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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

   
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésére 

a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjának felülvizsgálatáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban döntött utoljára a  
Művelődési Ház és a vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjainak megállapításáról. 
A pandémiás időszakban a díjak emelésére nem volt lehetőség. A megnövekedett 
rezsiköltségek azonban már szükségessé teszik felülvizsgálatot. Az igazgató asszony 
elkészítette a javaslatot a bérleti díjak emelésére 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Z a g y v a ré k a s, 2022. október 19. 
         Polónyi László 

polgármester 
 
 
 
 
____/2022.(____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
terembérleti díjának felülvizsgálatáról 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a  Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) és a Vasúti 
Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.) – mint kulturális intézmény 
helyiségeinek a bérleti díját a mellékletben szereplő összegekkel fogadja el. 

 



  

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

A megállapított díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
 
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg az e tárgyban hozott 16/2018.(II.15.) sz. határozatát 1. 
számú mellékletét hatályon kívül helyezi. 

 
A határozatról: 

1.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – Rózsa Ibolya igazgató 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) Képviselő-testület tagjai, 
értesülnek. 
 

melléklet a ___/2022.(____) Kt. határozathoz 
 
 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Javasolt terembérleti díjak 2023. január 01-től 
 

       Télen              Nyáron 

 

Kereskedelmi célú, termékbemutató és egyéb (lagzi,ballagás) rendezvény: 

 

 Nagyterem:  100.000,- Ft 100.000,- Ft 

 Nyugdíjas klub: 40.000,- Ft 40.000,- Ft 

 Sörasztal garnitúra:  2000,- Ft/garnitúra 

  

Kaució:  

 Nagyterem: 25.000,- Ft 

 Nyugdíjas klub: 20.000,- Ft 
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Halotti tor: 

 Nagyterem: 100.000,- Ft 100.000,- Ft 

 Nyugdíjas klub: 40.000,- Ft 40.000,- Ft 

 

Biztosított berendezés nagyterem esetén: asztalok, székek, világítás, télen fűtés – nyáron hűtés. 

Biztosított berendezés nyugdíjas klub esetén: asztalok, székek, világítás, télen fűtés.  

 

 

Közösségi Ház: 40.000,- Ft 25.000,- Ft 

 

Kaució:   20.000,- Ft 

 

 

Biztosított berendezés: asztalok, székek, világítás, télen fűtés. 

Esetleges károkozás, szükséges engedélyek, illetve a fizetendő járulékos költségek (pl. szerzői jogdíj), 
a bérleti szerződés alapján a bérlőt terheli. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

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

módosítására 

 
Tisztelt Képviselő–testület! 

Legutóbb 2022. július 1-től módosultak az étkezési térítési díjak 20%-os emelés történt akkor. 
Az élelmiszerárak és a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt az élelmezésvezető  2023. 
január 1- től kezdeményezte az étkezési térítési díjak további 10 %-os, illetve  20 %-os emelését.  
Indoklásában kifejtette, hogy a megállapított nyersanyag normából már nem lehet kihozni az 
étkezéseket és nem szeretné, ha az ételek minőségében romlás következne be.  

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

 
Z a g y v a r é k a s, 2022. október 19.  

 
        Dr. Fekete Nóra  
             jegyző 
          „Tervezet” 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2022. (_____) 

 
önkormányzati rendelete 

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

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

1. § 
 

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

2. § 
 

Ezen rendelet 2023. január 1 . napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
Kelt: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. ……… -i ülésén. 
 
 
Polónyi László           Dr. Fekete Nóra 
                                                 Jegyző 
polgármester        
 
 
 
 
           „Tervezet” 
 

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

 
 

Intézmény 

Térítési díj mértéke  ( ÁFÁ- val) 

2023. január 1 -től (Ft) 
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1.Bölcsőde 

 

-  napi négyszeri étkezés 

 

 

863  Ft 

R .: 173 Ft       Tíz.: 86 Ft 

E.: 474 Ft         Uzs.: 130 Ft 

 

2. Óvoda 

 

- napi háromszori étkezés 

 

- csak ebéd 

 

- tízórai + uzsonna 

 

 

687 Ft 

 

420  Ft 

 

168 + 99 Ft 

3. Általános Iskola 

 

Ezen belül 

- napi háromszori étkezés 

 

- menza (csak ebéd) 

 

- tízórai + uzsonna 

 

 

 

803 Ft 

 

536 Ft 

 

168 +99  Ft 

 

 
 
 
Felnőtt étkeztetésért fizetendő díjak      Térítési díj 

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

- Önkormányzati Intézmények és a Damjanich János Általános Iskola 
KLIK alkalmazottai       

(csak ebéd/nyersanyag költség)                                                610 Ft 
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BESZÁMOLÓ 
 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  
(5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., 

adószám: 24915908-2-16, cégjegyzék száma:  
Cg: 16-09-015756) 

 
 
 

2022.08-09. hónapban végzett tevékenységéről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagyvarékas, 2022. október 20. 
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Tisztelt Képviselőtestület! 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.03.12. napján alakult (akkori 
megnevezése Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., 
jelenlegi elnevezése 2017. decemberétől érvényes), fő tevékenységi köre 
zöldterület-kezelés. 
  
Személyi összetétel: 
A Kft-nél munkaviszonyban állók létszáma jelenleg 8 fő. Ennek összetétele: 1fő 
ügyvezető, 1fő adminisztrátor, 1fő takarító (?), 1fő asztalos, 1fő karbantartó, 3fő 
segédmunkás. Az asztalos munkakörben dolgozó, 2022.10.15.napjától „Ifjúsági 
Garancia” elnevezésű GINOP pályázat keretében kerül foglalkoztatásra, mely 
75%-os bértámogatást jelent 6 hónapig.  
 
A Kft. tevékenysége: 
A 2020.07.16. napján a Zagyvarékas Község Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás alapján -hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 
program lebonyolítása- a Kft. irányítja az önkormányzat által közfoglalkoztatott 
munkakörben dolgozók napi munkavégzését.  
Összesen, jelenleg 13 fő aki ily módon végzi feladatát, melyből 5fő 
intézményben, 3fő a farmon, további 5fő pedig a közterületen tevékenykedik. 
2022.09.01-től indult az újabb közfoglalkoztatási program, mely az előző évek 
gyakorlatától eltérően mindössze 6 hónapra ad lehetőséget és a létszámot is 
valamelyest lecsökkentették.  
 
A RékasSzolg Kft. és az önkormányzati tulajdonú intézmények között létrejött 
vállalkozási szerződés alapján, átalánydíj ellenében közfeladatok ellátásáért 
negyedévente az intézmények épületeinek karbantartási, kisjavítási feladatainak 
elvégzését végzi. A nyári szünidő alatt elvégeztük a megállapított karbantartási 
munkálatokat.  
- Óvoda: fűnyírás, gallyazás, kerítés hibás elemeinek cseréje, kerítés 

felcsiszolása, előkészítése festésre, festése. Kilincsek javítása. Lambéria 
szegélyléc javítása, lambéria felrakása, szúnyogháló készítése Katica 
csoportban. Élfólia csere a konyhában. Televízió felrögzítése a 
foglalkoztatóba. Beázás kijavítása terasz felőli oszlopnál. Ablak zsanér 
cseréje a konyha bejárat melletti ablakon.  

- Konyha: fal burkolata öntapadós csempe fóliával. Fémállvány készítése és 
felszerelése falra mosogatóasztalnak. 

- Bölcsőde: hibás ajtózárak cseréje, csaptelep javítása. 
- Művelődési ház: csaptelepek javítása. 
- Idősek Otthona: bejárati ajtó zárcsere. 
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Mindennapi feladataink közé tartozik az Idősek Otthona részére az ebéd 
kiszállítása, amit kiegészítettünk házhozszállítással 11.30-13.30 óra közötti 
időszakban, az Óvoda, Bölcsőde részére reggeli, ebéd kiszállítása.  
 
A településkarbantartás területén következő műveleteket végeztük: 
- Ártézi kút mérőóra kialakítása, térkövezés eredeti állapotának visszaállítása. 
- A Kisszögben a tanösvény kialakítása, gallyazás, fák feldarabolása, 

beszállítása az önkormányzat udvarára. 
- A farmon lévő fák feldarabolása, felhasogatása tüzifának, beszállítása az 

iskolába. 
- Temető üzemeltetés területén: ravatalozó rendszeres takarítása, temető 

területén kialakított szemétkupacok elszállítása. Kukák heti kitolása a kapuba. 
Kapuk lezárása, főbejárati kapu félállásra történő lezárás megoldása. 

- Sas utcában lakatlan ingatlan előtt túlnövekedett gaz eltávolítása, gallyazás, 
fűnyírás elszállítás. 

- Széchenyi utcában lakatlan ingatlan előtt túlnövekedett gaz eltávolítása, 
gallyazás, fűnyírás elszállítás. 

- Az Iskola utcában a tűzoltó szertár háta mögött túlnövekedett gaz eltávolítása, 
gallyazás, fűnyírás elszállítás. 

- A Tájház udvarán a kert és a zöldövezet rendbetétele. 
- A Mártírok utcán kialakított játszótér előkészítési munkálatainak elvégzése: 

fűnyírás, takarítás, gallyazás, hulladék elszállítása.  
- A vasútállomás buszforduló környékének gallyazása, fűnyírás, takarítás, 

hulladék elszállítás.  
- A Polgárőrség épületének belső udvarán lévő túlnövekedett zöldövezet 

kitakarítása, gallyazása. 
- Egészségház udvarán park rendbetétele, gallyazás, fűnyírás, hulladék 

elszállítása. 
 
A Kft. gépjárművei: 
A Kft. tulajdonában lévő gépparkon a következő karbantartási munkálatokat 
végeztük: 
- MTZ traktor: önindító csere, magasnyomású olajszivattyún tömítéscsere, 

olajfolyás megszüntetése, vezetőülés megheggesztése. 
- JCB rakodógép: előkészítése műszaki vizsgára (hátsó lámpa csere, 

fényvisszaverő fólia pótlása), műszaki vizsgáztatás a TÜF-nél. 
- Peugeot személygépkocsi javítása: hátsó híd hibás alkatrészeinek cseréje (kb. 

230.000Ft), előkészítése műszaki vizsgára. 
- A láncfűrészek rendbetétele (3 db). 
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A Kft. könyv- és számviteli feladatait a Kontír-Nívó Kft. látja el. A RékasSzolg 
Kft. 2022.08.01-2022.09.30. időszakra vonatkozó eredménykimutatását az          
1. számú melléklet tartalmazza (könyvelőség küldi). 
 
 
 
 

Tisztelettel: 

 
 
 

Kerekes Sámuel  
            RékasSzolg Kft. 

                   ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 
 
A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. nevében igényelnék 2 millió forintos anyagi 
támogatást október hónapra, amiből rendezni tudjuk a folyamatban levő ügyeinket, mivelhogy 
a havonta járó 2 millió forint előre van utalva és jelen pillanatban a költségvetésünk szerint 
hiányzik a szükséges pénzösszeg. 
 
Bérek:    kb. 2.100.000Ft 
 
Vásárlás:    465.000 Ft – Rendezvénysátor  
 
Gépkocsijavítások:  
 
JCS-466:  65.000Ft hűtőcsere, küszöb heggesztés műszaki vizsga kb. 

30.000Ft 
 
MWX-281:   kb. 30.000Ft műszaki vizsga 
 
SYC-952:  olajfolyás javítás, hengerfej csere (műanyag) kb. 200.000Ft 
 
 

JÖVŐBENI JAVÍTÁSOK: 
 

JCB:  kardántengely + kereszt (Pápai gépalkatrész Kft.) kb.  
100.000Ft 

MTZ:     lefúvószelep 
    hidraulikus munkahenger felújítás 

fogazott korona 
Traktor pótkocsi:   hátulsó lámpa 2 db 

fényvisszaverő háromszög 2 db 
szürke festék 5 kg 
zsír 
levegőszűrő 2 m 
sárga villogó lámpa 2 db 
lánc (vastag) 1m (határoló billentéshez) 

Kasza (traktorhoz MTZ)  csapágy 2 db 
 
 
Zagyvarékas, 2022. október 19. 
 
 

 
 
Kerekes Sámuel 
     ügyvezető 

 





 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022.10.27-i ülésére 

a Liliom utca egyirányúsításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zagyvarékas, Liliom utca forgalma megnövekedett az utóbbi időszakban. Nagyon sokan 
autóval járnak az utcában található ártézi kúthoz. Az utca nagyon szűk, két autó nem mindenhol 
fér el egymás mellett, ez lassan ahhoz vezet, hogy a vízelvezető árkok oldalai leszakadnak.  

A Liliom utca önkormányzati tulajdonú utca, a forgalmi rend meghatározása is az 
önkormányzat hatásköre. Szeretném javasolni, hogy az utcát tegyük egyirányúvá a Dallos és a 
Liliom utcák találkozásától a Fekete Lajos utca felöli megközelítéssel.  

Zagyvarékas, 2022. október 18. 

 

                                       Polónyi László 
                                        polgármester 
 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Liliom utca egyirányúsításáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2022. november 
1-től a Liliom utcát a Fekete Lajos utca felől egyirányúvá teszi. 

A döntésről a szakhatóságokat, katasztrófavédelmet, mentőket értesíteni kell. 

Határidő: 2022. november 1. 

Felelős: Polónyi László polgármester 

 

Erről értesül: 

1.) Polónyi László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésére 

 
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati 
kiírás alapján önkormányzati rendeletalkotás vált szükségessé a szociális célú tüzelőanyag 
/szén/ támogatás helyi szabályairól. 

 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet 
elfogadását. 

 
Zagyvarékas, 2022. október 18. 

 
 
 

 Polónyi László  
                                                                               polgármester
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
 

  /2022. (X…..) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

 
1.   A rendelet célja, hatálya 

 
1. § (1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére 
szociális célú barnakőszén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt. 

 
(2) E rendelet célja, hogy a Zagyvarékas településen élők részére támogatást nyújtson szociális 
rászorultsága alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott 
szociális ellátás, mint egyszeri barnakőszén juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az 
igénylés, odaítélés menetét. 

 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Zagyvarékas Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, amennyiben életvitelszerűen a településen 
tartózkodnak. 

 
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
2. A támogatás feltételei 

 
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, barnakőszenet biztosít                        
e l s ős o r b  a n   a n n a k  a  személynek, aki 

 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 

c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
400%-át (2022. évben: 114.000.-Ft). 
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást 
nem biztosít. 
 
(3) A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben 
csak egy alkalommal állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 10 q 
mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy 
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 
3. § (1) Nem jogosult szociális célú barnakőszén támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család, amelynek ingatlana nem rendelkezik 
barnakőszénnel történő fűtésre alkalmas berendezéssel. 
 
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem 
kérhető. 
 
(3) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőt értékesíti, vagy utólag 
megállapításra kerül, hogy azt ne a jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az ingyenesen 
biztosított tüzelő önkormányzat által megfizetett, számlával igazolt költségének visszafizetésére, 
továbbá a következő két év során ugyanezen jogcímen való juttatásból kizárásra kerül. 

 
3. Eljárási szabályok 

 
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A 
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal 
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot 
az eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 
(2) A kérelmeket 2022. november 02. napjától 2022. november 22. napjáig lehet a Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatal Szociális irodájában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
(3) A kérelmek elbírálását Zagyvarékas Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága hatáskörébe 
ruházza át.  A Szociális Bizottság legkésőbb 2022. december 31. napjáig dönt. 
(4) A barnakőszén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. A barnakőszén házhozszállításáról 2023. február 15. napjáig az önkormányzat 
térítésmentesen gondoskodik. 

4. Záró rendelkezések 
 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló 11/2021. 
(X.14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 
Zagyvarékas, 2022. október……. 
 

Polónyi László Dr. F e k e t e   N ó r a 
polgármester     jegyző
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1. melléklet a _____/2022. (X…….) önkormányzati 
rendelethez A kérelem benyújtható 2022. november 
22. napjáig 

 
K é r e l e m 

 

1.a kérelmezőre vonatkozó adatok 
 

Neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 

Születési neve: …………………………………………………………………………………... 
 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………. 
 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 
 

Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
 

TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:…………………………………… 
 

2.A szociális barnakőszén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*: 
 

a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a 

határozat száma: ………………………………………………………………………… 

b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: ……………………………. 
 

c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:……………………………. 
 

d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ……………………… 
 

e)  egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó 

havi jövedelme nem haladja meg az 114.000.-Ft.-ot. 2022.évben a havi nyugdíjam 

összege: 
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………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan barnakőszénnel fűthető. 
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn. 
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő) 

 

Dátum: ………………………………..  
……………………. 

kérelmező aláírása 
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2. melléklet a_____/2022. (X…….) önkormányzat 

rendelethez Átvételi elismervény 

………………………………….(név) Zagyvarékas, .......................................................... út 
 

………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Zagyvarékas 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú barnakőszén támogatás helyi 

szabályairól szóló ____/2022. (X……) önkormányzati rendelete alapján megállapított .. ….mázsa 

mennyiségű barnakőszenet átvettem. 
 
 
 
 

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

……………………………………………. ……………………………………………. 
átadó  átvevő 
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INDOKOLÁS 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 
 

  /2022. (X…….)          

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ 

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól 
 

1. §-hoz 
 

Az 1. § rendelkezik a  rendelet hatályáról mely Zagyvarékas község közigazgatási területe 
 

2. §-hoz 
 

A támogatás mértékét és a szociális rászorultság szabályait tartalmazza. 
 

3. §-hoz 
 

A szociális támogatásra nem jogosultak körét szabályozza. 
 

4. §-hoz 
 

Az eljárás részletes szabályozására került sor e paragrafusban. 
 

5. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 

Zagyvarékas, 2022. október 
 

Polónyi László Dr. Fekete Nóra 
polgármester    jegyző 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 

 

 
Hatásvizsgálati  lap 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

  /2022. (X…..) önkormányzati rendelethez 
 
 

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
I. Várható társadalmi hatások 

A javaslatnak közvetlen pozitív társadalmi hatása várható. 
 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 
befolyásoló hatással nem bír. 

 
III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 

IV. Várható egészségügyi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek. 

 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 

 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 

 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé. 

 
 

Zagyvarékas, 2022. október ….. 
 
         Polónyi László 

polgármester 



Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

....... / 2022. ……………   

 

önkormányzati rendelete 

 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019.(V.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése szerinti államigazgatási szervek: 
 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda,  
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály,  
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály,  
- Közép - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály,  
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály,  
- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, 
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,  
- Nemzeti Földügyi Központ, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság,   
- Országos Vízügyi Főigazgatóság,  
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály 
- Nemzeti Földügyi Központ, 
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 

Útügyi Osztály 
- továbbá Zagyvarékas Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. 
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(X.31.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Zagyvarékas község lakossága és a Zagyvarékason ingatlantulajdonnal rendelkező 

magánszemélyek,  zagyvarékasi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, zagyvarékasi székhellyel bejegyzett civil szervezet, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés c) 

pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi 

egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban 

bejelentkező egyéb szervezet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Zagyvarékas község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2019.(V.13.) önkormányzati 

rendeletének 10.§(7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép: 

 

 

 
„(7) Kisvárosias lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes 

lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja 

meg a lakófunkciójú épületek területét.” 

 

2. § 

 

 

 

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

                     Dr. Fekete Nóra 

                    polgármester       jegyző 

 













 

 
 
 
 
Sz.: 16/ 2022. 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
                                          14 / 2022. (XI. 3.)  önkormányzati rendelete 

 
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019.(V.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdése szerinti államigazgatási szervek: 

 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály, 
- Közép - Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, 
- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, 
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
- Nemzeti Földügyi Központ, 
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság, 
- Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály 
- Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály 
- Nemzeti Földügyi Központ, 
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 

Útügyi Osztály 
- továbbá  Zagyvarékas  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  településfejlesztéssel, 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. 
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(X.31.)    önkormányzati    rendeletben    biztosított     véleményezési     jogkörében 
eljáró Zagyvarékas község lakossága és a Zagyvarékason ingatlantulajdonnal rendelkező 
magánszemélyek, zagyvarékasi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek, zagyvarékasi székhellyel bejegyzett civil szervezet, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés c) 
pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi 
egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban – a polgármesternél írásban 
bejelentkező egyéb szervezet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

Zagyvarékas község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2019.(V.13.) önkormányzati 
rendeletének 10.§(7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép: 

 
 
 
„(7) Kisvárosias lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes 

lakótelkek beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja 
meg a lakófunkciójú épületek területét.” 

 
2. § 

 
 
 

Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
                  Polónyi László                 Dr. Fekete Nóra 

polgármester jegyző 









 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésére 

a 2023/2024. tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tervezet véleményezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 
bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII: 28.) 
Korm. rendelet, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a tankerületi központokat, 
mint fenntartót kijelölő 134/2016.(VI.10.) Korm. rendeletet együtt értelmezve a körzethatárok 
kijelöléséről a tankerületi központ fenntartói minőségben hoz döntést. Az EMMI rendelet 24. § 
(1) bekezdése értelmében felvételi körzetek megállapításához be kell szereznie az érdekelt 
települési önkormányzatok véleményét.  

A melléklet tartalmazza a 2023/2024. tanévre vonatkozó tervezetet. 

Kérem a határozat-tervezet elfogadását. 

Zagyvarékas, 2022. október 27. 

          Polónyi László 
            polgármester 
 
 

 

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

_____/2022.(_____)Kt. 

H a t á r o z a t: 

a 2023/2024. tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tervezet véleményezéséről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért a határozat 
mellékletében az általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzeteiről szóló tervezettel. 

Felelős: Polónyi László polgármester 

Határidő: 2022. október 31. 

Erről értesül: 

1. Polónyi László polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Szolnoki Tankerületi Központ 

 

 



 

 
 
 

Intézkedési terv 
 
 
 

Zagyvarékas kulturális életének alapintézménye a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár. Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető, 
akadálymentes. Egy épületben található a könyvtár és a művelődési ház is.  
 

 A művelődési ház színháztermében a már előre lekötött/kifizetett egyedi 
rendezvényeket tartjuk meg. Egyéb időszakban a fűtést ebben a helyiségben 
mellőzni kell. 

 A kistermet 2022.10.31-2023.03.31-ig bezárjuk. 
 A munkatársak egy épületben - a könyvtár részlegen kerülnek elhelyezésre. 
 A könyvtár részlegen a takarékosabb klímával való fűtést kell előtérbe helyezni. 

Max. hőfok 20 celsius fok. 
 Az ingyenes csoportok (pl: mazsorett, nyugdíjas klubok) téli időszakban 

(2022.10.31-2023.03.31) való megjelenésének szüneteltetése. 
 Energiatakarékosság folyamatos figyelemmel kísérése szükséges.  
 Terembérleti díjak új díjszabására van szükség a megemelkedett rezsiköltségek 

tükrében. 
 Energiatakarékosság szempontjából a régi neoncsövek - led csövekre való 

kicserélése célszerű lenne. 
 A könyvtár nyitvatartása a következőképpen változna:  

hétfőtől - csütörtökig 08 órától -16 óráig, pénteken 08 órától -17 óráig. 
 
 
Zagyvarékas, 2022. október 10. 
 
 
                                                                                                  Rózsa Ibolya 
                                                                                               intézményvezető 
  

 
 
 
 
 

 
 
 





Tárgy: Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 

intézkedési terve a rezsicsökkentéshez 

                                                                                                                  

 

Intézkedési terv 

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működése kapcsán szükségessé vált a Zagyvarékasi 
Polgármesteri Hivatalban megfelelő intézkedéseket alkalmazni, a megemelkedett energia árak 
ellensúlyozására. Ennek megfelelően igyekszünk a gáz és az elektromos áram felhasználásunkat 
gazdaságosabbá tenni. 

Ennek érdekében a következő intézkedéseket foganatosítjuk.  

1. A Kormány az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022 (IX 19) számú 
rendeletében rendelkezett a  költségvetési szervek helyiségeiben, tereiben a fűtés útján 
biztosított hőmérséklet a 18 Celsius fokot nem haladhatja meg. 

2.  A fűtési rendszer karbantartása alkalmával igyekszünk úgy beprogramozni a rendszert, hogy 
a leggazdaságosabban működjön. Hétvégén, és a hivatal bezárása után csak 16 Celsius fok 
legyen az épületben. A redőnyöket munkavégzés után és hétvégén leengedjük. 

3. A szellőztetés 2 perc legyen, ezzel is igyekszünk a meleget benn tartani az épületben.  
4. A házasságkötő termet lezárjuk, azt nem fűtjük. A házasságkötéseket tömbösítve szervezzük, 

akkor klímával fűtjük a termet. 
5. A világítás és az IKT eszközök takarékos felhasználására hívjuk fel a dolgozók figyelmét. Ha 

nem szükséges kapcsolják le a villanyt, csak a legszükségesebbkor használják a fénymásolót, 
elektromos készülékeket.  

6. A folyosói világítást nem üzemeltetjük munkaidő után. 
7. A rezsicsökkentés érdekében heti rendszerességgel fogjuk ellenőrizni a gáz, és 

elektromosáram fogyasztásunk alakulását.  
8. 2022. december 22-től 2023. január 8-ig igazgatási szünetet tartunk. 
9. Decembertől február végéig péntekenként otthoni munkavégzést, aki nem tud otthon 

dolgozni, annak pedig a többi napon hosszabb munkaidőt rendelünk el.   
 

 

Zagyvarékas 2022.10.12. 

  

Dr. Fekete Nóra 

jegyző 

 

 



 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. október 27-i ülésére 

Zagyvarékas, Rákóczi út 59. sz. alatti ingatlan megvásárlásának lehetőségéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Orszáczky Gyuláné, megvételre kínálja az 1/1 hányadban, tulajdonában lévő Zagyvarékas, 
Rákóczi út 59. sz. alatti ingatlanát. 
 
Az ingatlan-nyilvántartás alapján, a 458 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan, 568 nm-es telken található, kétszintes épület. 
Alsó szint: előszoba, konyha, ebédlő, garázs. 
Felső szint: 2 szoba, 2 hálófülke, fürdőszoba. 
A házhoz tartozik egy 35-40 nm-es melléképület, melyben található egy konyha, kazánház és 
egy kisebb tároló helyiség. 
 
Az ingatlan ára 25 000 000 Ft (azaz, huszonötmillió Ft). Az ár nem alkuképes. 
 
Szükséges lehet az ingatlan nyílászáróinak cseréje, illetve az épület szigetelése. 
 
November 4-ig jelezni kell a tulajdonos felé, hogy az ingatlan megvásárlásával kívánunk-e 
élni. 
 
Az előterjesztéshez mellékelem a tulajdonos kérelmének másolati példányát.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján vitassa meg és döntsön, hogy 
éljen-e az önkormányzat a felkínált lehetőséggel, vagy sem. 

 

Zagyvarékas, 2022. október 27. 

 

          Polónyi László 

           polgármester 




