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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-án 
16,00 órakor a Községháza Házasságkötő termében tartott soros, nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: 
 
Polónyi László polgármester, 
Jánosi István alpolgármester, 
Dr. Fekete Nóra jegyző,  
Kiss László képviselő, 



Nagy Gábor Mihályné képviselő, 
Zoufal Béla Gyula képviselő, 
Szuróczki Ferenc József képviselő. 
 
 
Az ülésen jelen van továbbá: Garamvölgyi Gréta gyakornok, Farkas Anita jegyzői referens 
 
Polónyi 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.  
 
Polónyi László polgármester a meghívó szerinti napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra. A 
javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi 
határozatot hozza:  
 
147/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Napirendi pontok elfogadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 28-i 
soros, nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

1.) Ünnepélyes megnyitó 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

2.) Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről, a települési képviselő 
és a polgármester eskütétele 
Előadó: Kardosné Faragó Edit HVB elnök 
 

3.) A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

4.) Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

-           A megválasztott alpolgármester eskütétele 
Esküvevő: Kardosné Faragó Edit HVB elnök 

 

5.) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 

6.) Javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
Előadó: Polónyi László polgármester 



7.) Előterjesztés az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 2. és 3. számú függelékének módosításáról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

8.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

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

10.) A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatos törvényességi felhívásról 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
11.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 
12.) Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 

szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

13.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításának véleményezésére 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
14.) Előterjesztés Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 

3/2018. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

15.) Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
16.) Előterjesztés a Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 

Intézménnyel a kóbor ebek elszállítására kötött szerződés módosításáról 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
17.) Előterjesztés a kerékpárút nyomvonalát érintő földrészletek művelési ág 

változásához változási rajzok és munkarészeinek elkészítésére pénzügyi fedezet 
biztosítására 



Előadó: Polónyi László polgármester 

 

18.) Előterjesztés az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött 
hulladékszállítási szerződés meghosszabbítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 

19.) Előterjesztés a Cívis Szociális Étkezési Központ ingyenes étkezésre 
vonatkozó ajánlatának elfogadásáról        
Előadó: Polónyi László polgármester 

                                                   
A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek.  

 

1. Napirendi pont 

Ünnepélyes megnyitó 

Polónyi László polgármester: Köszönetet szeretnék mondani képviselőtársaimnak, akik 
mindvégig támogattak abban, hogy polgármester lehessek. Szeretném megköszönni a 
munkáját a Helyi Választási Bizottság tagjainak, jegyző asszonynak, jegyzői referens 
asszonynak és mindenkinek, aki részt vett a választás lebonyolításában. Úgy gondolom, hogy 
minden zökkenőmentesen ment a választás napján, és ez nekik köszönhető. Nagyon szépen 
köszönöm a lakosság támogatását is, azzal, hogy megválasztottak, bizalmukról biztosítottak. 
A következő polgármester választás 2024-ben lesz, de én bízom benne, hogy ez a kevés idő is 
elegendő lesz arra, hogy bebizonyítsuk képviselőtársaimmal együtt, hogy szeretnénk, ha 
Zagyvarékas változna, fejlődne, és teszünk is érte. Ezzel a pár sorral kívánok a testületnek jó 
munkát az elkövetkezendő időszakra!  

 

2. Napirendi pont  

Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről, a települési képviselő és a 
polgármester eskütétele 
 
Kardosné Faragó Edit Helyi a Helyi Választási Bizottság elnöke: Üdvözlök mindenkit! A 
Helyi Választási Bizottság nevében ismertetem a 2022. szeptember 25-én megtartott időközi 
polgármester választás eredményeit. A törvényben meghatározott határidőig egy polgármester 
jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A választás rendben zajlott le, nem 
érkezett hozzánk semmilyen kifogás. A szavazás napján a legfőbb szempont az eredmény 
méltósága, a pontosság, hogy kétség ne férjen az eredmény tisztaságához. A munka minden 
szavazókörben rendben zajlott, a választás érvényes és eredményes volt. A névjegyzékben 



szereplő választópolgárok száma 2864 fő, ebből 539 fő jelent meg a szavazáson. Az urnában 
lévő szavazatok száma 539, ebből érvényes 525, 14 pedig érvénytelen. A szavazás 
eredményeként Zagyvarékas Község új polgármestere Polónyi László lett. Mivel Polónyi 
László képviselői mandátuma megüresedett, így a 2019. október 13-i önkormányzati 
választáson a soron következő, legtöbb szavazatot elérő Szuróczki Ferenc Józsefnek osztotta 
ki a mandátumot a Helyi Választási Bizottság. Először polgármester urat kérem fel az eskü 
letételére. Mondja utánam a polgármesteri eskü szövegét.  

Polónyi László elismétli Kardosné Faragó Edit Helyi Választási Bizottság elnöke után a 
polgármesteri esküt: 

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zagyvarékas fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 

Kardosné Faragó Edit Helyi a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Polónyi László 
polgármester részére a megbízólevelet. Felkéri Szuróczki Ferenc József képviselőt az eskü 
letételére.  

Szuróczki Ferenc József elismétli Kardosné Faragó Edit Helyi Választási Bizottság elnöke 
után a képviselői esküt: 

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zagyvarékas fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 

Kardosné Faragó Edit Helyi a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja Szuróczki Ferenc 
József képviselő részére a megbízólevelet. 
 

3. Napirendi pont  

Előterjesztés a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 

Polónyi László polgármester: Átadom a szót jegyző asszonynak. 

Dr. Fekete Nóra jegyző: Az írásos anyagot megkapták a képviselők, az alapján kérem az 
előterjesztés elfogadását.  

Polónyi László polgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. 

Jánosi István alpolgármester: Javaslom, hogy ne zárjuk ki Polónyi László polgármestert 
a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 
előterjesztésre vonatkozó szavazásból.  



Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester személyes érintettségének bejelentéséről a képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 
148/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Polónyi László polgármester személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László polgármester 
személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó 
javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, így Polónyi László 
polgármester részt vehet a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról szóló szavazásban.  

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  

értesülnek.  
 
Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

149/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi ülés 

A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

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

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

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

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

Határidő azonnal. 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Magyar államkincstár, 



4.) Irattár  
értesülnek.  
 
 

4. Napirendi pont 
Javaslat a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására 
 
Polónyi László polgármester: Én azt a képviselőt szeretném alpolgármesternek, aki nekem a 
legtöbbet segített a kampány során is, ez pedig Jánosi István.  

Jánosi István képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet.  

Polónyi László polgármester: Jánosi István társadalmi megbízatású alpolgármester jelölt 
hozzájárult a személyét érintően a napirendek nyílt ülésen történő tárgyalásához, egyúttal 
bejelentette személyes érintettségét. Javaslom, hogy Jánosi Istvánt ne zárjuk ki a szavazásból. 
Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, 
javaslatuk kifejtésére. 
 
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő- testület 5 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
150/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Jánosi István képviselő személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosi István alpolgármester 
jelölt személyes érintettsége bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozóan 
Jánosi István alpolgármester jelöltet nem zárja ki a szavazásból. 

A határozatról: 
1.) Jánosi István alpolgármester jelölt, 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Irattár 

értesülnek.  
 
Polónyi László polgármester: Ha nincs érdemi hozzászólás, úgy tovább mennénk a napirend 
kapcsán. A szavazás titkosan zajlik, lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot kell 
létrehozni. A Szavazatszámláló Bizottság elnökeként Nagy Gáborné képviselőt, tagjaiként 
Kiss László és Zoufal Béla Gyula képviselőket javaslom. Az érintettek valamennyien 
bejelentették személyes érintettségüket. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos 
kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozzon egy határozatot, hogy az ehhez a napirendhez 
kapcsolódóan a személyes érintettség tekintetében nem zárjuk ki a szavazásból az érintett 



képviselőket. Kérem a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, 
véleményük, javaslatuk kifejtésére. 
 
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással elfogad és az alábbi határozatot hozza: 
 
151/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Települési Képviselők szavazásban történő részvételéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők 
személyes érintettségére vonatkozóan akként határozott, a személyes érintettséget bejelentő 
képviselőket nem zárja ki a szavazásból. 

A határozatról: 
1.) Képviselő-testület tagjai, 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Irattár 

értesülnek.  
 

Ezt követően Polónyi László polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökeként Nagy Gáborné képviselőt, tagjaiként pedig Kiss László és Zoufal Béla 
Gyula képviselőket válassza meg a képviselő-testület. Javaslatát a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 
152/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás 
titkos szavazása lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság elnökéül Nagy Gáborné 
képviselőt, tagjaiként Kiss László és Zoufal Béla Gyula képviselőket választja. 

A határozatról: 
1.) Képviselő-testület tagjai, 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Irattár 

értesülnek.  
 
Nagy Gáborné SzSzB elnöke: Bejelenti, hogy a titkos szavazás lebonyolítására a 
szavazólapok elkészültek. A szavazólapokon Jánosi István társadalmi megbízatású 
alpolgármester jelölt neve, valamint „igen” és „nem” szavazat szerepel. Szavazni az adott 
válasz mellett lévő körben elhelyezett X vagy + jelöléssel lehet. 
Polónyi László polgármester a szavazás lebonyolításáig szünetet rendel el. 



Szünet után a jelenlévő képviselők száma 6 fő, az ülés határozatképes. 
 
Polónyi László polgármester: Megkérem Nagy Gáborné SzSzB elnök asszonyt, hogy 
tájékoztasson bennünket a titkos szavazás eredményéről. 
 
Nagy Gáborné SzSzB elnöke: Jánosi István jelöltre 6 szavazólap került kiosztásra. A 
szavazó urnában 6 érvényes szavazólap került leadásra. 
 
A titkos szavazás eredménye a következő: 
 
Jánosi István társadalmi megbízatású alpolgármester jelölt 6 igen szavazatot kapott. 
Visszaadja a szót. 
 
Polónyi László polgármester: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület Jánosi Istvánt 
választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 

A titkos szavazás eredményének ismertetését követően a Képviselő-testület az alábbi 
határozatot hozza: 
 
153/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. 74. § (1) bekezdése alapján Polónyi László polgármester javaslatára 
a község társadalmi megbízatású alpolgármesteréül Jánosi István Zagyvarékas, Pozsonyi utca 
19. szám alatti lakost választja meg. 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek.  
 
Polónyi László polgármester: Felkérem Jánosi István alpolgármestert az eskü letételére. 
Mondja utánam az alpolgármesteri eskü szövegét.  

Jánosi István elismételi Polónyi László polgármester után az alpolgármesteri esküt: 

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zagyvarékas fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen! 
 

 



5. Napirendi pont 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Jánosi István alpolgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet. 

Polónyi László polgármester: Javaslom, hogy ne zárjuk ki Jánosi István alpolgármestert 

a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

előterjesztésre vonatkozó szavazásból.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi István 
alpolgármester személyes érintettségének bejelentéséről a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  
 
154/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Jánosi István alpolgármester személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jánosi István alpolgármester 
személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó 
javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, így Jánosi István 
alpolgármester részt vehet a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló szavazásban.  

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  

értesülnek.  
 

Polónyi László polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását 
követően szükséges dönteni a tiszteletdíjáról is. Az Mötv. úgy rendelkezik, hogy a társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem 
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja bruttó 390.000 Ft, annak 90 %-a bruttó 351.000 Ft. 
Mivel én nem főállású polgármester vagyok, így alpolgármester úrnak is legalább heti szinten 
teljesítenie kell alpolgármesteri tisztségéből eredő feladatait, ezért javaslom, hogy 
tiszteletdíját a 351.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 

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



Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

155/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

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

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

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

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Jánosi István alpolgármester, 
4.) Magyar Államkincstár, 
5.) Irattár 

értesülnek.  
 
Jánosi István alpolgármester: Köszönöm szépen a bizalmat polgármester úrnak, hogy 

engem kért föl erre a tisztségre, illetve képviselőtársaimnak is, akik megbíznak bennem 

annyira, hogy megválasztottak alpolgármesternek! Minden erőmmel azon leszek, hogy 

segítsem polgármester úr munkáját, valamint Zagyvarékas fejlődését.  

 

6. Napirendi pont 

Javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztására 
 
Polónyi László polgármester és Jánosi István alpolgármester 2022. szeptember 28-val 

lemondanak Pénzügyi Bizottsági és Szociális Bizottsági elnöki tisztségükről.  

Polónyi László polgármester: Az általam tett javaslat erre vonatkozóan kiküldésre került. Az 
önkormányzat bizottságainak tagjainak javaslom az SZMSZ módosítás szerinti Pénzügyi- és 
Szociális Bizottság megválasztását. A két bizottság kültagjain nem szeretnék változtatni.   
 
A Pénzügyi Bizottság  elnökéül:  Jánosi József  
    elnökhelyettes: Kiss László 
    tagok:    Zoufal Béla Gyula 
A Szociális Bizottság elnökéül: Kiss László 



    tagok:  Nagy Gáborné 
Szuróczki Ferenc József 

      Zoufal Béla Gyula 
 

Polónyi László polgármester: Javaslom, hogy külön szavazzunk a két bizottságról.  

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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6-6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatokat hozza: 

156/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének 
és tagjainak személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre 
vonatkozó javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta, így a Pénzügyi Bizottság elnöke 
és tagjai részt vehetnek a javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak 
megválasztására szóló szavazásban.  

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  

értesülnek.  
 

157/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Pénzügyi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében és 58. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében 
 
a Pénzügyi Bizottság elnökéül: Jánosi József-et, 
 
tagjául: Kiss László, Zoufal Béla Gyula önkormányzati képviselőket, 
 
nem képviselő tagjául: Mészáros István-t 
 
választja meg.  
 
 
 



A határozatról: 
1.) A Pénzügyi Bizottság elnöke, tagjai, nem képviselő tagjai, 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Irattár 
értesülnek. 
 

Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6-6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatokat hozza: 

158/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Szociális Bizottság elnökének és tagjainak személyes érintettségéről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnökének 
és tagjainak személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre 
vonatkozó javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadta, így a Szociális Bizottság elnöke 
és tagjai részt vehetnek a javaslat az önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak 
megválasztására szóló szavazásban.  
 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  

értesülnek.  
 
159/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Szociális Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében és 58. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében 
 
a Szociális Bizottság elnökéül: Kiss László-t, 
 
tagjául: Nagy Gáborné, Zoufal Béla Gyula, Szuróczki Ferenc József önkormányzati 
képviselőket, 
 
nem képviselő tagjául: Osztásné Szabó Hajnalkát, Herczeg Andreát, és Simonné Dora 
Magdolnát 
 
választja meg.  
 
 



A határozatról: 
1.) A Szociális Bizottság elnöke, tagjai, nem képviselő tagjai, 
2.) Polónyi László polgármester, 
3.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Irattár 
értesülnek. 
 

7. Napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 2. és 3. számú függelékének módosításáról 

Polónyi László polgármester: Mivel módosítottunk a bizottságok tagjain, ezért szükséges 
módosítani az SZMSZ 2. és 3. számú függelékeit is.  

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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

160/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

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

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

 
 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Irattár 

értesülnek.  

1. számú melléklet a 160/2022.(IX. 28.) Kt. határozathoz 
 
 

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

Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
 
 



Jánosi József    Zagyvarékas, Liliom utca 22/1.  
Jánosi István     Zagyvarékas, Pozsonyi utca 19. 
Kiss László    Zagyvarékas, József utca 2. 
Nagy Gáborné    Zagyvarékas, Horgony utca 4. 
Szuróczki Ferenc József  Zagyvarékas, Béke utca 16. 
Zoufal Béla Gyula   Zagyvarékas, Széchenyi utca 14. 
 
 

2.számú melléklet a 160/2022.(IX. 28.) Kt. határozathoz 
 

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

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 
 

a) Pénzügyi Bizottság 
b) Szociális Bizottság 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsora 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
 
Elnök:        Jánosi József 
Elnöke helyettes: Kiss László 
Tagok:       Zoufal Béla Gyula 
Kültagok: 
Mészáros István Zagyvarékas, Tavasz utca 4/1. 
 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 
Elnök:  Kiss László 
Tagok:  Nagy Gáborné 
  Szuróczki Ferenc József 
  Zoufal Béla Gyula 
Kültagok: 
Osztásné Szabó Hajnalka Zagyvarékas, Nagyváradi utca 28. 
Herczeg Andrea Szolnok, Várkonyi tér 4. III/9. 
Simonné Dora Magdolna Zagyvarékas, Alkotmány utca 27/1. 
 

Polónyi László polgármester: Szünetet rendelek el, hogy ki tudjuk hirdetni az SZMSZ 

módosítást. Ha ez megtörtént, utána meg lesz tartva a nyílt és a zárt pénzügyi bizottsági ülés, 

utána pedig folytatódik tovább a testületi ülés is.  

 

SZÜNET 

 

A szünet után a Képviselő-testület soros, nyílt ülése 18,00 órakor folytatódik.  

 

 

 



8. Napirendi pont 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Polónyi László polgármester: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2022. augusztus 31-én 
ismét meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 
évi pályázati felhívásait, a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel. Az Önkormányzat a 
korábbi években is csatlakozott ehhez az ösztöndíjpályázathoz, javaslom, hogy idén is 
csatlakozzunk. A Pénzügyi Bizottság is javasolta a csatlakozást. 

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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

161/2022. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által 

meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a 

2022/2023. oktatási évben csatlakozni kíván, az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza Polónyi László polgármestert a csatlakozási szerződés 

aláírására. 

A csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Polónyi László polgármester 

 

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

értesülnek. 
 

 



9. Napirendi pont 

Előterjesztés Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan ügyére 

Polónyi László polgármester: A Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatt található 1658/ 5 
hrsz.–ú önkormányzati tulajdonú telek korábbi bérlője, a fenti ingatlant bekerítette és azt 
jogcím nélkül ellenérték fizetése nélkül évek óta használja. Többszöri felszólítás ellenére az 
ingatlan eredeti állapotát nem állította helyre. 2022. július 13- napján 15 napos határidővel 
ismételten felszólításra került, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy bérleti vagy 
vásárlási szándékával élni kíván–e. Nyilatkozat a megadott határidőig nem érkezett. A 
Pénzügyi Bizottság az ingatlan értékesítését támogatja. 

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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

162/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
 
A Zagyvarékas, Nádas utca 6. szám alatti ingatlan értékesítéséhez hozzájárul és a pályázati 
kiírás közzétételére felhatalmazza a polgármestert.  
 
Erről értesül: 

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

 

10. Napirendi pont 

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

Polónyi László polgármester: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében megvizsgálta Zagyvarékas Község településszerkezeti 
tervének elfogadásáról szóló 43/2019. (V.13.) határozat módosításáról szóló 90/2022.(V.30.) 
képviselő-testületi határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 5/2022.(VI.1.) önkormányzati rendelet elfogadásával 
kapcsolatos eljárási rendet és megállapította, hogy az jogszabálysértő. A vonatkozó 
jogszabály szerint a településszerkezeti terv vagy módosításának elfogadása meg kell, hogy 
előzze a helyi építési szabályzat elfogadását. Mivel a képviselő-testület a 2022. május 30-i 
soros ülésén először a helyi építési szabályzat elfogadásáról döntött és csak utána fogadta el a 
településszerkezeti terv módosítását, nem tartotta be a 314/2012. Korm. rendeletben előírt 
eljárási szabályt. A törvényességi felhívásra küldeni fogunk egy válaszlevelet, amelyben a 
Képviselő-testület vállalja, hogy a jövőben tartózkodik a jogszabálysértéstől. 



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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

163/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 
törvényességi felhívásról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a JN/24/00432/2022. számú 
törvényességi felhívást megtárgyalta. Az abban foglaltakkal egyetért, és a jövőben a hatályos 
eljárási szabályok figyelembe vételével dönt. 
 
Erről értesül: 

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

 

11. Napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 

Polónyi László polgármester: A Zagyvarékas Köztemetőben az üzemeltetői feladatokat az 
Önkormányzat vette át. Az ott elhelyezett mobil WC folyamatos tisztításához szükséges 
vállalkozási szerződés megkötése. Az előzetes árajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
Gönczi Tüzép adta, amely alapján a mobil WC havi bérleti díja: 20 000 Ft / hó + Áfa 2 heti 
tisztítással. Ha legalább egy évre kötjük a szerződést, akkor 2 db mobil illemhelyet évente 
összesen 3 napra ingyen kaphatunk rendezvényekre. Javaslom, hogy 1 évre kössünk velük 
szerződést. 
 
Nagy Gáborné képviselő: Amik most vannak kint a temetőbe azokkal mi lesz? 
 
Polónyi László polgármester: Azokat egy budapesti cégtől béreltük, elszállításra fognak 
kerülni. 
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, 
javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

164/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Zagyvarékasi Köztemetőben mobil illemhely bérléséről 



A Képviselő – testület a Zagyvarékas Köztemető területén elhelyezett mobil illemhely 
rendelkezésre állása és tisztántartása érdekében felhatalmazza a polgármestert az Gönczi 
Tüzéppel való vállalkozási szerződés megkötésére. A 20.000 Ft/hó + ÁFA díjat a költségvetés 
temetőfenntartásra szánt összegéből biztosítja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László polgármester  

 Dr. Fekete Nóra jegyző 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Gönczi Tüzép – 5000 Szolnok, Nagysándor József út 18/a., 

értesülnek.  
 

12. Napirendi pont 

Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

Polónyi László polgármester: Átadom a szót jegyző asszonynak.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: Sok panasz érkezett a közterületen folytatott szeszesital fogyasztás 
miatt. A kereskedelmi egységek környékén sok a szemét, az üres üvegeket szétdobálják, a 
lerészegedett emberektől nehéz a közlekedés. A szeszesital fogyasztás hozzájárul a közterületi 
rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarásokhoz. A lakosság ennek megszüntetését 
kéri. Mivel Zagyvarékason nincs a közterületi szeszesital fogyasztás önkormányzati 
rendeletben szabályozva, így eddig a rendőrség sem tudott eljárni a közterületi szeszesital 
fogyasztók ellen. Viszont, ha a testület megalkotja a közterületi szeszesital fogyasztását 
korlátozó rendeletet, akkor a rendőrség már el tud járni a rendeletet megszegők ellen.  

Nagy Gáborné képviselő: Akkor ezután már büntetheti a rendőrség a közterületi szeszesital 
fogyasztókat? 

Dr. Fekete Nóra jegyző: Igen, most már büntethet érte.  

Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2022. (IX. 29.) 

Önkormányzati rendelete 
a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól  



13. Napirendi pont 

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

Polónyi László polgármester: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása módosítani szeretné 
az általa meghozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV. 28.) 
önkormányzati rendeletet. A jelenlegi ár drágulások miatt az ellátások költségei is 
elszabadultak, ezért a Társulás a térítési díjak emelésére kényszerül, hogy továbbra is el tudja 
látni a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Ahhoz, hogy tudjanak változtatni a térítési 
díjakon, ahhoz a Társulás minden tagjának el kell fogadnia a térítési díj változást.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, 
javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

165/2022. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

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

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

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

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

 
Felelős: Polónyi László polgármester 
 
 



A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző                        
3.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

értesülnek.  
 

14. Napirendi pont  

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

Polónyi László polgármester: Átadom a szót jegyző asszonynak.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: A településképi rendelet felülvizsgálatát és módosítását indokolják 
a jogszabályváltozások. A rendelet módosítására a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda folyamatban lévő településrendezési terv 
módosításával kapcsolatos előírása miatt került sor. A korábbi településképi rendelet 
kiegészítéseként kérték a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának 
módosítását úgy, hogy a fejlesztéssel érintett terület és a környező területek, tekintettel arra, 
hogy nem olyan jellegűek, hogy a településkép szempontjából meghatározóak lennének így 
ne képezzék ezen területek részét. A módosítás az 1. melléklet cseréjére irányul. Elkészült a 
településképi rendelet módosításának tervezete, melynek tartalmát illetően előzetesen 
egyeztetési eljárást kellett lefolytatni a TAK egyeztető felületen, valamint az E–TÉR 
rendszerben a jogszabályban előírt államigazgatási szervekkel. A Jász–Nagykun–Szolnok 
Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda véleménye alapján a jogszabályi 
hivatkozások javításra kerültek, a kért módosítások és pontosítások átvezetésre kerültek. Le 
kellett folytatni egy partnerségi egyeztetést is, melynek ideje alatt írásbeli vélemény a 
rendelettervezetre nem érkezett. 

Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2022. (IX. 29.) 

Önkormányzati rendelete 
Zagyvarékas Község településképének védelméről szóló 3/2018. (IV.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

15. Napirendi pont 

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 



Polónyi László polgármester: Az ellátásért felelős önkormányzatok a Vksztv. 18. §-a és a 
koncessziós szerződés értelmében kötelesek a koncessziós díjat víziközmű fejlesztésre 
fordítani. A gördülő fejlesztési tervben a 2023. évre tervezett beruházási munkák elvégzésére 
a használati díj, Önkormányzat által meghatározott pályázati forrás és a víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulás biztosít fedezetet. A közműrendszereinkre tervezett feladatok a műszaki 
szükségesség szerinti prioritási sorrendben kerülnek elvégzésre, mely által a folyamatos 
üzemeltetés biztosítható, mivel a működés szempontjából legfontosabb technológiai elemek 
beruházási feladatait helyezzük előtérbe. A Gördülő Fejlesztési Tervben részletezett műszaki 
tartalom a megfelelő pénzügyi források biztosításával megvalósításra kerül. Amennyiben a 
jelen fejlesztési tervekben nem szereplő beruházást szeretne az Önkormányzat a későbbiekben 
végrehajtani, az csak akkor lehetséges, ha a jelen tervezetben szerepel.  

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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

166/2022. (IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

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

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László polgármester  

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző  
3.) Víz és Csatornaművek Zrt. Szolnok  

értesülnek.  
 

16. Napirendi pont 

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

Polónyi László polgármester: A Zagyvarékas közterületén kóborló ebek elszállítására 2021. 
december 28. napján a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel megkötött 
megbízási szerződés módosítása szükséges, mivel a megemelkedett üzemanyagárak miatt 
nem tudják vállalni a kóbor ebek elszállítását 50 Ft/km áron. Az új ár 100 Ft/km lenne. 
Javaslom ennek elfogadását, hiszen szerintem bárkivel is kötnénk helyettük szerződést, ennél 
olcsóbban senki nem vállalná.  
 



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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

167/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel a kóbor ebek 
elszállítására kötött szerződés módosításáról 

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

Határidő: azonnal  

Felelős: Polónyi László polgármester  

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

Hősök tere 6. 
értesülnek.  

17. Napirendi pont 

Előterjesztés a kerékpárút nyomvonalát érintő földrészletek művelési ág változásához 
változási rajzok és munkarészeinek elkészítésére pénzügyi fedezet biztosítására 
 
Polónyi László polgármester: A Magyar Államkincstár 2022. július 12-én helyszíni 
ellenőrzést folytatott le a megépült kerékpárutas pályázat vonatkozásában. Az ellenőrzés 
során megállapításra került, hogy szükséges bemutatni a megépült kerékpárút nyomvonalát 
érintő földrészletek művelési ág változására vonatkozó változási vázrajzokat. A projekt 
szakmai zárása ezen dokumentum nélkül nem lehetséges, viszont erre a feladatra a 
projektköltségen belül nem került forrás elkülönítésre. A munka kapcsán árajánlatot kaptunk 
Berényi Zsolt földmérőtől, aki árajánlatában leírta, hogy 350.000.-Ft összegért tudja vállalni a 
szükséges geodézia munkát és az ezzel kapcsolatos vázrajzok elkészítését. Az önkormányzat 
ezt az összeget a 2022. évi általános tartalék terhére tudja vállalni. 
 
Nagy Gáborné képviselő: Azok a hibák, amelyek előjöttek a kerékpárúton például a 
repedezések, valamikor ki lesznek javítva? 
 
Polónyi László polgármester: A repedezéssel kapcsolatban az az utolsó álláspont, hogy a 
kivitelező ki fog küldeni egy független szakértőt, aki megállapítja, hogy mitől jöttek elő azok 
a repedések az úton. Állítólag az közrejátszhatott benne, hogy a kft. dolgozói, amikor 
kaszálták traktorral a füvet, ráhajtottak a kerékpárútra, de majd a szakértő megállapítja, hogy 
pontosan mitől is reped meg az út.  



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

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

168/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Kerékpárút nyomvonalát érintő földrészletek művelési ág változásához változási rajzok 
és munkarészeinek elkészítéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának képviselő-testülete 350.000.-Ft összegben pénzügyi 

fedezetet biztosít a kerékpárút nyomvonalát érintő földrészletek művelési ág változásához 

változási vázrajzok és munkarészeinek elkészítéséhez a 2022. évi költségvetés tartaléka 

terhére. 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, 
4.) Képviselő-testület tagjai  

értesülnek.  
 

18. Napirendi pont 

Előterjesztés az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött 
hulladékszállítási szerződés meghosszabbítására 
 
Polónyi László polgármester: Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel van az 
Önkormányzatnak hulladékszállításra kötve szerződése. Ez a szerződés 2022. január 31-én 
lejárt, ezt viszont egyik fél sem vette észre, csak most. Felvettem a kapcsolatot az NHSZ 
képviselőjével, és azt javasolta, hogy a szerződés tartalmát ne módosítsuk, hanem csak a 
szerződés lejártának idején változtassunk. Így a módosított szerződés 2023. június 30-ig fog 
szólni.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, 
javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

169/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékszállítási szerződés 
meghosszabbításáról 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékszállítási szerződés meghosszabbításához. A 
szerződés aláírására felhatalmazza Polónyi László polgármestert. 
 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. – 5000 Szolnok, József Attila u. 85. 

értesülnek. 
 

19. Napirendi pont 

Előterjesztés a Cívis Szociális Étkezési Központ ingyenes étkezésre vonatkozó 
ajánlatának elfogadására        
 
Polónyi László polgármester: Részt vett a testületi ülés elején a Cívis Szociális Étkezési 
Központ egyik munkatársa, és egy bővebb tájékoztatást nyújtott nekünk a népkonyháról. A 
népkonyha napi egyszeri ingyenes étkezést jelent, mely a Művelődési Házban kerülne 
kivitelezésre. Az Önkormányzatnak ez plusz költséget nem jelent, csak a helyet kell hozzá 
biztosítani. Úgy gondolom, hogy lenne rá igény a településen, ezért én javaslom, hogy kösse 
meg az Önkormányzat az erre vonatkozó megállapodást a Cívis Szociális Étkezési 
Központtal. A Pénzügyi Bizottság támogatja a megállapodás megkötését.  
 
Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, 
javaslatuk kifejtésére.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

170/2022. (IX. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Cívis Szociális Étkezési Központ ingyenes étkezésre vonatkozó ajánlatának 
elfogadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Cívis Szociális 
Étkezési Központ ajánlatát arra vonatkozóan, hogy Zagyvarékas településen ingyenesen napi 
egyszeri meleg étkezést biztosít az azt igénylők számára. 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étel kiosztásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 

Felelős: Polónyi László polgármester 

Határidő: azonnal  

Erről értesül:  
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 



3.) Cívis Szociális Étkezési Központ – 4029 Debrecen, Karácsony György út 1. fsz. 
 
 

Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 18,23 órakor berekeszti. 
 
                 Polónyi László                           K.m.f.                           Dr. Fekete Nóra 
                  polgármester                                                                           jegyző 


