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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 14-én 16,17 

órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soros ülésén. 

      7. 
          MUTATÓ 

 

NAPIREND         HATÁROZAT SZÁMA 

  

Napirendi pontok elfogadásáról       57/2020.(VII.14.) 

 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási 

tevékenységének ellátásáról 58/2020.(VII.14) 

   

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető megbízásának  

hosszabbítása         59/2020.(VII.14) 

 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói  

munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás 

közzétételéről 60/2020.(VII.14) 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata, illetve RékasSzolg  

Közhasznú Nonprofit Kft között létrejött együttműködési  

megállapodásról        61/2020.(VII.14) 

 

Előterjesztés a Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörtkert) 

üzemeltetésére történő átadásról 62/2020.(VII.14) 

Előterjesztés az önkormányzat udvarának rendbetételéről 63/2020.(VII.14) 

Előterjesztés a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem 

adományozásának előkészítésére  64/2020.(VII.14) 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény 

benyújtásáról 65/2020.(VII.14) 

Előterjesztés a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 

számú pályázatban végzendő munkálatokról 66/2020.(VII.14)  

Interpellációs kérdésekre adott válaszokról    67/2020.(VII.14) 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.07.14 16,17 órakor a 

Községháza házasságkötő termében megtartott soros ülésén, 

 

Jelen vannak: 

 

Kurucz László polgármester, 

Kis Gyula alpolgármester, 

Dr. Fekete Nóra jegyző 



2 
 

 

Jánosi István képviselő,  

Nagy Gáborné képviselő,  

Polónyi László képviselő 

Jakabné Tokai Mária képviselő 

 

Az ülésen jelen van továbbá: Vallyon-Borsos Zsuzsanna előadó, Görög Szabolcs pénzügyi vezető, 

Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, Kézér Irén a RékasSzolg Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

Jánosi József képviselő távolmaradását nem jelezte. 

 

Kurucz László polgármester: Bejelenti, hogy előző képviselő-testületi ülésen Kézér Zoltán 

képviselő lemondott mandátumáról. Következő a sorban Nagy Gáborné, aki vállalja a képviselőséget, 

ezért esküt kell tennie. A mandátumot a helyi választási bizottság kiosztotta számára., ezért semmi 

törvényességi akadálya nincs, hogy a mai képviselő-testületi ülésen már részt tudjon venni.  

 

Kérem álljunk föl. 

 

Kurucz László polgármester: Én Nagy Gáborné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő faladataimat Zagyvarékas fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Nagy Gáborné: Én Nagy Gáborné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő faladataimat Zagyvarékas fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem 

úgy segéljen.  

 

Kurucz László polgármester: Gratulálok és jó munkát kívánok. 

 

 

Kurucz László polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek 

nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti, illetve 2 

pótnapirendi pontot ajánl megtárgyalásra.  

 

Kurucz László polgármester a meghívó szerinti napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra, illetve az 

általa ajánlott kettő napirendi pont felvételét, mivel a képviselők részéről egyéb javalat nem hangzik 

el. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot 

hozza:  

 

 

57/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 14-i soros nyílt 

ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

 

1. Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. további működéséről 
Előadó: Kurucz László polgármester 
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2. Előterjesztés a Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésére történő 
átadásról 

Előadó: Kurucz László polgármester 

3. Előterjesztés az önkormányzat udvarának rendbetételéről  

Előadó: Kis Gyula alpolgármester 

4. Előterjesztés a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának 
előkészítésére 

Előadó: Kurucz László polgármester 

5. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 
Előadó: Kurucz László polgármester 

6. Előterjesztés a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 
számú pályázatban végzendő munkálatokról 

Előadó: Kurucz László polgármester   

 
Határozatról: 
1.) Kurucz László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 

 

Kurucz László polgármester bejelenti, hogy interpellációs kérdések feltevésére lehetőség nincs, 

hiszen soron kívüli az ülés.  

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. további működéséről 
 

Kurucz László polgármester: A képviselő testületnek több határozatot határozatot kellene 

elfogadni. Az egyik a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási 

tevékenységének ellátásáról szóló beszámolót kellene elfogadni. Zagyvarékas Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és az abban foglaltakat figyelembe véve, az alábbiak 

alapján: a mérleg főösszege 27.002 E Forint, azaz Huszonhétmillió-kettőezer Forint. 

Az alaptevékenység eredménye: - 7460 E Ft, azaz mínusz Hétmilliónégyszázhatvanezer Forint. 

Vállalkozási tevékenység eredménye: - 6000Ft, azaz mínusz hatezer Forint. 

Jegyzőasszony esetleg van hozzáfűzni valód? 

Dr. Fekete Nóra jegyző: Kimutatást minden évben május 31-ig kell elkészíteni ebben az évben a 

koronavírus járvány miatt szeptember 30-ig kell elkészíteni. Sajnos, amint látszik a Kft. veszteséges. 
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Már 2018-ban is veszteséges volt a Kft, sajnos 2019-ben még tovább rosszabbodott a helyzet. A 

képviselő-testületnek a beszámolót mindenféleképpen el kell fogadni, hiszen ezek kész tények. Az, 

hogy a Kft. ilyen anyagi helyzetbe került a nem megfelelő gazdálkodásnak köszönhető, illetve a 

házipénztár hiánya. Ebben az évben már próbált a Kft. ebből a bajból kilábalni az önkormányzat 

segítségével. Sajnos a Kft. majdnem 2 millió Forint büntetést is kapott, hiszen az áfa bevallások 

nullásan került beküldésre, ami nem felelt meg a valóságnak. A Kft. a saját kasszájából ezt az összeget 

nem tudta rendezni ez is önkormányzati segítséggel sikerült. 

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen. 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

58/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységének ellátásáról 

 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, 

közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) megtárgyalta és az abban foglaltakat 

figyelembe véve, az alábbiak alapján: 

• Mérleg főösszege 27.002 E Ft, azaz Huszonhétmillió-kettőezer forint, 

• Alaptevékenység eredménye: -7.460 E Ft, azaz mínusz Hétmilliónégyszázhatvanezer 

forint, 

• Vállalkozási tevékenység eredménye: - 6000 Ft, azaz Mínusz Hatezer forint 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület döntött továbbá abban, hogy a tárgyévi eredmény - 7.466 E Ft, azaz 

Mínusz Hétmillió-négyszázhatvanhatezer forint az eredménytartalékba kerüljön. 

 

A határozatról: 

 

1. RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kézér Irén ügyvezető 

2. Kurucz László polgármester 

3. Dr. Fekete Nóra jegyző 

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, helyben 

5. Kontír-Nívó Kft. Hegedűsné Balajthy Brigitta ügyvezető 

6. Képviselő-testület tagjai 

7. Irattár 

értesülnek. 
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Jánosi István: Annyi hozzáfűzni valóm csak lenne, hogy itt hatalmas baklövések történtek. Remélem 

azóta az eszközök, tárgyak nyilvántartása megtörtént.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: Mikor Kézér Irén ügyvezető munkába állt történt átadás átvétel, amelyről 

jegyzőkönyv is készült. Sajnos azt hozzá kell, hogy tegyem, ami az eszközökkel kapcsolatos nem 

sikerült teljes mértékben beazonosítani, mivel történtek olyan vásárlások, hogy más van a számlán 

feltüntetve és mást vásároltak ténylegesen. Így elég nehéz volt az átadás-átvétel. Mindenestre, amit 

lehetett megtettünk. Próbáljuk a törvényességet betartani.  

Jánosi István: Ha kicsit az emberek máshogy állnának a dologhoz a Kft. pénzt tudna termelni.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: Vizsgálódtam és azt tapasztaltam, hogy a mezőgazdasági tevékenység is 

nagyon kimeríti a Kft.-t anyagilag. Rengeteg hasznos eszköz van a farmon megfelelő munkásokkal 

igen gyümölcsöző is lehetne Sajnos fizikai munkásunk sem sok van, akire számíthatunk. Van térkő 

gyártó gépünk is. Sajnos a rakodógép elromlott, amelynek a javítási költsége 723 000 Ft lenne. 

Nagy Gáborné: Megérné megcsináltatni?  

Kurucz László polgármester: Abban az esetben igen, ha kitudnánk adni és termelne a Kft-nek. 

Nagy Gáborné: Azt javasolnám, hogy csináltassuk meg. 

Polónyi László: Visszatérve a beszámolóra sajnos a beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy 

komoly emberi mulasztások történtek.  

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen. 

Kurucz László polgármester: Döntenünk kell az ügyvezető igazgató megbízásának 

hosszabbításáról. 

 

Polónyi László: Nyilvánosan szeretném megköszönni Kézér Irén munkáját. Be kell vallanom először 

nagyon tartottam attól, hogyan fog zajlani a munka, az irányítás.  

 

Kurucz László polgármester: Köszönjük szépen.  

 

Kézér Irén: Tudtommal szeptember 30-ig van egy pályázat. A gyermekeimmel megbeszéltem, hogy 

ezt a pályázatot végig viszem, ha a képviselő-testület is támogatja  

 

Kurucz László polgármester: Javaslom, hogy augusztus 31-et módosítsuk szeptember 30-ra, illetve 

az illetmény is szerepeljen a határozatban. 

 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület  5 igen szavazattal  és 1 

tartózkodással elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 

59/2020. (VII.14 ) sz. Képviselő-testületi határozat 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 
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Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ideiglenes ügyvezető igazgatójának 

Kézér Irén Zagyvarékas, Thököly utca 3. szám alatti lakost bízza meg. 

 

A megbízás időtartama 2020.július 1-től 2020. szeptember 30-ig határozott időre szól. 

 

Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. 

 

Az ügyvezető havi bruttó bére 296.000.-Ft. 

 

 

A határozatról: 

1. Kézér Irén, 5051 Zagyvarékas, Thököly út 3. - helyben 

2. Kurucz László polgármester 

3. Dr. Fekete Nóra jegyző 

4. Képviselő-testület tagjai 

5. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja – helyben 

6. Dr. Kókai Gábor ügyvéd elektronikus úton 

7. Kontír-Nívó Kft. elektronikus úton a Kft. könyvelője  

8. Irattár 

értesülnek. 

 

 

 
Kurucz László polgármester: Szükséges döntenünk a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről. A pályázatot a jegyzőasszony 

elkészítette és szeretnénk közzétenni. 

 

Dr Fekete Nóra jegyző: Az időpontban viszont módosítanunk kell. Át kell akkor írnunk szeptember 14-re. 

 

Polónyi László: Bele van írva, hogy a próbaidő 6 hónap, esetleg 4 hónap nem lehetne? 

 

Dr Fekete Nóra jegyző: A 6 hónappal mi a baj? 

 

Polónyi László: Nekem hosszú idő. Mi van, ha alkalmatlan?  

 

Dr. Fekete Nóra jegyző: Bármikor el lehet küldeni, ha nem felel meg. 

 

Kurucz László polgármester: Polónyi képviselő úr így megfelel? 

 

Polónyi László: Igen, természetesen.  

 

Kurucz Lásazló polgármester:  

 

 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
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60/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívás közzétételéről 

 

 

Zagyvarékas Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit 

Kft ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételét a melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Kurucz László polgármester 

 

A feladat végrehajtásában közreműködik: Polgármesteri Hivatal Titkársága 

 

 

 

A határozatról: 

 

1.) Kurucz László polgármester 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

3.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 

      Melléklet a 60/2020.(VII.14) Kt. határozathoz 

 

 

 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgató 

munkakör betöltésére 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek: 

- településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak karbantartása, 

települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása 

- az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása 
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- közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, felügyelete, 

ellenőrzése 

- mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása 

Jogállás, bérezés, juttatások: 

A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 

törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- középiskolai végzettség 

- B kategóriás jogosítvány 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben tapasztalat 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz László polgármester nyújt, az 56/540-021-es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 

Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) 

- elektronikus úton Kurucz László polgármester részére a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen 

keresztül 

A pályázat elbírálását követően azonnal.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája  

 

Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Próbaidő: 6 hónap 

Kurucz László polgármester: Még ide tartozik az együttműködési megállapodás is, amit gondolom, 

hogy olvastátok. Eddig ilyen megállapodás az önkormányzat és a RékasSzolg Kft. között nem volt.  

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

mailto:hivatal@zagyvarekas.hu
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Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

61/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata, illetve RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft között 

létrejött együttműködési megállapodásról 

 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit 

Kft., illetve Zagyvarékas Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

A határozatról: 

 

1.) RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kézér Irén ügyvezető 

2.) Kurucz László polgármester 

3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

4.) Képviselő-testület tagjai 

5.) J-N-Sz-M Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya  

értesülnek. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészt Zagyvarékas Község Önkormányzata (székhelye: 5051 Zagyvarékas, 

Rákóczi út 56., adószám: 15733067-2/16, bankszámlaszáma: 70300015-5410247-00000000, 

képviseletében eljárni jogosult Kurucz László Árpád polgármester) – (továbbiakban 

Önkormányzat), 

 

másrészt Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., 

adószáma: 24915908-2-16, cégjegyzékszáma: ……………., bankszámlaszáma: ……………, 

képviseletében eljárni jogosult Kézér Irén ügyvezető) – (továbbiakban:  Kft.) (továbbiakban együttesen: 

Felek) - között az alábbi feltételekkel: 
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1. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat által kidolgozott és a Jász- Nagykun- 

Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához 

(továbbiakban: Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya) benyújtott hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programok lebonyolításához - egyes programok hatósági szerződéseire is 

tekintettel – a Kft. jelen megállapodásban foglalt feladatokat látja el.  

2. A programok keretén belül foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Zagyvarékas 

Község Polgármestere gyakorolja, aki a munkavégzéshez kötődő egyes adminisztratív 

feladatok ellátásával a Kft.-t bízza meg jelen együttműködési megállapodásban foglalt 

tartalommal. 

3. A munkaerőigény bejelentése Önkormányzat feladata. A Kft. a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által kiközvetített személyeket fogadja és az Önkormányzat nevében 

munkaegészségügyi vizsgálatra elküldi. A munkaegészségügyi vizsgálatra elküldött személyek 

számáról a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályát 5 munkanapon belül tájékoztatja.  

4. A Kft. a közfoglalkoztatott munkavállalókkal a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, 

módosításához, megszüntetéséhez, illetve a megszűnése esetén szükséges dokumentumokat 

(pl. közfoglalkoztatási szerződés, tájékoztató, igazolás) az Önkormányzat nevében elkészíti és 

azokat aláírás végett az Önkormányzat részére megküldi, majd a dokumentumok egy-egy 

példányát a munkavállaló részére átadja.  

5. A  Kft. a munkavállalókat munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíti. 

6. A Kft. a munkavállalók napi munkavégzését irányítja és ellenőrzi, a munkavégzésről naponta 

munkanaplót vezet. A munkavállalók heti 40 órában, munkaidőkeretben dolgoznak a 

Zagyvarékasi Önkormányzati Hivatal munkarendjéhez igazodva. 

7. A Kft nyilvántartja a munkavállalók munkaidejét, szabadságát, munkahelyről történő 

távolmaradását (fizetett szabadság, betegszabadság, táppénz, igazolatlan távollét, stb.) és azok 

elszámolásáról gondoskodik. 

8. A Kft. a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az Önkormányzat által kért adatokat 

10 munkanapon belül szolgáltatja és a kért adatok pontosságáért felel. 

9. A Kft. a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által kibocsátott munkabér-elszámoló 

lapot formanyomtatványon havonta kitölti és a szükséges mellékleteket csatolja, legkésőbb a 

tárgyhónapot követő hónap 10-ig. Az ott közölt adatok pontosságáért felel. Az elszámoláshoz 

használt nyomtatványok, és a programok hatósági szerződései az együttműködési megállapodás 

mellékletei. 

10. A Kft. a záró beszámolókat előkészíti, a program végrehajtása során keletkezett iratokat, 

elszámolásokat az Önkormányzat részére átadja. 

11. A Kft. a munkavállalók munkabérét a jogszabályoknak megfelelően számfejti. A 

Zagyvarékasi Önkormányzati Hivatal végzi a munkabérek átutalását, illetve készpénzes 

kifizetését. 

12. Az együttműködési megállapodásban nem rögzített és jogszabályban meg nem határozott, 

de a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket Felek egymással 

egyeztetik és ide vonatkozó megállapodásukat írásban rögzítik. Az írásban rögzített 

megállapodások a jelen együttműködési megállapodás kiegészítését képezik.  

13. Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. 

14. Felek jelen megállapodást határozatlan időtartamra kötik. 

15. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult 60 nap felmondási idő mellett, indokolás nélkül 

rendes felmondással megszüntetni. 

16. Felek bármelyikének súlyos szerződésszegése a jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását 

eredményezi. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél jelen megállapodásból 

származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 

mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen megállapodás 

fenntartását lehetetlenné teszi. Amennyiben valamelyik fél a másik fél súlyosan szerződésszegő 

magatartását észleli, úgy a tudomásszerzést követően legkésőbb 8 napon belül írásban felszólítja 

a másik felet 8 napos határidővel a teljesítésre. A határidő eredménytelen eltelte esetén a sérelmet 

szenvedett fél a megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja. Ettől érvényesen eltérni 

nem lehet. 
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17. A megállapodást megszüntetni csak a másik félhez írásban, tértivevényes postai 

küldeményként megküldött levélben lehetséges.  

18. A Kft. jelen megállapodás fennállása alatt és annak megszűntét követő 3 évig, a 

megállapodással kapcsolatban tudomására jutott állam- és szolgálati titkot megőrizni köteles; 

a tevékenysége során előtte ismerté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy 

személynek tájékoztatást nem adhat, amelyek kiszolgáltatása az állam, az Önkormányzat, 

más jogi és természetes személy számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös 

következményekkel járna; kivéve ha az Önkormányzat engedélyezi ezen tények, adatok, 

titkok harmadik személy részére történő átadását. 

19. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás bármely okból történő felmondása a Feleknél egyidejű 

elszámolási kötelezettséget teremt. 

20. A jelen együttműködési megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A szerződő felek a jelen megállapodást elolvasást és értelmezést  követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 4 példányban írták alá. 

Kelt: Zagyvarékas, 2020. 08. 01 

 

……………………………………………….    ……………………………………… 

………… polgármester     …………… ügyvezető 

…………….. képviseletében                ……… Kft. képviseletében 

 

2. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörtkert) üzemeltetésére történő 
átadásról 
 
Kurucz László polgármester: Gondolom mindenki elolvasta. Múltkor is beszéltünk erről képviselő-

testületi ülésen. Bármi javaslatotok van szívesen veszem, illetve a bérleti díjról is meg kellene 

egyezni.  

Kis Gyula alpolgármester: Esetleg az önkormányzat is működtethetné.  

Polónyi László: A Kisszögben nem kis beruházás valósul meg. Szükség van oda egy 

vendéglátóegységre meg arra is, hogy ott valaki mégis felügyeljen. 

Dr. Fekete Nóra jegyző: Igen, szükség lesz egy olyan emberre, aki a sporteszközöket ott felügyeli, 

illetve turizmusban jártas és kordinációs feladatokat is ellát, igaz azt nem feltétlen Zagyvarékasnak 

kell felvennie.  

Nagy Gáborné: Esetleg az kivitelezhető, hogy a szolgálati lakás részt kiadni úgy, mint régen?  

Kurucz László polgármester: Sajnos az nem kivitelezhető. 

Polónyi László: Nem régiben készítettem arról az ingatlanról egy videót. Katasztrófális állapotok 

uralkodnak. Visszatérve Serbán József kérelmére az, hogy az ingatlan megfeleljen bármilyen 
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előírásnak az az ő feladata, hogy olyanná tegye. Kérni kell kauciót, ha még sem működik neki úgy 

sem fog potyára fizetni. Ha esetleg 3 hónapig nem fizet akkor is nullásak leszünk, mert el kell tőle 

kérni 3 havi kauciót.  

Nagy Gáborné: Mennyi lesz a bérleti díj? Mennyi volt az előző? 

Kurucz László polgármester: Mennyi legyen a bérleti díj? 

Kis Gyula alpolgármester: Napi 3000 Ft?  

Kurucz László polgármester: Legyen 100 000 Ft.? 

Polónyi László: 100 000 Ft. véleményem szerint nagyon sok. Maximum a fele, tehát 50 000 Ft.  

Kurucz László polgármester: Kezdem az első módosító indítvánnyal. 50 000.- Ft/hó, aki ezzel 

egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 1 igennel és 5 tartózkodással a képviselő-testület nem 

fogadja el. 

60 000 Ft/hó, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 

képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 

 

62/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

A Kisszögben lévő vendéglátóegység (Sörkert) üzemeltetésre történő átadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisszögben lévő vendéglátóegységet (Sörkert) 

Serbán József (Zagyvarékas, Aradi utca 25.) részére a határozat melléklete szerinti bérleti szerződés alapján 

bérbe adja. 

A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Kurucz László polgármestert.  

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 

2. Dr. Fekete Nóra jegyző 

3. Serbán József, Zagyvarékas, Aradi u. 25. 

 

Melléklet a 62/2020.(VII.14)) Kt. határozathoz 

 

INGATLAN BÉRBADÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a Zagyvarékas Önkormányzata 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 

Képviseli: Kurucz László polgármester- mint bérbeadó-/továbbiakban: bérbeadó/ 

másrészről:  Serbán József  5051 Zagyvarékas, Aradi utca 25 sz. (szül.: Szolnok, 1985. 06. 11. an.: Bökönyi 

Erika Tünde, adóazonosító:       )- mint bérlő-/a továbbiakban: Bérlő/ 

együttesen: Felek között alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett: 

1. Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi az önkormányzat tulajdonát képző 
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– Zagyvarékas Kiszögi Sörkert (5051 Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54. sz.) 87m2 alapterületű épületét 

vendéglátó ipari egységként üzemeltetésre. 

 

2. A bérlet időtartama: a szerződéskötés napjától 1 (egy) év. Amennyiben az 1 év működési 

tapasztalatait az önkormányzat felülvizsgálata pozitívan értékeli, úgy jelen szerződés időtartama 

további 2 évvel meghosszabbodik.  

3. Bérlet díj: 

- Az önkormányzat 60 000.- /hó bérleti díj ellenében biztosítja a bérletet. A bérlő a bérleti díjat előre, 

minden hónap 5. napjáig köteles megfizetni. A szerződés aláírásakor az 1. havi bérleti díjat és 3 havi 

kauciót (180 000.-) köteles megfizetni a bérbeadó részére. 

4. Bérbeadó elvárásai: 

      Az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások: 

- a településen élők és a Kisszögi rendezvényekre látogatók számára megfelelő színvonalú és elérhető 

árú szolgáltatás biztosítása, 

- a település egészét érintő rendezvényeken (pl.: a falunap, gyermeknap, sportrendezvény, stb.) 

együttműködés az önkormányzattal, 

- az üzemeltetéshez szükséges működési engedély megszerzése. 

 

5. Bérlő kötelezettségei 

1. Vállalja a vendéglátó-ipar egység megfelelő és biztonságos készülékekkel, berendezésekkel való 

ellátását, működési engedélyének megszerzését. Az épületre köteles biztosítást kötni. 

2. A Bérbevétel napjától gondoskodik a bérelt eszköz, ingatlan biztonságával kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi rendszabályok betartásáról, kidolgozásáról és az 

őrzésről. 

3. Vállalja, hogy a bérleményt csak rendeltetésszerűen használja. 

4. Vállalja a bérlemény működtetésével kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi, közszolgáltatási 

díj kifizetését. 

5. A bérleményben a szándéknyilatkozatában megjelölt tevékenységen kívül, más tevékenységi kört csak 

a bérbeadó hozzájárulásával folytathat. 

6.  Kisszög területén politikai, illetve politikai jellegű tevékenységet nem folytathat 

7. A bérlemény albérletbe nem adható. 

8. A létesítmény nyitvatartási idejének meghatározása, mindkét fél egyező akarata szerint történik, ami 

a szerződéskötés időpontjában tervezetten: egész évben hétfőtől vasárnapig 10.00 órától 24.00 óráig. 

Rendezvények idején 04.00 óráig.  

Önkormányzati és egyéb rendezvények ideje alatt egész napos nyitva tartás  

9. Az üzemeltetésre átvett épület helyiségeinek tisztántartása, napi takarítása a hozzátartozó kerthelyiség 

rendezettségének és tisztántartásának biztosítása. 

10. Tisztasági festés, mázolás, a bérelt helyiségek állagmegóvása. 

11. A keletkező kommunális hulladék és veszélyes hulladék kezelése, elszállíttatása. 

12. Az üzemeltetéshez szükséges biztonságtechnikai, munkavédelmi felülvizsgálatok elvégeztetése és a 

hibák kijavítása. 

13. A rovar és rágcsálóirtást szükség szerinti elvégeztetése.  

6. A szerződés időtartama, módosítása, megszűnése 

- a határozott idő lejártával 

- közös megegyezéssel 

- felmondással 

6.3 Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. 
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6.4 Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akaratnyilatkozatainak írásba foglalásával és ezen 

dokumentum Felek általi aláírásával módosítható. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésük szóbeli 

nyilatkozattal vagy ráutaló megatartással nem módosítható. 

6.5 A Felek súlyos szerződésszegésének tekintik különösen: 

- a 90 napnál hosszabb bérleti illetve közüzemi díj hátralék, valamint köztartozás felhalmozását, 

- ha Bérlő képviselőjének büntetőjogi felelősségét bíróság jogerősen megállapítja a foglalkozásra 

vonatkozó szabályok súlyos megsértése miatt: 

6.6 A szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén Felek kötelesek az utolsó napon egymás 

felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. Bérlő köteles az általa használt ingatlant elhagyni, 

Bérbeadó részére tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni. 

 

7. Záró rendelkezések 

7.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

7.2 Felek megállapítják, hogy jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

7.3 Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2020. (VII.14) sz. határozatával jelen 

tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta Kurucz László polgármestert annak aláírásával. 

7.4 Szerződő felek jelen szerződést elolvastál, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra 

nézve kötelezően elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 

Kelt: Zagyvarékas, 2020 július 

Bérbeadó részéről Bérlő részéről 

Kurucz László  Serbán József 

polgármester  

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat udvarának rendbetételéről 

Kurucz László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat udvara nagyon elhanyagolt 

állapotban van.  Nagy kupacokban áll a betontörmelék.  Mennyisége kb. 400-500 m3. A maradék 

építőanyagokat is szétdobálva, rendezetlenül tároljuk az udvaron. Egy nagy átfogó takarításra, rendrakásra 

lenne szükség. A betontörmelék zúzását egy cég elvégezné. A zúzógép ideszállítása 80.000 Ft-ba, a zúzás 

pedig 2000 Ft/m3 árban lenne. A zúzott követ mi is fel tudnánk használni, illetve értékesíteni is lehetne. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törmelék zúzására a költségvetésből pénzt különítsen el. 

Kis Gyula alpolgármester: Ha a testület megszavazná természetesen az én felügyeletem alatt a 

munka minél hamarabb teljesítve lenne. A zúzott kőből a kátyúkat is feltölthetnénk. Ha bárkinek 

kérdése van nagyon szívesen válaszolok.  

Kurucz László polgármester: A Fuksz 96 Kft. mindent ledarál? Kell segédmunkást munkást 

biztosítani? 

Kis Gyula alpolgármester: Mindent biztosítanak és igen a Fuksz 96 Kft. mindent ledarál.  
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Polónyi László: A darálás milyen méretű? 

Kis Gyula alpolgármester: Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a zúzalék 50-70 mm közötti 

nagyságú lesz. Az a tervem, hogy pár napra nem a közfoglalkoztatottak közül, mivel ők 

kevesen vannak fel kellene venni néhány embert, aki az udvart hátul rendbe teszi. 1000 Ft-

os órabérre gondoltam vagy adunk egy fix összeget. 

Polónyi László: Rendben, de ez az 1000 Ft bruttó vagy nettó?  

Kis Gyula alpolgármester: Az órabérnek az a hátránya, hogy húzzák az időt.  

Dr. Fekete Nóra: Megbízási szerződést kell kötni és kikötni egy fix összeget + a járulékai.  

Polónyi László: Szeretem tisztán látni és megtervezni a dolgokat. Akkor alpolgármester úr 

2-3 embert szeretne alkalmazni 50 000 Ft-os megbízási díjért?  

Kis Gyula alpolgármester: Igen. 1 000 000 Ft-ba bele kell, hogy férjen. 

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen. 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

63/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Az önkormányzat udvarán lévő betontörmelék feldolgozásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat udvarán lévő betontörmelék 

zúzására maximum 1.200.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Kis Gyula alpolgármester 

Erről értesül: 

1. Kurucz László polgármester 

2. Kis Gyula alpolgármester 

3. Dr. Fekete Nóra jegyző 

4. Irattár  

 

 

4. napirendi pont 
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Előterjesztés a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának 
előkészítésére 
 
Kurucz László polgármester: Minden évben szokott díjkiosztás lenni, azonban tavalyi évben nem 

volt. Javaslatom is lenne, 2 darab Díszpolgári címet szeretnék kiosztani. A javaslatot július 31-ig kell 

leadni. 

 

 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza 

 

 

64/2020. (VII.14) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítéséről. 

 

 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári Cím és 

Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta 

és elfogadja. 

 

A határozatról: 

 

1.) Kurucz László polgármester 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

3.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért 

emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható. 

Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok 

megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években kitüntetést kapott 

személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a település honlapjára 

(www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető szervezetek, személyek részére. 

 

A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet: 

a) bármely települési képviselő 

b) a községi önkormányzat és szervei 

c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei 

http://www.zagyvarekas.hu/
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Kérem a Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 

 

Zagyvarékas, 2020. július 7. 

 

Kurucz László 

polgármester 

 

1. számú melléklet 
 
 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK (2008-2017) 
 

 Díszpolgári Cím Zagyvarékasért Emlékérem 

2008 Dr. Bíró Boldizsár néhai Deme Tibor 

2009 Valkó Mihály Legeza Mihály 

2010 - Bán Flóriánné 

2011 Dr. Móricz Imre 

Erdélyi Ernő 

Agócs Gyuláné 

Kis István 

2012 Serfőző Simon 

Legaza Mihályné 

Polónyi Gáborné 

Dr. Tombor Attila 

2013 Mihályi István 

Cinka István 

Dr. László Domokos 

Tóth Jánosné 

 
2014 

 
Fehér Tibor 

Agócs Gyula 

Garai Imréné 

Földes Imre 

 
2015 

 
néhai Dr. Simon István 

Fekete Gáborné 
Kovács Margit 

Szalay Mihály Ivánné 

 
2016 

 
néhai Bodó István 

Ecseki Nándor István 
Körmendy András Attiláné 

Bodó Istvánné 

2017 Id. Földes Imre Nagy Adrienn 
Dr. Kiscsatári Irén 

Szekeres Attila 
 

 

 

5. napirendi pont 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 
 

Kurucz László polgármester: Szeptember30-ig van lehetőségünk megigényelni ezt a támogatást. 

December hónapban fogják elbírálni.  
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 Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

  

 

65/2020. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti önkormányzatok 

rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be az alábbiak szerint: 

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzat működőképességének 
megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert az év közbeni támogatási 

igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2020. szeptember 30. 

A határozatról: 

1.) Kurucz László Árpád polgármester 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 

3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 

4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Előterjesztés a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 számú pályázatban 
végzendő munkálatokról 
 

 
Kurucz László polgármester: A májusi konzorciumi megbeszélés során derült ki, hogy Zagyvarékas 

Község vállalta a Zagyva-híd lábánál kialakításra kerülő street-fitness pálya előkészítő munkálatainak 

elvégzését. Ez is egy olyan örökség, amit nekünk kell megoldani.  

Kis Gyula alpolgármester: A tükör kiásása 100 000 Ft. a kiásott föld elszállítása 70 000 Ft. Vásárolnunk kell 

40m3 füredi homokot, szegőt is el kell készíteni. Minden lehetséges esetet megpróbálok kihasználni a 

spórolásra. Bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban nagyon szívesen válaszolok.  

Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen.  
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Jánosi István: Mennyi lesz a végösszeg? 
 
Kis Gyula alpolgármester: Körülbelül 300 000 Ft lesz a végösszeg.  
 
Kurucz László polgármester: Köszönöm szépen.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 
66/2020. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
 
a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 számú pályázatban végzendő munkálatokról 

7. Zagyvarékas, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyva-Ökopark TOP-1.2.1-15-JN1-

2016-00019 számú pályázat megvalósítása során a street-fitness pálya kialakításának előkészítő 

munkálataira 300.000 Ft-ot különít el a 2020. évi költségvetés terhére. 

8. Erről értesül:  

9. Kurucz László polgármester 

10. Kis Gyula alpolgármester 

11. Dr. Fekete Nóra jegyző 

12. Görög Szabolcs pénzügyi vezető 

 

Kurucz László polgármester: Előző testületi ülésen nem válaszoltam meg az interpellációs 

kérdéseket. Most élnék a lehetőséggel.  

 

Jánosi István képviselőnek az alábbi kérdése volt: 

- Nagyon gazos, elhanyagolt a vasúti rész, a faluban a virágágyások elhanyagoltak, nincsenek beültetve 

virágokkal. 

Kurucz László polgármester: 2020. márciustól az engedélyezett közfoglalkoztatotti létszám 21 fő 

.  Ebben az intézményekben dolgozók is benne vannak. Nem győzik a munkát, így sajnos lassabb 

ütemben haladnak. 

Polónyi László képviselőnek az alábbi kérdése volt  

- Ökopark pályázatos sporteszközök miért Újszászon vannak? 

- Vasúti részen borzasztó állapotban vannak az utak. 

 

Kurucz László polgármester: Az Ökopark pályázatos sporteszközök azért vannak Újszászon mert gyorsan 

kellett biztonságos megfelelő nagyságú helyiségben elhelyezni. A ránk eső darabszám természetesen 
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minket illet továbbra is.  Nem csak a Vasúti részen vannak borzasztó állapotban az utak. Ahogy erőnk és 

pályázati forrásaink engedik, úgy folyamatosan újítjuk fel azokat. 

Jánosi József képviselőnek az alábbi kérdése volt:  

 - A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Felügyelő Bizottságába miért delegálta a polgármester saját 

magát? 

Kurucz László polgármester: Azért, mert az elmúlt 30 évben mindig a polgármester képviselte a községet, 

illetve a képviselő testületet a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Felügyelő Bizottságában. 

Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk 

kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Kurucz László 

polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú 6 igen 

szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza: 

 

67/2020.(VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

Interpellációs kérdésekre adott válaszokról 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők által feltett 

interpellációs kérdésekre Kurucz László polgármester válaszát tudomásul veszi és elfogadja. 

 

A határozatról: 

 

1).Kurucz László polgármester, 

2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 

3.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 

 

Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Kurucz László polgármester az ülést 

18,00 órakor berekeszti. 

K.m.f. 

 

Kurucz László        Dr. Fekete Nóra 

polgármester                                                   jegyző 

 

 


