

időtartama

21-27854-1-006-00-006

Tervezett időtáv****

Víziközmű-rendszer kódja: **

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Az érintett 
ellátásért felelős(ök) 

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 
pótlás



>

Tervezett nettó 
költség

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Forrás 

megnevezése***
Megvalósítás várható 

időtartama

21-27854-1-006-00-006

Tervezett időtáv****

Víziközmű-rendszer kódja: **

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Az érintett 
ellátásért felelős(ök) 

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerintMűszaki paraméterek Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 
pótlás

85
Aknák felújítása, 

betonkorrózió elleni védelem 
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 000 forráshiány 2024 2036 X X 286 286 286 286 286 286 286 Szerelvény-, tisztító-, fordító-, vég- és ellenőrző aknák
A térszínről és a talajvízből bekerülő vizek károsan befolyásolják az aknák 

szerkezetét.  A beton felületek-, a teherviselő betonacélok védelme érdekében 
feltétlenül szükséges az aknafelületek felújítása, komplett cseréje

3 X X X X X X X

96
Szennyvízátemelő nyomóvezetékek és csatlakozó 

idomok teljes körű felújítása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

20 000 forráshiány 2024 2037 X X 2 857 2 857 2 857 2 857 2 857 2 857 2 857
Talpaskönyök, könyök, nyomócső, vezetőcső- és tartó, 
szivattyú kiemelő, egyedileg legyártott idom, karimás 

kötések, tisztító csonk, létra, korlát
Elöregedő rendszerelemek teljeskörű felújítása, fejlesztése, cseréje 3 X X X X X X X

121
Szagmentesítő biofilterek

 felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 000 forráshiány 2025 2035 X X 667 667 667 Új típus

A jelenlegi kiépítés szerint a hosszú nyomóvezeték szakaszokon nincs megoldva a 
szennyvíz levegőztetése, így a hosszú tartózkodási idők miatt erősen berothadt 

állapotban érkezik a szennyvíz az átemelőkben, ahol könnyen kiszellőzik. A 
felgyülemlett gázok, gőzök kellemetlen szaghatásokat eredményez, ezért a 

szagmentesítő rendszerek felújítása, komplett cseréje szükséges, mely 
ugyanakkor környezetterhelést csökkentő fejlesztés 

3 X X X

127 Zagyvarékas meglévő települési végátemelő felújítás Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
30 000 forráshiány 2026 2026 X 30 000 Átmérő: 3,0 m; 

teljes mélység: 4,5 m

Működőképesség, öblítés biztosítása, a teljes települési üzemeltetési területről 
érkező szennyvizek átemelése a technológiára. Folyamatos üzembiztonságot 

növelő, üzemeltetési költségeket csökkentő és energetiaki hatékonyságot növelő 
fejlesztés.

4 X

132
Zagyvarékas kistérségi meglévő szennyvízátemelő 

teljeskörű felújítása
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

60 000 forráshiány 2026 2027 X 30 000 30 000 Átmérő: 2,0 m;
 teljes mélység: 5,0 m

Működőképesség, öblítés biztosítása, a teljes üzemeltetési területről érkező 
szennyvizek átemelése a technológiára. Folyamatos üzembiztonságot növelő, 

üzemeltetési költségeket csökkentő és energetiaki hatékonyságot növelő 
fejlesztés.

4 X X

147
Szennyvízátemelők erősáramú berendezéseinek 

felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

6 000 forráshiány 2027 2034 X X 3 000 3 000 Kapcsoló és vezérlő berendezések és szekrények
Folyamatos üzemeltetés és az aggresszív környezeti hatások miatti elhasználódás 

jelentkezik, ezért fejlesztés/pótlás vált szükségessé, mely energetikai célú 
megtakarítást eredményez a fenntartható fejlődés fókuszában 

3 X X

165
Szennyvízátemelők és szerelvényaknáinak vízzárósági 

felújítása, betonkorrózió elleni védelem 
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

22 000 forráshiány 2028 2037 X 7 333 7 333 7 333 Köztes- és vágátemelők
Működőképesség, öblítés biztosítása. Folyamatos üzembiztonságot növelő, 
üzemeltetési költségeket csökkentő és energetiaki hatékonyságot növelő 

fejlesztés vagy  komplett csere
3 X X X

190 Kerítés felújítása, pótlása Egyéb engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
2 400 forráshiány 2032 2032 X 2 400 Átlagos biztonságú szerkezet

Víziközművek védőterületeinek és védősávjainak biztosítása közegészségügyi és 
környezetvédelmi szemponból is indokolt, így az elkorrodálódott és kidőlt 

védőterületet lehatároló kerítés felújítása, komplett cseréje, pótlása szükséges.
1 X

205 Közlekedési utak felújítása Egyéb engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
1 000 forráshiány 2033 2033 X 1 000 Egysávos útpálya

Elöregedett közlekedési utak miatt bekövetkező szennyvízhálózati 
meghibásodások nagyságából adódó rekonstrukció

1 X

215
Csatornahálózaton kiépült vegyszeradagoló 

rendszerek, vagy levegőztető, lefúvató rendszer 
felújítása, pótlása

Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
800 forráshiány 2034 2034 X 800

 Zagyvarékas településen keletkezett szenyvizek előzetes 
kezelése. Jelenleg nem megoldott. (pl.: vegyszeradagoló 

szivattyúk, tartályok) 

A regionális távvezetéken a nyers szennyvízminőség korrigálását előidéző adagoló 
és fúvató rendszerek felújítása, komplett cseréje /pótlása, üzemelési hatákonyság 

növelő fejlesztés
3 X

237
Csatornahálózaton online mintavevő és vízminőség  

elemző rendszer felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

4 000 forráshiány 2037 2037 X 4 000 Beruházásokat követően a felújítások 
elengedhetetlenek.

Nyers szennyvízminőség ellenőrzéső rendszer fejlesztése 1 X



Tervezett nettó költség

5 Új vízmérő beépítés Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
300

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 NA25-NA32
Jogszabályi előírás változás végrehajtása. Új beruházáshoz kapcsolódó, vízellátás 

biztosító időtálló fejlesztés
5 X X X X X X X X X X X X X X X

12

A felhasználói szokások megváltozásából adódóan az 
ágvezetékek összekapcsolásával, a vezetékek 
méretgazdaságosságnak megfelelően történő 

meghatározása, a körvezetékes rendszer 
kialakításával, ivóvíz távvezetékek korszerűsítésével 

a nyomásviszonyok (pl.: Ady Endre úti vezeték, 
Baross úti vezeték, Téglagyári úti vezeték, Közműhíd 

vezetékei, Tisza-híd vezetékei) és a lakosság 
vízellátás biztonságának növelése, vízveszteségek 

csökkentése, valamint a másodlagos ivóvízminőség-
romlás csökkentése érdekében a rendszer 

strukturális átalakítása szükséges új 
vezetékszakaszok, rendszerek kiépítésével. A 

rendszer átstruktúrálása során a jelenlegi fejletlen 
víziközmű rendszerek és ellátatlan területek 

ellátását is biztosítani kell új vezetékek építésével. 
Érintett területek: Szolnok Alcsi-sziget, Patkó út, 

Strand út, Tenyősziget, Malomszög, Millér térsége, 
Rétpart városrész és a vidéki települések egyes 

rendszerei.

Vízjogi létesítési engedélyköteles

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzat, Újszász Város 
Önkormányzata, Szászberek 

Község Önkormányzata 
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata, Rákóczifalva 
Város Önkormányzata, 

Rákóziújfalu Község 
Önkormányzata

16 000 000 forráshiány 2024 2024 X 16 000 000 Vízvezeték átmérője függvényében változó

Az ellátási területen üzemelő ivóvíz gerincvezeték hálózat 61 %-a azbesztcement 
anyagú. A régi azbesztcement nyomócsövek kötései nem megfelelőek és az 

anyaguk miatt erősen korrodáltak. Ezekre a csövekre jellemző a kis falvastagság, 
ami könnyen meghibásodáshoz vezethet, jellemzően robbanásszerű csőtörésre 
hajlamosak. A régi öntöttvas vezeték nagyfokú korróziója miatt folyamatosan 
szivárgások, illetve csőtörések jelentkeznek, a folyamatos szolgáltatás/ellátás 

biztosítása sérül. A gyakori csőtörések miatt a nagy forgalmú utak, melyek a sűrű 
forgalom korlátozások alá kerülnek, nehezen járhatók, a városlakók életében, a 
közlekedésben fennakadásokat okoznak. Az elöregedett, korszerűtlen hálózati 

elemek fejlesztése, fő darabok cseréje, hálózativeszteség csökkentése, hidraulikai 
teljesítmény javítása, fenntartható üzemeltetés kialakítása

5 X

13

A települések lakosainak folyamatos és biztonságos -
a 201/2001. (X.25.). Korm.rendeletben 

meghatározott vízminőség biztosításához és a 
fenntartható vízgazdálkodás előmozdításához, 

vízveszteségek csökkentéséhez és a tartalék ivóvíz 
vezeték kiépítésével az üzembiztonság fokozása - 

ivóvízellátásához a távvezetékek kapacitásbővítése, 
valamint új távvezeték építése elengedhetetlen:                                                                                                                                                                                                             
- 2000 m3-es víztoronytól Tószeg, Rákóczifalva, 

Szajol körvezetékes rendszer kialakítása Tisza alatti 
átfúrással, csatlakozással a Rákóczifalva-

Rákócziújfalu ivóvíz távvezetékhez és Tenyősziget 
területén át ivóvíz távvezeték korszerűsítése a szajoli 

ivóvíz távvezetékkel történő összekötéssel.                                                                                                                                                                                                                                          
- Szászberek alsó, Zagyvarékas ellátatlan területek 

vízellátása körvezetéki rendszer kialakításával, 
csatlakozással a Zagyvarékas-Újszász-Szászberek 

ivóvíz távvezeték végpontjához Szászberek 
településen.

Vízjogi létesítési engedélyköteles

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzat, Újszász Város 
Önkormányzata, Szászberek 

Község Önkormányzata 
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata, Rákóczifalva 
Város Önkormányzata, 

Rákóziújfalu Község 
Önkormányzata

18 000 000 forráshiány 2024 2024 X 18 000 000 Vízvezeték átmérője függvényében változó

Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Rákóczifalva, Tószeg, Szajol és Rákócziújfalu 
településeken ivóvízellátó kapacitás hiánya miatt a települések fejlődése leállt, 
pl.: Szászberek-alsó településen nincs kiépített közüzemi ivóvízellátás, nagyobb 
vízigényű fejlesztések nem valósulhatnak meg. Szászberek alsó településrészen 

jelenleg nincs ellátó vezetéik. Állapotfelmérés, a minőségi szintű víziközmű-
szolgáltatás szemléletében a fennmaradó területek ivóvíz távvezetékkel történő 

ellátása megfelelő és hosszútávú műszaki megoldással. Ellátásbiztonság fokozása, 
fenntartható optimalizált üzemeltetés kialakítása

5 X

14

A beruházás szükségességét az indokolja, hogy a 
324/2013.(VIII.29.) Korm.rendelet 13. §-a alapján a 

közművezeték üzemeltető a nyilvántartásában 
digitálisan meg nem lévő adatokat digitálisan az e-
közmű részére a Korm.rendelet 6. § (1) bekezdése 

szerinti műszaki követelményekkel és 
metaadatokkal 2017. január 1-től köteles 

naprakészen szolgáltatni. A térinformatikai rendszer 
minél pontosabb kialakítása és a rendelkezésre álló 
adatbázis naprakész frissítése, az ehhez szükséges 

adatok felmérése, a kapcsolódó szoftver fejlesztése, 
hardver beszerzés megvalósítása szükséges, mellyel 

megvalósulhat a regionális rendszerek műszaki 
állapotfelmérése, modellezése, ami a vagyonleltárt 

támogató digitális platform kialakítását is segíti.

Vízjogi létesítési engedélyköteles

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzat, Újszász Város 
Önkormányzata, Szászberek 

Község Önkormányzata 
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata, Rákóczifalva 
Város Önkormányzata, 

Rákóziújfalu Község 
Önkormányzata

750 000 forráshiány 2022 2022 X 750 000 digitális közműtérkép, vagyonértékelés

Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartásról szóló 324/2013.(VIII.29.) 
Korm.rendeletben foglaltak határidőre történő maradéktalan végrehajtása 

érdekében szükséges a Szolgáltató közigazgatási területén lévő víziközművek 
jelenlegi közműtérképének digitális víz  szakági átalakítása, a rendelkezésre álló 

papírszelvények és állományok alapján digitális víz szakági téradatbázis kiépítése, 
naprakész és felhasználóbarát rendszer kialakítása a társadalom támogatásának 

érdekében

5 X

17 Közkifolyó elhelyezése és mérősítése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
1 074 forráshiány 2024 2024 X 1 074 Szabványos közkút

Lakossági igény kielégítése Önkormányzati határozat alapján. Megfelelő 
minőségű és mennyiségű víz biztosítására irányuló fejlesztés a vízveszteség 

csökkentésének mellett.
5 X

25 Digitális közműtérkép kivitelezése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
700 forráshiány 2024 2025 X 350 350 Autodesk Infrastructure Map Server alapú Topobase 

rendszer

 Digitális közműtérképes rendszer bevezetése, jelenlegi közműtérképének 
digitális víz szakági átalakítása, a rendelkezésre álló papírszelvények és 

állományok alapján digitális víz szakági téradatbázis kiépítése, naprakész és 
felhasználóbarát térképes rendszer kialakítása.

1 X X

32 Új víziközmű hálózat beruházás Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
3 000 000 forráshiány 2024 2033 X X 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 DN80-DN800

Az elöregedő ívóvízhálózaton bekövetkező gyakori meghibásodás miatt, továbbá 
vízminőség biztosítása, és optimális hidraulikai, áramlási viszonyok biztosításának 

céljából új vízhálózat kiépítését elengedhetetlenné tévő fejlesztés  
4 X X X X X X X X X X

44
Ivóvízhálózaton új vízkormányzó aknák, 
csomópontok és szerelvények létesítése

Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
2 500 forráshiány 2024 2037 X X 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

NA 15 - NA 800;
 p=10 bar, nyomáscsökkentők, tolózárak, szabályozók, 

visszacsapók, gumikompenzátorok

Vízkormányzás biztosításához szükséges, mely a felhasználók vízszolgáltatás 
biztonságát eredményezi. Megfelelő minőségű és mennyiségű víz biztosítására 

fokuszáló fejlesztés
3 X X X X X X X X X X X X X X

55 Szolgalmi jog rendezése Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
600 forráshiány 2025 2037 X X 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Zagyvarékas  közigazgatási területe

 A 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján a vízvezetési szolgalmi jog 
fennállását és keletkezésének időpontját a határozatban kell megállapítani, mely 

alapvető része az új beruházás és korszerűsítés jogi megfeleltetésének
1 X X X X X X X X X X X X X

79
Emeltszintű Mérési Infrastruktúra. Képződött 

adatokat továbbító és feldolgozó rendszer 
beszerzése

Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
50 000 forráshiány 2027 2029 X X 16 667 16 667 16 667 "Okos (inteligens) mérő"

Az üzemeltetési költség jelentős csökkentésével járó fejlesztést, mely plusz 
szolgáltatásokat tartalmaz a felhasználó felé.

1 X X X

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok

Indoklás Az elvégzendő munka elmaradásával járó Aberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerint

Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-27854-1-006-00-10

Fontossági Beruházás megnevezése Vízjogi engedély köteles-e a beruházás Az érintett ellátásért Forrás Megvalósítás várható Tervezett időtáv**** A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Műszaki paraméterek



Tervezett nettó költség Indoklás Az elvégzendő munka elmaradásával járó AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintFontossági Beruházás megnevezése Vízjogi engedély köteles-e a beruházás Az érintett ellátásért Forrás Megvalósítás várható Tervezett időtáv**** A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Műszaki paraméterek

98
DN225 mm-es új főnyomó vezeték építés               

(32-es úttól a Feketel Lajos útig) 
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

140 000 forráshiány 2029 2029 X 140 000 DN225 KPE 2600 fm
Nagy területet érintő vízellátás biztonságának növelése és a vízminőség 

biztosítása
3 X



Tervezett nettó költség Indoklás Az elvégzendő munka elmaradásával járó AberuházásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintFontossági Beruházás megnevezése Vízjogi engedély köteles-e a beruházás Az érintett ellátásért Forrás Megvalósítás várható Tervezett időtáv**** A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Műszaki paraméterek



Tervezett nettó 
költség

5 Ivóvíz gerincvezetékek felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
17 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 1 133 DN80-DN800
Az elöregedő gerincvezeték miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 

kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 
optimalizáló működést eredményez

5 X X X X X X X X X X X X X X X

41 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
6 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 NA 25 - NA 63, p=10 bar
Az elöregedő bekötővezeték miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 

kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 
optimalizáló működést eredményez

2 X X X X X X X X X X X X X X X

42 Közkifolyók felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
1 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 Ejektoros közkút, 
NA 3/4, p=10 bar

A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek
 eleget tevő ivóvízellátás érdekében a műszaki állapot fejlesztése szükséges

2 X X X X X X X X X X X X X X X

43 Tűzcsap felújítások, pótlások Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
11 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 DN 80 p=10 bar, 
DN 100 p=10 bar

Szükséges mennyiségű tüzivíz biztosításához kapcsolódó tűzcsapok  fejlesztése, 
kiépítése

4 X X X X X X X X X X X X X X X

44
Vízkormányzó aknák, csomópontok  és 

szerelvények felújítása, pótlása
Nem engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

2 600

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
NA 15 - NA 800; p=10 bar, nyomáscsökkentők, 

tolózárak, szabályozók, visszacsapók, 
gumikompenzátorok

Az eltelt üzemelési idő függvényében vízkormányzó aknáknál és csomópontoknál 
jelentkeznek állagromlások, elsősorban a tégla falazatúaknál,

 de problémát jelent a betonkorrózió is, így felújítás szükséges.  A  vízveszteség 
csökkentése érdekében a szerelvények cseréje, rekonstrukciója szükséges

3 X X X X X X X X X X X X X X X

45 Szerelvények felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
3 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Vízvezeték átmérője függvényében változó
Az elöregedő szerelvények miatt bekövetkező meghibásodások nagyságából 

adódó rekonstrukció
3 X X X X X X X X X X X X X X X

46 Aknafedlapok felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
2 000

egyéb (használati 
díj, víziközmű 

fejlesztési 
hozzájárulás, stb.) 

forrás

2023 2037 X X X 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 Öntöttvas
Az úthálózati rekonstrukcióhoz kapcsolódóan állapottól függően fel kell újítani, ki 

kell cserélni, szintre kell emelni
3 X X X X X X X X X X X X X X X

85
Fekete L. út páratlan oldal 

(Egység út-Rákóczi út) felújítása 
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

9 900 forráshiány 2024 2025 X 4 950 4 950 AC 125 300 fm
Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 

kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 
optimalizáló működést eredményez

3 X X

93
Fekete L. út páratlan oldal

 (Egység út- Fekete L. út) felújítása 
Vízjogi létesítési engedélyköteles

Zagyvarékas Község 
Önkormányzata

28 500 forráshiány 2024 2027 X 7 125 7 125 7 125 7 125 AC 100 900 fm
Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 

kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 
optimalizáló működést eredményez

4 X X X X

94 Fekete L. út páros oldal felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
37 800 forráshiány 2024 2027 X 9 450 9 450 9 450 9 450 AC 80 1200 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
4 X X X X

119 Rákóczi út páros oldal felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
31 500 forráshiány 2025 2025 X 31 500 AC 80 1000 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
4 X

120 Rákóczi út páratlan oldal felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
31 500 forráshiány 2025 2025 X 31 500 AC 80 1000 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
4 X

167 Nagyváradi út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
22 500 forráshiány 2026 2026 X 22 500 AC 80 700 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

178 Kerítés felújítása, pótlása Nem engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
23 000 forráshiány 2027 2028 X X 11 500 11 500 -

 Korm. rendelet írja elő a védőterület és védősáv kialakítása, megfelelő minőségű 
ivóvíz szolgáltatásának biztosításának érdekében rekonstrukció szükséges

1 X X

199 Deák F. út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
6 300 forráshiány 2027 2027 X 6 300 AC 80 200 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

241 Akácfa út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
12 600 forráshiány 2028 2028 X 12 600 AC 100 400 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

259 Kifli út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
22 100 forráshiány 2029 2029 X 22 100 AC 80 700 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

270 Béke út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
16 000 forráshiány 2030 2030 X 16 000 AC 80 500 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

285 Wesselényi út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
6 300 forráshiány 2031 2031 X 6 300 AC 100 200 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

302 Hajó út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
3 500 forráshiány 2032 2032 X 3 500 AC 80 100 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

316 Alkotmány út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
20 000 forráshiány 2033 2033 X 20 000 AC 125 600 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

324 Szabadsajtó út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
9 500 forráshiány 2034 2034 X 9 500 AC 100 300 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

331 Ügyes út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
3 300 forráshiány 2035 2035 X 3 300 AC 125 100 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
3 X

342 Egység út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
28 500 forráshiány 2036 2036 X 28 500 AC 80 900 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
4 X

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra

Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei
A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Tervezett időtáv****

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

11-27854-1-006-00-10
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 

pótlás
Az érintett 

ellátásért felelős(ök) 

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama AfelújításéspótlásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek



Tervezett nettó 
költség

Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra

Indoklás
Az elvégzendő munka elmaradásával járó 

kockázat következményei
A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Tervezett időtáv****

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

11-27854-1-006-00-10
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, 

pótlás
Az érintett 

ellátásért felelős(ök) 

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama AfelújításéspótlásütemezéseatervezésiidőszakéveiszerintMűszaki paraméterek

358 Móricz Zs. út felújítása Vízjogi létesítési engedélyköteles
Zagyvarékas Község 

Önkormányzata
47 500 forráshiány 2037 2037 X 47 500 AC 80 1500 fm

Az elöregedő ívóvízhálózat miatt a műszaki állapot fejlesztése szükséges, mely 
kiváló vízminőségi viszonyokat és hidraulikailag kedvező üzemletetést 

optimalizáló működést eredményez
4 X



 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. szeptember 28– i ülésére 

Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel a kóbor ebek 
elszállítására kötött szerződés módosításáról 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A Zagyvarékas közterületén kóborló ebek elszállítására 2021. december 28. napján a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel megkötött megbízási szerződés 
módosítása szükséges, mivel a megemelkedett üzemanyagárak miatt nem tudják vállalni a 
kóbor ebek elszállítását 50 Ft/km áron. Az új ár 100 Ft/km lenne.  

____/2022. (_____) Kt. határozat  

Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel a kóbor ebek 
elszállítására kötött szerződés módosításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel a kóbor ebek 
elszállítására kötött szerződés módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László polgármester  

A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény – 5055 Jászladány, 

Hősök tere 6. 

értesülnek.  
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