
 
    
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2022. november 30-án (szerdán) 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.) Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének vállalkozási 
formában történő ellátására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Zagyvarékas 016/21 hrsz.-ú, Szolnok 0285/5 hrsz.–ú szántók 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Zagyvarékas Tájház területén lévő emlékhely kialakítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz.–ú területeken lévő 
veszélyes fák kivágásáról 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi 
munkatervének elfogadása 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső 

ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
7.) Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Zagyvarékas 

Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
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A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
 
 
Felhívom a T. Képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az ülés 
megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2022. november 25. 
 
 
 
                             Polónyi László s.k.  

                           Polgármester    
 
 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. november 30– i ülésére 

 

Feladat-ellátási szerződés megkötése az I. számú háziorvosi körzet   háziorvosi tevékenységének 
vállalkozási formában történő ellátására 

 

Tisztelt Képviselő – Testület! 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban Öotv. ) kötelező 
feladatként határozza meg az önkormányzatok számára, hogy a praxisjoggal rendelkező 
háziorvosokkal feladat – ellátási szerződést kössenek, és meghatározza annak tartalmi követelményét 
is.  

Dr. Otrosinka Sylwiával (LIFE – VOLUME Kft.)  kötött I. számú háziorvosi körzet feladat ellátási 
szerződése 2022.december 31 - én lejár. Az új feladat – ellátási szerződés tervezet elkészült, amelyet 
már határozatlan időre kötnénk meg a Doktornővel. A szerződés tervezet Dr. Otrosinka Sylwiával 
egyeztetésre került.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozat javalat elfogadását.  

Polónyi László 

polgármester 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Feladat-ellátási szerződés megkötése az I. számú háziorvosi körzet   háziorvosi tevékenységének 
vállalkozási formában történő ellátására 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete   feladat – ellátási szerződést köt a LIFE 
– VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvosi alapellátást személyesen 
biztosító orvossal , a Zagyvarékasi I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában , területi ellátási 
kötelezettséggel a háziorvosi alapellátás biztosítására , a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A feladat – ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza Polónyi László polgármestert.  

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Polónyi László polgármester  



 

 

 

Erről értesül: 

1. Pólónyi László polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Otrosinka Sylwia  



 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. november  30 – i    ülésére 

Az Önkormányzat tulajdonában álló Zagyvarékas, 016/21 hrsz. -ú , Szolnok 0285/5 hrsz. – ú szántók 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás , dűlő 16-25. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő 
– testülethez mely szerint  szeretné a Zagyvarékas, 016/21 hrsz. – ú 1 ha 0039 m2 , 18,91 Ak értékű 
szántót, valamint a Szolnok külterület, 0285/5 hrsz. – ú 0 ha 5128 m2 és 8,23 Ak értékű szántó 
haszonbérleti szerződését újabb öt év időtartammal  meghosszabbítani.  

A haszonbérleti díj mindkét terület estében 100 000 Ft / Ha  vagy 40 kg / Ak termény  választás 
szerint.  

A jelenleg hatályos szerződés 2022.12.31. napjával jár le mindkét terület esetében, a jogszabály 
lehetőséget ad a szerződés lejárati idő előtti meghosszabbítására.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozat javaslat elfogadását.  

Zagyvarékas, 2022. november 23.  

 

     Polónyi László 

                                                                         polgármester         

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Az Önkormányzat tulajdonában álló Zagyvarékas, 016/21 hrsz. -ú , Szolnok 0285/5 hrsz. – ú szántók 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása. 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a Zagyvarékas, 016/21 hrsz, Szolnok 
0285/5 hrsz. – ú Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló szántók haszonbérleti 
szerződésének Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás dűlő 16-25. szám alatti családi gazdálkodó újabb 
öt évre történő meghosszabbításához hozzájárul. A haszonbérleti díj mértékét: 40 kg / Ak terményben 
állapítja meg.  A Képviselő – Testület felhatalmazza Polónyi László polgármestert a haszonbérleti 
szerződésmódosítás megkötésére.  

 



Határidő : 2022.december 31.  

Felelős : Polónyi László polgármester  

 

Erről értesül: 

1. Polónyi László polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás dűlő 16-25.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Polónyi László polgármester úr 
Dr. Fekete Nóra jegyzőasszony 
Zagyvarékas Község Képviselőtestülete részére! 
 
Tárgy: Kérelem 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyzőasszony! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Támogatásukat kérve fordulunk Önökhöz! 

A Faluház -Tájházban szeretnénk emlékhelyer kialakítani Hoffmann Antalnak, a Zagyvarékasi 
Mezőgazdasági Szövetkezet volt elnökének!  

Indoklás: A szövetkezet a rendszerváltást követően is a település fontos munkáltatója volt. 
Több embernek, családnak biztosított megélhetést, elnök úr tevékenységének köszönhetően is.  

Elnök úr aktív szerepet vállalt a helyi  közéletben. Támogatta a civil szervezeteket, 
egyesületüket és nem utolsósorban a rékasi kisdiákokat, az Alapítványon keresztül. Szívén 
viselte a Tájház ügyét is. 

Távlatokban a Tájház „parkjában” méltó emléket lehetne állítani mindazon személyeknek, akik 
sokat tettek a településért, annak lakóiért. Az emlékhely, emlékhelyek kialakítására több 
alkalmas terület is van a Tájházban, melyről Polgármester úr és a Képviselőtestület tagjai 
személyes bejárás során is meggyőződhetnek.   

Az Emlékhely megvalósításával kapcsolatos minden költséget magára vállal Virágh István, 
községünk díszpolgára, és Kovács Zoltán helyi vállalkozó. 

A csatolt terv más környezethez készült, de változtatásokkal a képviselőtestület határozata után, 
igazítani lehet a Faluház jellegéhez. A kerítés apácakerítés lenne, a terület műfű borítást kapna. 
A kitömött állatokról a vadásztársaság gondoskodna. Ezek bizonyára a gyerekek érdeklődésére 
is számot tarthatnak.  

A későbbiekben társadalmi összefogással, természetesen a képviselőtestület hozzájárulásával 
több emlékhely kialakítására kerülhetne sor. 

Köszönettel és tisztelettel kérjük a képviselőtestület hozzájárulását, engedélyét az emlékhely 
kialakítására. 

A kérelmet Virágh István és Kovács Zoltán támogatásával, hozzájárulásával benyújtotta: 

 

Cinka István 

Helyi Értéktár Bizottság elnöke 

 

Zagyvarékas, 2022. november 13. 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. november 30– i ülésére 

A Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz. – ú területeken lévő veszélyes fák kivágásáról  

Tisztelt Képviselő – Testület! 

A Kisszög területén lévő 0124/ 1 hrsz. – ú területen a veszélyes fák kivágásának felmérése 
megtörtént. Az Önkormányzat, mint erdőgazdálkodó bejelentkezett az erdőgazdálkodási 
nyilvántartásba. A terület jelen állapotához történő földhivatali nyilvántartás igazítása megtörtént. Az 
erdőgazdálkodási szakértő által a fák állapota felmérése került a javaslat illetőleg a költségterv 
elkészült.  

A tervezett fakivágás ügyében a Képviselő – testület közmeghallgatást tartott, melyen az erdészeti 
szakirányító is részt vett.  

A terepi bejárás és az erdőtervi lehetőségek alapján az alábbi erdőrészleteket javasolja a szakértő  
először fakitermelésre: 
 
Zagyvarékas 1/A, 1,81 ha, pusztuló nemes nyár állomány letermelése a legsürgetőbb.  
Zagyvarékas 1/C, 0,95 ha, nemes nyár állomány. Tarvágás után nemes nyárral fel lehet újítani. 
 
 
Királymezei Viktor erdészeti szakirányító  a következőket fejtette ki a fakivágások megkezdésének 
kapcsán :   
A szerződések   csak egy tervezetek mivel a mostani helyzetben igen nagy a bizonytalanság minden 
téren 

 ez alól a fapiaci helyzet sem kivétel 
 hiába egyeznénk meg a leírtakban, ha tudjuk, hogy a munka legjobb esetben is csak 3-4 

hónap múlva fog kezdődni 
 közben lesz egy évváltás 

A szerződésben leírtak egy előzetes támpontként szolgálnak    és nyilván majd a munka megkezdése 
előtt aktualizálnánk az akkori helyzetnek megfelelően.   

A munkálatok elvégzésének megkezdéséhez nem szükséges a vegetációs időszak megvárása a 
szükséges engedélyezési, bejelentési eljárást követően a munkálatok megkezdhetők.  

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozat javaslat elfogadását! 

Zagyvarékas, 2022. november 24.  

 

Polónyi László  

polgármester  



 

 

 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Zagyvarékas 0124/ 1 hrsz. – ú területen lévő 1/A erdőrészlet 1,81 ha és 1/ C 0,95 ha erdőrészlet 
fakitermelési bejelentési engedélyezi eljárás megindítása  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának  Képviselő – testülete a Zagyvarékas un. „Kisszög” területén a  
0124/1 hrsz. – ú  1/A erdőrészlet 1,81 ha pusztuló nemesnyár állomány  ,  1/C  erdőrészlet 0,95 ha 
nemesnyár állomány  fakitermeléshez szükséges engedélyezési , bejelentési  eljárás  megindításához 
hozzájárul.  

A fakitermeléshez szükséges engedélyezési bejelentési eljárások elvégzésével megbízza a Királymezei 
Kft. 5000 Szolnok Cserfa út 1. szám alatti erdészeti szakirányító céget.  

A munka megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése után a vállalkozóval a kivitelezési 
munkával kapcsolatos szerződés tervezetek felülvizsgálatra kerülnek az akkor aktuális helyzet alapján 
mely vállalkozói szerződések elfogadásáról újabb Képviselő – testületi döntés szükséges.  

Erről értesül: 

1. Polónyi László   polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Királymezei Kft.  

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. november 30– i ülésére 

 Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi munkatervének elfogadása  

Tisztelt Képviselő-testület!  

A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló rendelet  4 . fejezet 12. §-ában foglaltak szerint a 
tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén elő kell terjeszteni a képviselő-testület következő évi 
munkatervét, amely tartalmazza – a tervezhetőség érdekében - az ülések tervezett időpontját, és a 
már előre ismert napirendeket. A képviselő-testület soros ülését minden hónap utolsó csütörtökjén 16 
órakor a KÖZSÉGHÁZA házasságkötő termében tartja. A Képviselő-testület évente 1 alkalommal 
közmeghallgatást tart. A rendkívüli ülések a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint 
kerülnek összehívásra.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

Zagyvarékas, 2022. november 20.                              

                                                                                                               Polónyi László  

                                                                                                                  polgármester                               

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi munkatervének 
elfogadásáról  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2023. évre vonatkozó munkatervet a 
mellékletben foglaltaknak  megfelelően elfogadja.  

Erről értesül: 

1. Polónyi László  polgármester  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 

4. Képviselő – testület tagjai  

5. Bizottságok nem képviselő tagjai  

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő – Testület 2022. november 30– i ülésére 

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  

 

 Tisztelt Képviselő-testület!  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése előírja, hogy az éves ellenőrzési tervet a Képviselő- Testületnek a 
tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia. A belső ellenőrzési feladatokat évek óta 
ellátó Vincent Auditor Kft. – vel együttműködve készítjük a Nemzetgazdásági Minisztérium Belső 
Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának megfelelően.  Elkészítésre került a 2023. évi belső ellenőrzési terv, 
mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervet szíveskedjenek 
jóváhagyni.  

 

Polónyi László 

polgármester 

 

_____/2022.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) 
bekezdésében előírtak figyelembevételével a 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét az 
előterjesztettek szerint – Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményén belül   a konyha 
élelmezési tevékenysége, működése, gazdálkodása, gazdaságosság ellenőrzése céljából – jóváhagyja. 
A Vincent Auditor Kft. által jelen határozat mellékletét képező benyújtott a belső ellenőrzési terv 
elkészítésére vonatkozó árajánlatot elfogadja.   
 
Határidő: 2023. év  
Felelős: jegyző  
 
 
Erről értesül: 

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



 

 

 

3. Vincent Auditor Kft.  

 

 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

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

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Zagyvarékas Község 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati 

rendeletének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási 
költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében 
át kell vezetni. 
 
A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás 
sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására 
folyamatosan változnak. 
 
A) A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, 

amelyek a 2022. évi költségvetés elfogadását követően 2022. október 31-ig váltak 
esedékessé. 

 
A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő: 
 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata: 

- B115 rovaton szereplő 23.454.313.- Ft tartalmazza az IPA kiesése miatti támogatást, 
valamint a RÖT-re kapott támogatást, 

- B116 rovat 1.858.000.- Ft a 2021 évre kapott, de pénzügyileg 2022-ben megvalósult 
szociális tüzelő (barnakőszén) támogatása szerepel, 

- B3 rovaton összesen 12.896.797.- Ft, a B4 rovaton összesen 1.002.129.- Ft 
többletbevétel került könyvelésre, 

- a maradvány összege -5.002.- Ft korrekcióval került megállapításra, 
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- a személyi juttatásokon 3.610.011.- Ft, dologi kiadásokon 23.390.851.- Ft, 
beruházáson 19.615.478.- Ft (MF Komm.eszk. 14.239.253.- Ft, MF Játszótér 
6.053.233.-, VCSM koncesszió -762.677.-, egyéb 85.669.- Ft), valamint a felújításon 
25.167.185.- Ft (korrekciós tétel, Belterületi utak felújítása 698.500.-, Kisszög 
4.200.000.- Ft) módosítás valósult meg. 
 

2. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal: 
- A bevételi oldalon a B16 rovat 6.701.321.- Ft-tal növekedett meg, mely tartalmazza a 

választásra kapott 2.249.961.- Ft-ot, a népszámlálásra érkezett 2.556.310.- Ft-ot, 
valamint az időközi választásra igényelt 1.895.050.- Ft támogatást. A kiadási oldalon 
ezen összeg az alábbiak szerint oszlik meg: személyi juttatások 5.161.030.- Ft, 
munkaadói járulék 714.782.- Ft, dologi kiadások 825.509.- Ft.   
 

3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár: 
- Többletbevételként 534.- Ft jelenik meg a B411 rovaton, mely kiadásként a felújítás 

soron jelenik meg. Továbbá a felújítás rovatra a dologi kiadások sorról 
átcsoportosításra került 478.150.- Ft (elektromos fűtőtestek villamoshálózatának 
felújítása). 
 

4. Zagyvarékas Községi Bölcsőde: 
- Bevételi előirányzat 1.974.- Ft-tal (B411 rovat 1.624.- Ft és B8131 rovat 350.- Ft) 

növekedett, melynek kiadási oldalon történő előirányzatosítása a beruházás soron 
valósult meg. 

- Kiadási előirányzat esetében a dologi előirányzatból 29.006.- Ft került a Beruházás 
rovatra, mely így összesen 30.980.- Ft-tal módosult (mikro, mosógép) 

5. Égszínkék Óvoda és Konyha: 
- Bevételi előirányzaton belüli módosítások az étkezési térítési díjak befizetéséből / 

továbbszámlázásból adódik: B402 rovat 9.002.006.- Ft, B403 7.870.-, B405 
1.355.000.-, B406 2.797.319.-, összesen 13.162.195.- Ft melynek előirányzatosítása a 
kiadási oldalon a személyi juttatásokon 227.636.- Ft, dologi kiadásokon (élelem) 
12.874.488.- valamint a beruházás soron 60.071.- Ft értékben jelenik meg. 

 
B) A megemelkedett élelmiszerárak miatt 2022. 11-12. hóban várható költségnövekedés, 

valamint a Hivatal esetében a nem tervezett jutalmak kifizetése miatt az alábbi 
előirányzatmódosítás válik szükségessé 2022. novemberével: 

 
1. Önkormányzat: 
a) bevételi oldalon: B35 rovaton 10.120.000.- Ft, 
b) kiadási oldalon: K915 (intézményfinanszírozás) 10.120.000.- Ft. 
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2. Égszínkék Óvoda és Konyha: 
a) kiadási oldalon: K312 (élelmezés) rovaton 6.000.000.- Ft és K351 (Áfa) rovaton 

1.620.000.- Ft, Összesen: 7.620.000.- Ft 
b) bevételi oldalon: B816 (intézményfinanszírozás) 7.620.000.- Ft. 

 
3. Polgármesteri Hivatal: 

a) kiadási oldalon: személyi juttatás 2.123.000.- Ft és munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulása adó 377.000.- Ft, összesen: 2.500.000.- Ft. 

b) bevételi oldalon: B816 (intézményfinanszírozás) 2.500.000.- Ft. 
 
A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-2. és 9-13. melléklete került 
módosításra. 
 
Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a 
Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, a költségvetési 
rendelet-módosítás (indokolással és előzetes hatásvizsgálattal), valamint a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt költségvetési rendelet. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezetet a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Zagyvarékas, 2022. november 21. 
 
 
 
  Polónyi László 
   polgármester 



TERVEZET  

Feladat-ellátási szerződés   

háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

amely létrejött 

egyrészről Zagyvarékas Község Önkormányzata ( székhelye:  5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 . 
adószáma : 15733067-2-16 )  képviseletében Polónyi László  polgármester – mint megbízó, 

másrészről Dr. Otrosinka Sylwia  személyes ellátásra kötelezett háziorvos – LIFE VOLUME  Kft. ( 
székhely:5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 9. Működési engedély szám:XI- R-066/07532-2/2012.) . 
képviseletében – mint megbízott háziorvos – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 2023. január 1. 
napjától határozatlan időre, hogy a háziorvosi teendőket – területi ellátási kötelezettséggel a 
praxis joggal érintett I. számú háziorvosi körzet ( meghatározása a szerződés mellékletét 
képezi) működési területén egészségügyi vállalkozás keretében lássa el. 

Rendelési idő:   Hétfő:              13:00 – 17:00 

  Kedd:  08:00 – 12:00 

  Szerda:  13:00 – 17:00 

  Csütörtök: 08:00 – 12:00 

                          Péntek:              08: 00 – 12:00  

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 
pontban rögzített működési területen a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai 
szabályoknak megfelelően: 

a. a háziorvosi feladatokat egészségügyi vállalkozás keretében személyesen ellátja, 
b. a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére a háziorvosi szolgáltatást folyamatosan 

biztosítja, 
c. a területen élő lakosság folyamatos egészségügyi ellátása érdekében részt vesz a  

hatályos jogszabályok szerint az  ügyeleti ellátásban. 
d. ellátja a külön jogszabályokban a háziorvosi tevékenységi körbe utalt feladatokat. 

 
3. Megbízott kijelenti, hogy az 1-2. pontban meghatározott tevékenység folytatásához előírt 

jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító 
egészségügyi vállalkozási engedéllyel és orvosi felelősségbiztosítással. 

Az engedély száma: XI-R-066/07532-2/2012  

A biztosítás száma: AHB721147892    kelte: 2012. 11.01. 

4.   A megbízás tartalma: 
a. A megbízott háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy: 



a-1.)  A megbízott rendelési ideje legalább heti 20 óra , munkanaponként  legalább 4 órát 
rendel a lakossági érdekeket figyelembe vevő, általa megállapított, de a megbízóval 
előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint. 

a-2.) Indokolt sürgős esetben – az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint – 
házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő ellátását. 

a-3.) Lakóhelyüktől függetlenül ellátja mindazon betegeket, akik betegbiztosítási 
igazolványukat nem nála adták le, azonban rendelési időben hozzá fordulnak egészségügyi 
ellátásért és heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást 
igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító 
állapotrosszabbodáshoz vezethet. 

a-4.) Tudomásul veszi és elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Szolnoki Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály szakmai irányítását. 

a-5.) Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó feladatokat. 

a-6.) Az 1. pontban szereplő háziorvosi teendők – területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására a másik háziorvossal nem köt szerződést. 

 b.) A megbízott háziorvos vállalja, hogy: 

b-1.) Helyettesítéséről képesítési előírásoknak megfelelő orvos útján, saját költségén maga 
gondoskodik. 

b-2.) Rendkívüli esetben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály és az önkormányzat illetékes szakembereinek közbenjárását 
kéri – gondoskodva a díjazásról – a folyamatos betegellátás érdekében. 

b-3.) A képzési előírásoknak megfelelő körzeti nővér alkalmazásáról, illetve távollét esetén 
helyettesítéséről saját költségén gondoskodik. 

b-4.) A jogszabályokban előírt továbbképzéseken részt vesz, tudását szinten tartja és gyarapítja. 

5. A megbízás teljesítésének feltételei: 

a-1.) Megbízó az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő és kezelő helyiségeit – a 
mellékletben rögzített állapotban és felszereltséggel – a háziorvosi tevékenység céljára 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Ezen túlmenően a megbízó térítésmentesen 
biztosítja az egészségház közüzemi díjaiból (víz, villamos energia, gázfűtés) megbízott 
háziorvosra jutó 1/4 költség fele részét. A használatra átadott eszközök és műszerek 
karbantartása, pótlása a mindenkori jogszabályokban meghatározott minimum feltételek 
biztosítása a megbízott háziorvost terhelik. A megbízott háziorvos feladata ellátásához 
sajátöltségén bármilyen eszközt, bármilyen értékben beszerezhet. 

 

a-2.) Megbízott vállalja a veszélyes hulladékok rendszeres elszállítását. 

a-3.) Megbízó gondoskodik a rendelő és kezelő rendeltetésszerű használatáról, elvégezteti 
a keletkezett meghibásodások kijavítását, őrzi az épület állagát. 



a-4.) A megbízó két évente elvégzi a vagyoni állapot – leltározás útján történő – felmérését. 

b-1.) A megbízott háziorvos vállalja 

 az egészségház közüzemi díjaiból (víz, villamos energia, gázfűtés) a I. 
számú háziorvosi szolgálatra jutó 1/4 költség felének megbízó részére 
történő kifizetését. 

 a telefonvonal díjának megbízó részére történő megfizetését 
 a takarítás költségét közvetlenül a feladat ellátását végző vállalkozónak 

fizeti. 

            b-2.) Megbízott háziorvos az általa átvett rendelő, kezelő leltár szerint átadott berendezéseinek             
és felszereléseinek rendeltetésszerű használatát köteles biztosítani, állagát megőrizni. 

b-3.) Megbízott háziorvos vállalja, hogy az önkormányzat által tervezett időpontban a 
képviselő-testületet illetve a polgármestert munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 
írásban vagy szóban tájékoztatja. 

c.) Szerződő felek kijelentik, hogy a háziorvosi tevékenység finanszírozására vonatkozó 
feltételeket a megbízott háziorvos és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: 
NEAK)  között létrejött külön szerződés tartalmazza. 

c-1.)Szerződő felek megállapodnak abban,, hogy a területi ellátási kötelezettség átvállalása 
miatt a megbízott háziorvos és a NEAK között létrejött finanszírozási szerződés alapján a I. 
számú háziorvosi szolgálatot megillető működtetésre folyósított teljes összeg a megbízott 
háziorvos számlájára kerüljön. 

c-2.) A megbízott háziorvos az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés 
alapján folyósított összegből biztosítja. 

c-3.) Amennyiben a NEAK bármilyen oknál fogva nem köt szerződést megbízott háziorvossal, 
vagy  a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszíti, úgy ezen szerződés hatályát veszti. 

d.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 

d-1.) A jogszabályokban felsorolt díjazás ellenében végzett háziorvosi feladatok ellátásából, 
továbbá a háziorvosi teendőkön kívül végzett egyéb szolgáltatásokból származó teljes árbevétel 
a megbízott háziorvost illeti meg. 

d-2.) Megbízott háziorvos köteles előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek 
tervezhetők és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (továbbképzés, szabadság stb.) 

d-3.) A megbízónak jogában áll a megbízott háziorvos tevékenységét az egészségügyi 
jogszabályok betartásával kapcsolatban folyamatosan ellenőrizni, az ellenőrzésbe szakhatóságot 
vagy más külső szakértőt bevonni. Megbízó kizárólag ezen szakmailag alátámasztott okokból 
kezdeményezheti ezen szerződés felmondását. 

6. A szerződés megszűnése: 
a.) közös megegyezéssel  
b.) rendes felmondással a felmondási idő 6 hónap  
c.) a megbízott halálával  



d.) a 6/c-3.) pontban meghatározott esetben. 

        7/1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 

a.) A szerződés felmondását, módosítását bármelyik fél csak írásban kezdeményezheti, az 
általa alaposnak tartott okok közlésével. 

b.) A kezdeményezés ügyében a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyeztetést kell 
lefolytatni, és ezt követően 15 napon belül döntést kell hozni, a döntésről a másik felet 
értesíteni kell. 

c.) A szerződés felmondása esetére a szerződő felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak 
meg. 

d.) Az önkormányzat a feladat – ellátási szerződést indoklással felmondhatja, ha  
d-1.) a háziorvos a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, vagy 
d-2.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. . 

e.) A szerződés megszűnése esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 
e-1.) Egymással a megszűnés napján jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak. 
e-2.) Az átvett tárgyakat, eszközöket leltár szerint visszaszolgáltatják, vagy annak 
ellenértékét kifizetik. 

f.) A szerződés módosításának indítványozása esetén a felek kötelesek egymást tájékoztatni, 
és megkísérelni a közös megegyezéssel történő szerződés módosítását. Eredménytelen 
kísérlet esetén a felek a megállapodás meghiúsulásától számított 30 napon belül a Szolnoki 
Járásbírósághoz fordulhatnak a szerződés módosítását kérő keresetükben. 

g.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelyek megállapításánál figyelembe kell venni a 
háziorvos szolgáltató által finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.  

h.) Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek kártérítési , 
kártalanítási felelőségére, a jelen szerződés felmondására valamint a praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó rendelkezések – az Eütv., Öotv.,az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény valamint ezen törvények végrehajtására vonatkozó jogszabályok  a Ptk. illetve 
a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 

8. Szerződő felek – tekintettel a köztük fennálló jogviszony jellegére- a szerződés teljesítése során 
egymással fokozottan együttműködni kötelesek. Soron kívül kötelesek egymást tájékoztatni a 
szerződés kapcsán felmerülő esetleges akadályokról vagy problémákról. 

9. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták , értelmezték, rendelkezéseit megértették , azokat 
magukra nézve kötelezően elismerték , és mint akaratukkal minden megegyezőt , jóváhagyólag 
aláírták. 

Zagyvarékas, 2022. november  

Megbízó részéről:      Megbízott részéről: 

Polónyi László                              Dr. Otrosinka Sylwia   

polgármester            háziorvos 



  

 

Az I. sz. felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet működési területe: 

Alkotmány utca 

Aradi utca 

Béke utca 

Csángó utca 

Dózsa György tér 

Erdő utca 

Gyimesi utca 

Hajó utca 

Iskola utca 

Koszorú utca 

Külső-Alkotmány utca 

Külső-Pozsonyi utca 

Külső-Rákóczi utca 

Liszt Ferenc utca 

Mester utca 

Pajzs utca 

Páva utca 

Pipa utca 

Ponty utca 

Posta utca 

Pozsonyi utca 

Rákóczi utca (páratlan) 

Remény utca 

Szabadság tér 

Szabadság tér 

Szabadsajtó utca 



Széchenyi utca 

Szigony utca 

Szív utca 

Dr. Taródi Béla utca 

Ügyes utca 

Wesselényi utca 

Zsilip utca 

Csárda út 

Viola utca 

Május 1 utca 

Mártírok utca 

Sinke Gábor utca 

Nádas utca 

Táncsics Mihály utca 

Gátőrház 1002/3-1001/5. 

Vasúti őrház 
 

 

 

 
             

















……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.: képv.: Királymezei Viktor, ügyvezető 
 

  
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

ERDŐGAZDÁLKODÁSI MUNKÁRA 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 Név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
 Cím: 5051, Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
 Adószám: 15733067-2-16 
 Bankszámla szám:  
 Erdőgazdálkodói kódja:8005018 
 Képviselő neve, tisztsége:  
  
Mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),  
 
Másrészről: 
 

Név: Királymezei Kft 
 Cím: 5000 Szolnok, Cserfa u. 1. sz. 
 Cégjegyzékszám: Cg. 16-09 015605 
 Adószám: 24835882-2-16 
 Bankszámla szám: 11600006-00000000-85393046 
 Képviselő: Királymezei Viktor ügyvez. (a.n.: Maglódszki Ilona) 
 Technikai azonosítószám: AA-5836080 
 
Mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) 
 
együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi, meghatározott feltételekkel: 
 
1./ A szerződés tárgya: erdőfelújítási munkák elvégzése 

Megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő kezelésében (tulajdonában lévő 
alábbi erdőrészletek erdőfelújítási munkálatait, nemes nyár gyökeres dugvánnyal: 
Zagyvarékas 1/A erdőrészlet 1,81 ha 
Zagyvarékas 1/C erdőrészlet 0,95 ha 
Összesen:    2,76 ha 
Azaz részletesen, az alábbi táblázatban foglalt munkaműveleteket: 
 

Munkaművelet megnevezése: 
Tuskófúrás 
Mélyforgatás 
Nehéztárcsázás 
Sorkitűzés 
Szükséges szaporítóanyag, 625 db/ha „A”gyökeres dugvány 
Csemete helyszínre szállítása 
Suhángültetés géppel, kézi kiszolgálással 

  
Királymezei Kft vállalja, hogy a fent részletezett munkát elvégzi, legkésőbb 2023. december 31-ig, 
1.000.000 Ft+ÁFA/ha egységáron, azaz 2.760.000 Ft+ÁFA díjért. 
 
2./ Vállalkozói díj: 

Fizetés banki átutalással a megrendelt munkák megkezdése előtt előlegbekérő alapján, az 
előlegbekérőn szereplő bankszámla számra 
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A vállalkozói munkák megkezdésének feltétele, hogy a megküldött előlegbekérőn szereplő összeg a 
megadott bankszámla számon jóváírásra kerüljön. A Királymezei Kft az előleg bankszámláján történő 
jóváírása napján előleg számlát állít ki. 

A Megrendelő és a Vállalkozó egymással szembeni követelései kompenzálás útján is rendezhetők. A 
kompenzálás feltétele a mindkét fél által aláírt kompenzáló nyilatkozat, amely tartalmazza az 
összevezetésre kerülő számlák adatait, és a kompenzálásra kerülő követelések összegét. 
A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapított vállalkozói díjtétel tartalmazza a vállalkozó 
valamennyi költségét. 
3./ A vállakozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállakozó hibás teljesítése esetén a kártérítési 
felelősség a vállalkozót terheli. 
4./ Szerződő felek késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére kötbért kötnek ki, melynek mértéke a 
késedelmesen teljesített kötelezettség értékének, illetve az el nem  végzett vagy nem teljesített kötelezettség 
értékének 5, azaz öt százaléka. 
5./Egyéb: 
-  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései és az egyéb 

jogszabályban írt rendelkezések az irányadók. 
- Jelen okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írják alá, hogy az irányadó ténybeli 

és jogi helyzet ismeretében jelen szerződés megtámadásának jogáról (így különösen tévedés, 
megtévesztés, jogellenes fenyegetés, feltűnő értékaránytalanság) – a szerződés aláírásával – 
kifejezetten lemondanak.  

 
Szolnok, 2022. június 22. 
 
 
 
……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.: képv.:Királymezei Viktor, ügyvezető 

 



……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.: képv.: Királymezei Viktor, ügyvezető 
 

  
HATÁRIDŐS ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 

2022. évre 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 Név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 
 Cím: 5051, Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
 Adószám: 15733067-2-16 
 Bankszámla szám:  
 Erdőgazdálkodói kódja:8005018 
 Képviselő neve, tisztsége:  
  
Mint eladó (továbbiakban: eladó),  
 
Másrészről: 
 

Név: Királymezei Kft 
 Cím: 5000 Szolnok, Cserfa u. 1. sz. 
 Cégjegyzékszám: Cg. 16-09 015605 
 Adószám: 24835882-2-16 
 Bankszámla szám: 11600006-00000000-85393046 
 Képviselő: Királymezei Viktor ügyvez. (a.n.: Maglódszki Ilona) 
 Technikai azonosítószám: AA-5836080 
 
Mint vevő (továbbiakban: vevő) 
 
együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi, meghatározott feltételekkel: 
 
1./ A szerződés tárgya: Faanyag adásvétele 
 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy előzetes tárgyalásaik alapján a mai napon jelen 
okiratba foglalva meghatározott feltételekkel, egymással határozott időtartamra, 2022 ……… 
napjától 2022. december 31. napjáig belföldi határidős adásvételi szerződést kötnek. 
Vevő az alább meghatározott erdőrészletekben hatósági erdőgazdálkodási bejelentés alapján fakitermelést 
végez a saját költségén és az így kitermelt faanyagot felvásárolja a szerződés 2. pontja  
szerinti egységárakon. 
Erdőrészlet Terület (ha) Használati mód Fafaj Fatömeg (nettó m3) 
Zagyvarékas 1/A 1,81  TRV NNY cca 200 m3 
Zagyvarékas 1/C 0,95 TRV NNY cca 200 m3 
 
 
2./ Méretek, egységárak: 

 
Választék megnevezése Hossz 

(cm) 
Átmérő 

(cm) 
Tő melletti nettó 
egységár (Ft/m3) 

Nemesnyár hámozási rönk I. o. 260+5 28-tól 14.000 
Nemesnyár hámozási rönk I. o. 190+5 24-től 12.000 
Nemesnyár fűrészrönk 250+5 18-tól 9.000 
Nemesnyár fűrészrönk 250+5 14-től 8.000 
Nemesnyár fagy.fa vastag  120+5 18-tól 8.000 
Nemesnyár fagy.fa vékony 120+5 14-től 8.000 
Nemesnyár papírfa kéregben 200 8-tól 2.000 
Nemesnyár rostfa 200 5-től 1.000 

 
 



 

……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.: képv.: Királymezei Viktor, ügyvezető 
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Az egységárak tő mellett értendők, a fakitermelési díjak levonását követően! A fakitermelés a 
Királymezei Kft szervezésében és költségére történik. 
Egységárak érvényessége: 2022……….-2022. december 31.ig 
 
3./ Mennyiség: A mennyiség megállapítása mindenkor tő mellett a felek közös felvételezésével 

történik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy utólagosan semmilyen oknál fogva és 
körülmény miatt sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt egymással szemben nem tesznek és 
nem fogadnak el. A mennyiségek megállapítása a következők szerint történik: tűzifa sarangban 1,7 
ÜRM =1 erdei köbméter, fagyártmányfa sarangban 1,6 ÜRM=1,0 erdei köbméter, papírfa és 
rostfa sarangban 1,8 ÜRM=1,0 erdei köbméter, ipari fák (hámozási rönk, fűrészrönk) csúcsátmérő 
alapján, fűrészrönk 14 cm-től sarangban, 1,8 ÜRM=1,0 erdei köbméter 

 
4./ Szállítás:  
- A szállítás a vevő szervezésében és költségére történik. 
- Az áruval kapcsolatos kárveszély akkor száll át a vevőre, amint a vevő (vagy fuvarozója) az árut 

felterhelte a szállító járműre vagy a szállító az árut a megrendelő telephelyén leterhelte.  
- A szállításhoz kapcsolódó EKAER számok kérése a Királymezei Kft feladata. 
 
5./ Fizetés és számlázás: 

- Fizetés banki átutalással Eladó által kiállított számla alapján, a számla keltétől számított 10 naptári 
napon belül az Eladó bankszámlájára 

- Vevő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésre kötelezett, melynek mértéke a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értéke – (Ptk 2013. évi V. törvény 6:155§ 1. és 4. bekezdés) szerint. A 
kamatfizetés kezdő időpontja a számla fizetési határidejét követő nap. 

- Az Eladó minden teljesített szállításról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 163. §(2) c) pontjában meghatározott határidőn belül számlát bocsát ki a Vevő részére. 

- A Vevő és az Eladó egymással szembeni követelései kompenzálás útján is rendezhetők. A 
kompenzálás feltétele a mindkét fél által aláírt kompenzáló nyilatkozat, amely tartalmazza az 
összevezetésre kerülő számlák adatait, és a kompenzálásra kerülő követelések összegét. 

6./ Egyéb: 
 
-  A vevő tudomásul veszi, hogy az áru tulajdonjoga az eladót illeti meg mindaddig, amíg a teljes vételár 

ellenértéke az eladó részére kifizetésre nem kerül. 
-  Az 1. pont szerinti erdőrészletekben jelen szerződés kezdő időpontját követően, a szerződés időbeni 

hatálya alatt-különös figyelemmel a fakitermelés idejére- balesetvédelmi, tűzvédelmi és más védő, óvó 
rendszabályok betartásáért a vevő illetve annak alvállalkozója tartozik feltétlen felelőséggel 

- A fakitermelési díjat a Királymezei Kft fizeti. 
-  Az eladó kijelenti, hogy a fakitermelés a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően történik, a 

szakirányító a szükséges bejelentéseket elvégezte, valamint a szerződés aláírásával egy időben a vevő 
részére a műveleti lapról másolati példányt ad.  

- Az eladó vállalja, hogy az 1. pont szerinti erdőrészletek határvonalát földmérővel kitűzeti a 
fakitermelés megkezdéséig.. 

-  Eladó szavatolja, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan és az azon álló faállomány kizárólagos tulajdonát 
képezi, továbbá hogy a jelen szerződés tárgyát képező faállomány per-, teher- és igénymentes és azzal 
szemben harmadik személynek semmilyen joga, követelése nem áll fenn, amely vevő tulajdonszerzését 
részben vagy egészben korlátozná vagy kizárná. Ezt szerződő felek aláírásukkal elismerik és 
nyugtázzák.  



 

……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.: képv.: Királymezei Viktor, ügyvezető 
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- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései és az egyéb 

jogszabályban írt rendelkezések az irányadók. 
- Jelen okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írják alá, hogy az irányadó ténybeli 

és jogi helyzet ismeretében jelen szerződés megtámadásának jogáról (így különösen tévedés, 
megtévesztés, jogellenes fenyegetés, feltűnő értékaránytalanság) – a szerződés aláírásával – 
kifejezetten lemondanak.  

 
Szolnok, 2022. június 22. 
 
 
 
……………………………… ……………………………... 
Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 
képv.:  képv.:Királymezei Viktor, ügyvezető 

 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. ÉVI 

MUNKATERVE 

2023. február 

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

Előadó: Polónyi László  polgármester 

2. Előterjesztés a 2023/2024. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 Előadó: jegyző  

3. Beszámoló a 2022. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Kővári Judit adóügyi ügyintéző 

4. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására 

Előadó: Polónyi László  polgármester 

5. Beszámoló a pályázatfigyelő 2022. évi munkájáról 

Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 

6. Javaslat a társadalmi szervezetek 2023. évi pályázati kiírásának közzétételére 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

2023. március 

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

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Beszámoló az Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Balogné Lakatos Márta óvodavezető 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

Előadó: Polónyi László  polgármester 

4. Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatásának elbírálására 

Előadó: Polónyi László  polgármester 

5. Beszámoló a katasztrófavédelem 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Matuska Zoltán tü. ezredes 

6. Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 



Előadó: Cinka István bizottsági elnök 

7. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Rózsa Ibolya  igazgató 

8. Előterjesztés a a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének 
elfogadásáról 

Előadó: Rózsa Ibolya  igazgató 

 

2023. április 

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

Előadó: Polónyi László  polgármester 

2. A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményvezetői pályázatának kiírása  

3. Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2022. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési munkáról 

Előadó: Csábi László megbízott őrparancsnok 

4. Beszámoló a Polgárőrség 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Polónyi László polgárőr parancsnok 

5. Tájékoztatás a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 2023/2024. tanévére beiratkozott 
tanulók létszámáról 

Előadó: Polónyi László intézményvezető 

6. Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Zsigmond Rita vezető 

7. Tájékoztató a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Kerekes Sámuel  

8. Javaslat a 2023. évi  közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására 

Eőadó: Polónyi László  polgármester 

 

2023. május 

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

Előadó: Polónyi László  polgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és 
elfogadására 

Előadó: Polónyi László  polgármester 



3. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi 
tevékenységéről 

Előadó: Varga Ágnes előadó 

4. Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált Központ 2022. évi 
tevékenységéről 

Előadó: Osztásné Szabó Hajnalka 

5. Javaslat a 2023. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem adományozásának 
előkészítésére 

Előadó : Polónyi László  polgármester 

6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 

7. Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: jegyző 

 

 

2023. június 

 

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

Előadó: Polónyi László  polgármester 

2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Herczeg Andrea védőnő  

3. Javaslat a 2023. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozására 

Előadó: Polónyi László  polgármester 

4. A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményvezetői pályázatának elbírálása  

Előadó : Polónyi László polgármester  

 

2022. július – augusztus SZÜNET  

 

2022. szeptember 

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

Előadó: Polónyi László polgármester 



2. Javaslat a 2023. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

2023. október 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

2023. november 

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

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Előterjesztés a képviselő-testület 2024. évi munkatervének megállapítására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

3. Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 

Előadó: jegyző 

 

Zagyvarékas, 2022. november 20. 

                                                                            Polónyi László  

                                                                              polgármester 

 



Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3. 

Telefon:+36-70-575-9844  Email:vincentauditor@vincentauditor.hu 
www.vincentauditor.hu 

 
 
Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 
 
Dr. Fekete Nóra 
Jegyző részére 
 
 

Tárgy: árajánlat 2023. 
 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
 
Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására Zagyvarékas 
Község Önkormányzata 2023. évére vonatkozóan: 
 
 

1. Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha vonatkozásában a konyha élelmezési 
tevékenységének, működésének, gazdálkodásának, gazdaságosságának ellenőrzése 
 

A jelzett feladatot 300.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk 
vállalni. 
 
 
Az árajánlatunkban feltüntetett összeg tartalmazza a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-
ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását (pl. belső ellenőrzési 
kézikönyv elkészítése/kétévenkénti felülvizsgálata, stratégiai és éves ellenőrzési tervek 
összeállítása, a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának 
irányítása, összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállítása stb.) 
 
Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek 
megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással 
összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre 
kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünk külön 
árajánlatban határozza meg. 
 
 
Dabas, 2022. november 23. 
 
 
 Tisztelettel: 
        Lisztes-Tóth Linda 
       Ügyvezető igazgató 

Vincent Auditor Kft 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett ütemezése 

(***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 

kapacitás (ellenőri 
nap) (****) 

1 

 
Zagyvarékasi 
Égszínkék Óvoda és 
Konyha  
 
 
 
„irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
konyha élelmezési tevékenysége 
szabályozott-e, működése, gazdálkodása 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és 
belső szabályzatoknak, tevékenysége 
gazdaságos-e 
 
Tárgya: konyha élelmezési tevékenység, 
működés, gazdálkodás, gazdaságosság 
 
Időszak: 2022. év 

 
- Szabályozatlan működés 
kockázatai 
 
- Elszámolások, 
nyilvántartások 
hiányosságai 

Típusa: 
Rendszer ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 

 
2023. II. 
negyedév 
(április) 

 

 
12 belső ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2022. november 23. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda Dr. Fekete Nóra 
                           Belső ellenőrzési vezető jegyző 



  
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

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

 
I. Az önkormányzati rendelet hatásai 
 

1. társadalmi hatások: 
közvetlen társadalmi hatás nincsen 

2. gazdasági hatások: 
közvetlen gazdasági hatása nincs 

3. költségvetési hatások: 
nem jelentős 

4. környezeti következmények: 
környezeti következmények nincsenek 

5. egészségi következmények: 
egészségi következmények nincsenek 

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja. 
 

II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 
 
Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási 
költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében 
át kell vezetni. 
 
III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
 

1. személyi feltételek: 
rendelkezésre áll 

2. szervezeti feltételek: 
rendelkezésre áll 

3. tárgyi feltételek: 
rendelkezésre áll 

4. pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre áll 

 
 

 



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ...../2022. (.......) önkormányzati rendelethez

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állam-
igazgatási 
feladatok

A B C D E F
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 373 048 509 373 048 509

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 93 938 100 93 938 100
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 103 763 150 103 763 150
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 141 623 333 141 623 333
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 411 613 8 411 613
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 23 454 313 23 454 313
1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 858 000 1 858 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 45 461 321 45 461 321

2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 45 461 321 45 461 321
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 77 296 797 77 296 797

4.1. Építményadó 9 220 615 9 220 615
4.2. Idegenforgalmi adó
4.3. Iparűzési adó 62 269 452 62 269 452
4.4. Magánszemélyek jövedelemadói 6 730 6 730
4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6. Egyéb közhatalmi bevételek 5 800 000 5 800 000
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 69 207 939 69 207 939

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 1 750 000 1 750 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 36 525 055 36 525 055
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4 860 114 4 860 114
5.4. Tulajdonosi bevételek 7 400 000 7 400 000
5.5. Ellátási díjak 4 468 300 4 468 300
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 075 676 13 075 676
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek 543 107 543 107
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 22 860 22 860
5.11. Egyéb működési bevételek 562 827 562 827

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1. Immateriális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 565 014 566 565 014 566

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 199 791 818 199 791 818
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 199 791 818 199 791 818

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat

Sor-
szám Bevételi jogcím 2022. évi előirányzat

Ebből:

Forintban



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ...../2022. (.......) önkormányzati rendelethez

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 361 182 532 361 182 532
13.1. Központi, irányítószervi támogatások 361 182 532 361 182 532
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betétek megszüntetése
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15. Váltóbevételek
    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 560 974 350 560 974 350

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 125 988 916 1 125 988 916



Zagyvarékas Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ...../2022. (.......) önkormányzati rendelethez

Kötelező 
feladatok

Önként 
vállalt 

feladatok

Állam-
igazgatási 
feladatok

A B C D E F
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 703 268 870 703 268 870

1.1. Személyi  juttatások 312 262 420 312 262 420
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 031 632 40 031 632
1.3. Dologi  kiadások 208 595 051 208 595 051
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 800 000 22 800 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások 48 884 487 48 884 487
1.6. Tartalékok 70 695 280 70 695 280

1.6.1.  - az 1.6-ból: - Általános tartalék 70 695 280 70 695 280
1.6.2.    - Céltartalék
1.6.3.    - Céltartalék EU-s projekt megvalósítására

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 58 571 574 58 571 574
2.1. Beruházások 32 925 705 32 925 705
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 25 645 869 25 645 869
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 761 840 444 761 840 444
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3. Kincstárjegyek beváltása
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5. Belföldi kötvények beváltása
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 364 148 472 364 148 472

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13 085 940 13 085 940
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 351 062 532 351 062 532
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 364 148 472 364 148 472
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 125 988 916 1 125 988 916

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2022. évi előirányzat

Ebből:

Forintban2. sz. táblázat

K I A D Á S O K



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. november 30. napján  16.00 órakor 

a Községháza házasságkötő termében megtartott  
soros, nyílt Képviselő-testületi ülésén. 

 
 

Polónyi László polgármester                          ___________________________ 

Dr. Fekete Nóra jegyző              ___________________________ 

Farkas Anita aljegyző                                     ___________________________ 

 

Jánosi István alpolgármester                        __________________________ 

Jánosi József képviselő                __________________________ 

Nagy Gáborné képviselő                         __________________________ 

Kiss László képviselő                                       __________________________ 

Zoufal Béla Gyula képviselő                            __________________________ 

Szuróczki Ferenc József képviselő                   ___________________________ 

 

 

Poharanszkiné Bozó Éva Marianna előadó     ____________________________                 

    

 



 
További jelen lévők: 

      NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL                                                             ALÁÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




