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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 20-án 16,00 
órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soron kívüli nyílt ülésén. 
   
 

15. 
            MUTATÓ 

 
NAPIREND         HATÁROZAT SZÁMA 
  
Napirendi pontok elfogadásáról       106/2020(X.20.) 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszokról               107/2020(X.20) 

 Előterjesztés a Művelődési Ház tető építési munkáinak  
kivitelezéséről 108/2020(X.20) 
 
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi  
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról    10/2020(X.20) „R” 
 
Előterjesztés a 2021/2022 tanév általános iskolai körzetek  
kijelöléséről         109/2020(X.20) 

     

63/2020(VII.14) számú képviselő-testületi határozat, illetve 
103/2020(X.01) számú képviselő-testületi határozat hatályon  
kívül helyezéséről        110/2020(X.20) 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020.10.20 16,00 órakor a 
Községháza házasságkötő termében megtartott soron kívüli ülésén, 
 
Jelen vannak: 
 
Kurucz László polgármester, 
Dr. Fekete Nóra jegyző 
 
Kis Gyula alpolgármester 
Nagy Gáborné képviselő,  
Polónyi László képviselő 
Jánosi István képviselő 
Jakabné Tokai Mária képviselő 
 
 
Az ülésen jelen van továbbá: Vallyon-Borsos Zsuzsanna előadó.  
 
Jánosi József képviselő távolmaradását nem jelezte. 
 
 
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. 
 
Kurucz László polgármester a meghívó szerinti napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra, mivel a 
képviselők részéről egyéb javalat nem hangzik el. A javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 6 
igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza:  
 
106/2020. (X.20) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 20-i soron kívüli 
nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirendi pontok elfogadásáról 
 
1. Előterjesztés a Művelődési Ház tető építési munkáinak  
kivitelezéséről 
 
Előadó: Kurucz László polgármester 

2. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi  
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról  
 
Előadó: Kurucz László polgármester 

3. Előterjesztés a 2021/2022 tanév általános iskolai körzetek  
kijelöléséről   

Előadó: Kurucz László polgármester   

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

Kurucz László polgármester bejelenti, hogy a 2020.10.01-én feltett interpellációs kérdésekre 
írásban minden képviselő részére megküldte írásban a választ.  
 
Polónyi László: Nem ez volt a kérdésem, amire választ kaptam. Az én kérdésem az volt, hogy mikor 
lesz kész a buszforduló aszfaltozása.  
 
Kurucz László polgármester: Már meg is válaszolom. Egyeztettünk a Szolnok Aszfalttal és nagyon 
elfoglaltak, azt ígérték, hogy ebben az évben megpróbálják befejezni azt a munkálatot, de én azt 
gondolom, hogy nem biztos, hogy ebben az évben sikerül. Természetesen a közeljövőben meg fog 
valósulni.  

 
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: 

 
 
107/2020.(X.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszokról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők által feltett 
interpellációs kérdésekre Kurucz László polgármester válaszát, melyet írásban válaszolt meg 
tudomásul veszi és elfogadja. 
 
A határozatról: 
 
1).Kurucz László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
 
1. napirendi pont  

 
Előterjesztés a Művelődési Ház tető építési munkáinak kivitelezéséről 
 
Kurucz László polgármester: 3 ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Stílusterv 
Építőipari Szolgáltató Kft.-t nyújtotta be. 
 
Polónyi László: Belefér a pályázaton nyert összegbe?  
 
Kurucz László polgármester: Természetesen igen, belefér.  
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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: 

 
108/2020. (X.20) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
3093983195. azonosító számú „Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása” 
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban benyújtott 
ajánlatok elbírálásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3093983195.  azonosító számú 
„Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú eljárásban benyújtott ajánlatokról az alábbiak 
szerint döntött: 

 
1. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Az eljárásban az érvényes ajánlattevő az alábbi: 

 
a.) Stílusterv Építőipari Szolgáltató Kft.       (5000. Szolnok Baross u. 41/a) 
b.) Jász Modul Építőipari Szolgáltató Kft. (5082. Tiszatenyő, Táncsics Mihály út 45.) 
c.) TÚRSZOL Építési- Szolgáltató Kft  (5400. Mezőtúr  Széchenyi u. 25.) 

 
3.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyerteséül az összességében a legelőnyösebb 

érvényes ajánlatot adó 
 

Stílusterv Építőipari Szolgáltató Kft-t nyilvánítja. 
 

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Kurucz László Árpád polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 

 
5.) A beruházás megvalósításához önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges. 

 
 
A határozatról:  
 
 

1. Stílusterv Építőipari Szolgáltató Kft. (5000. Szolnok Baross u. 41/a) 
2. Jász Modul Építőipari Szolgáltató Kft. (5082. Tiszatenyő, Táncsics Mihály út 45.) 
3. TÚRSZOL Építési- Szolgáltató Kft  (5400. Mezőtúr  Széchenyi u. 25.) 
4. Kurucz László Árpád polgármester 
5. Dr. Fekete Nóra jegyző 
6. Képviselő-testület valamennyi tagja 
7. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

értesülnek. 
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2. napirendi pont 
 
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotásáról 
 

Kurucz László polgármester: Átadom a szót Polónyi László elnök úrnak. 

Polónyi László: Eddig lehetősége volt az egyedülálló nyugdíjasoknak is megigényelni ezt a 
támogatást. Ebben a rendeletben nem látom. 
 
Dr. Fekete Nóra: A 2.§ (1) bekezdése teszi lehetővé, hogy kaphassanak ők is. 

Kurucz László polgármester: A kérelmeket eredetileg november 30-ig lehet benyújtani, de 
megfordult a fejemben, hogy hozzuk hamarabbra egy héttel és akkor november 23-ig lehetne beadni a 
kérelmeket és könnyebben tudna dolgozni a szociális bizottság.  

Jánosi István: Én egyeztettem az ügyintézővel és azt mondta nem okoz neki problémát, ha november 
30-ig lesz a kérelmek leadásának határideje. 
 
Nagy Gáborné: Van elegendő szenünk? 

Kurucz László polgármester: Annyi szenünk van, amennyit nyertünk. Annak függvényében fogjuk 
szétosztani, hogy mennyi kérelem fog beérkezni.   

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 rendeletet hozza: 
 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

 

10/2020. (X.21) 

ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETE 

a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól 
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3. napirendi pont 
 

Előterjesztés a 2021/2022 tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről   
 

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

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:  
 
109/2020. (X.20) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a 2021/2022. tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzeteiről szóló tervezet véleményezéséről 

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

Felelős: Kurucz László polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

Erről értesül: 

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

 
4. napirendi pont 
 
63/2020(VII.14) képviselő-testületi határozat, illetve 103/2020(X.01) képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezése  
 
Kurucz László polgármester: Kettő darab képviselő-testületi határozatot hatályon kívül kell 
helyezni, az egyik az udvaron található törmelék feldolgozásáról szám szerint 
63/2020(VII.14) számú képviselő-testületi határozat a másik Dalmadi Rita kinevezéséről 
szóló határozat szám szerint a 103/2020(X.01) számú képviselő testületi határozat. Sajnos 
az udvaron található betontörmelék feldolgozására ilyen anyagi körülmények között nincs 
lehetőségünk. Dalmadi Ritát 2020.10.01-én a képviselő-testület megválasztotta a 
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RékasSzolg Kft. ügyvezető igazgatójának, de sajnos másnap visszalépett ezért van szükség a 
határozat hatályon kívül helyezésére.  
 
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 és 1 tartózkodással 
elfogad és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
110/2020. (X.20) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
63/2020(VII.14) képviselő-testületi határozat, illetve 103/2020(X.01) képviselő-testületi 
határozat hatályon kívül helyezése  
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 63/2020(VII.14) számú 
képviselő-testületi határozatot, illetve a 103/2020(X.01) számú képviselő-testületi határozatot.  

Erről értesül: 

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 
16,20 órakor berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 

Kurucz László        Dr. Fekete Nóra 
polgármester                                                   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 


