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Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 3-án 
16,00 órakor a Községháza Házasságkötő termében tartott soros, nyílt ülésén.  

 

17. 

        MUTATÓ 

NAPIRENDI PONTOK                                                              HATÁROZATOK SZÁMA 

Napirendi pontok elfogadásáról                                                           177/2022. (XI. 3.) 
 
a két testületi ülés között fontosabb eseményekről,  
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                    178/2022. (XI. 3.) 
 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és 
Könyvtár terembérleti díjának felülvizsgálatáról                               179/2022. (XI. 3.) 
 
a Zagyvarékas községben biztosított személyes  
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
8/ 2021. (VII. 27.) rendelet módosítására                                             12/2022. (XI. 3.) „R” 
 
a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  
III. negyedéves beszámolójáról                                                             180/2022. (XI. 03.) 
 
a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft.  
pénzügyi támogatás iránti kérelmére                                                   181/2022. (XI. 3.) 
 
a Liliom utca egyirányúsításáról                                                           182/2022. (XI. 03.) 
 
a szociális célú tüzelőanyag támogatás  
helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására                                    13/2022. (XI. 3.) „R” 
 
Zagyvarékas Község Településrendezési  
Eszközeinek módosítására                                                                      14/2022. (XI. 3.)  „R” 
 
betonhulladék elszállítására                                                                    183/2022. (XI. 3.) 
 
 
 
 



a 2023/2024. tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről  
és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény  
működési körzeteiről szóló tervezet véleményezéséről                         184/2022. (XI. 3.) 
 
takarékossági intézkedések megtételére                                                 185/2022. (XI. 3.) 
 
Életjel Mentőcsoport kérelméről                                                             186/2022. (XI. 3.) 
 
Kormos Ferenc Koktél kérelméről                                                          187/2022. (XI. 3.) 
 
Szita Károly levele                                                                                     188/2022. (XI. 3.) 
 
a Rákóczi út 59. sz. alatt lévő ingatlan megvásárlásáról                        189/2022. (XI. 3.) 
 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szervezeti és  
Működési Szabályzatának módosításáról                                             15/2022. (XI. 03.) „R” 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszok                                                 190/2022. (XI. 3.) 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 3-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: Poharanszkiné Bozó Éva Marianna előadó, Farkas Anita jegyzői 
referens, Zsigmond Rita bölcsődevezető, Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, Rózsa Ibolya 
Művelődési Ház igazgató, Molnár Józsefné élelmezésvezető, Kerekes Sámuel ügyvezető 
igazgató. 
 
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: Szeretettel köszöntök minden megjelentet, külön köszöntöm 
Jegyző Asszonyt, a képviselő-testület tagjait, intézményvezetőket, meghívott vendégeinket és 
nem utolsó sorban a lakosságot. Ma még elég szerényen vagyunk, de reméljük, hogy előbb-
utóbb eljut a hír, hogy ide is nyugodtan eljöhet a lakosság és itt helyben első kézből 
megtudhatja, hogy hogyan dönt egy-egy napirendi pontról a képviselő-testület. A meghívóban 
tizenhat napirendi pontot küldtünk ki. Megkérdezem, hogy valakinek van-e javaslata 
módosításra? Nekem kettő van. Javaslom a kilences napirendi pont levételét, itt sikerült 
beszélnem Kovács Péter úrral, a Magyar Közút Megyei Igazgatójával és Fekete Tibor úrral is 
sikerült egy időpontot megbeszélnem a Coop képviseletében. Megpróbálunk abba az irányba 
elindulni ennél a napirendi pontnál, hogy parkolókat alakítanánk ki szolgáltató egységek előtt. 
Majd ha ez elkészült az útpadka rendbetétele is bekövetkezne. Úgy gondolom, hogy ez lenne 
a jó és kulturált megoldás. Ezért nem javaslom a kilences napirendi pont megtárgyalását. Így 
a tizenhatodik napirendi pontnak javaslom felvenni az SZMSZ módosítást.  

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 a meghívó szerinti napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra. A javaslatokat a 
Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:  

 
177/2022. (XI.3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Napirendi pontok elfogadásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 3-i 
soros, nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

1.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Polónyi László polgármester  
 

2.) Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti 
díjának felülvizsgálatára  
Előadó: Polónyi László polgármester  
 

3.) Előterjesztés a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 8/ 
2021. (VII. 27.) rendelet módosítására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző  
 



4.) Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. III. negyedéves 
beszámolójára  
Előadó: Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató 
 

5.) Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatás iránti 
kérelmére 
Előadó: Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató 
 

6.) Előterjesztés a Liliom utca egyirányúsítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

7.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

8.) Előterjesztés Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek módosítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 
 

9.) Előterjesztés betonhulladék elszállítására  
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

10.) Előterjesztés a 2023/2024. tanév általános iskolai körzetek kijelöléséről és a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló tervezet 
véleményezésére 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

11.) Előterjesztés takarékossági intézkedések megtételére 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

12.) Előterjesztés Életjel Mentőcsoport kérelmére (szóbeli) 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

13.) Előterjesztés Kormos Ferenc Koktél kérelmére (szóbeli) 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

14.) Előterjesztés Szita Károly levele (szóbeli) 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

15.) Előterjesztés a Rákóczi út 59. sz. alatt lévő ingatlan megvásárlására 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

16.) Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 



 
17.) Interpellációs kérdésekre adott válaszok 

Előadó: Polónyi László polgármester 
 

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

Polónyi László polgármester: Mielőtt elkezdenénk az első napirendi pont tárgyalását 
interpellációnak adok helyet.  

Nagy Gáborné képviselő: A temetőről szeretnék elsősorban szólni. Köszönik a lakosok, hogy 
ilyen szép tiszta és gondozott lett a temető. A fűvágás megtörtént. Az észrevétel, hogy jó lenne, 
ha halottak napja előtt nem csak szombaton lenne nyitva a temető kapuja, hanem már előző 
napokban is. Történt, hogy nem tudtak bemenni rokkant kocsival. Erre tettem ígéretet, hogy 
megoldjuk. Kamerát szeretnének még a temetőbe kérni. Szeretném, ha polgármester tudna 
bennünket tájékoztatni, mert történtek lopások a temetőben. Virágokat, emlékműveket és 
vázákat tulajdonítottak el. A következő megkeresés az óvodával szembeni parkolóval 
kapcsolatos, mivel ott a parkolás nem megoldott. Sem a szülők, sem az ott dolgozók részéről. 
Ezért kérnék az ott lakók, hogy mivel a piactér kihasználatlan, esetleg az ott lévő korlátokat 
levágva kialakítható lenne egy parkoló. A következő a körforgalom, mivel ott kerékpárral és 
gyalogosan szeretnék megközelíteni a vasúti újtelepet, ott az átjárás sajnos balesetveszélyes. A 
következő a vízügy által elkészített út. Azt tudjuk, hogy hét tonnás tábla lett kirakva. Nehezebb 
gépek járnak rajta. Ezt valaki átvette. Ez az út csak romlik, javaslom a képviselő-testületnek, 
amennyiben idejük engedi, hogy járjuk be ezt az utat. Maga az út megsüllyedt, megrepedt, 
kátyús lett. Az lenne a kérésem, hogy helyre állítása és megőrzése érdekében tegyünk valamit.  

Kiss László képviselő: A kérdésem az lenne, hogy a Nobo paneleket megvásárolta-e a 
labdarúgó szakosztály? Ha igen, mi az elképzelés vele? Mivel a labdarúgó szakosztály nem 
működik, ezeket a bölcsödében lehetne hasznosítani. Mivel a labdarúgó szakosztály nem 
működik, a szertáros feladatkörét újra tárgyalták-e? 

A nyárfákat a Kisszög veszélyes részéről behordták az Önkormányzat területére, ezzel 
kapcsolatban milyen elképzelések vannak? A Kisszög lejárójához sajáterőből hozzá kellene 
fogni. Mivel ősz van, ezt ki kellene tuskózni és fákat telepíteni. Ehhez egy társadalmi 
összefogás is összejönne azért, hogy ne ilyen csúnyán nézzen ki, ahogyan most kinéz.  

Szuróczki József képviselő: A kamerákkal kapcsolatosan lenne észrevételem, amiket most 
feltettek. A gátfeljáró a Béke útról, tulajdonképpen a tűzi anyag és minden más ott le-fel jár. Ha 
oda tennének egy kamerát, én adnám hozzá az oszlopot is és az áramot is. Lehordják a 
törmeléket az ártérre, hozzák fel rajta a fát.  

Nagy Gáborné képviselő: A hulladék naptárat megkaptuk. Márciusban szeretnének a lakosok 
egy plusz zöldhulladék elszállítást. Ez mennyibe kerülne az önkormányzatnak?  



A templom előtti térre lehetne tenni kettő vagy három fenyőfát, most lenne az ideje. Nem 
kellene karácsonyra vásárolni, mert ezeket fel lehetne díszíteni. Szép képe lehetne a falunak az 
a fenyőfa.  

Polónyi László polgármester: Köszönöm, az interpellációkra a napirendi pontok 
megtárgyalása után válaszolok. 

 
1.) Napirendi pont 

 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
Polónyi László polgármester: Kiküldtem nektek, hogy az előző ülés óta, hol és milyen 
eseményeken vettem részt. Hogyan telt el ez az egy hónap. Úgy gondolom, hogy elég tartalmas. 
Amit kiemelnék, hogy szeptember 27-én a Szolnok Aszfalt képviselőivel egy garanciális 
bejáráson vettem részt, melyet én kezdeményeztem. Mivel a lakosok jelezték, hogy az újonnan 
elkészült aszfalt megy tönkre. Ezek az utcák még garanciálisak, ez pontosan hat utcát jelent. Az 
összes többi aszfaltozás garanciája lejárt, sajnos itt egyiknél sem történt garanciális bejárás. A 
hat utcával kapcsolatban kettő utcánál vettünk észre hiányosságot, ezt orvosolták. A téli 
időszakban a repedésekbe ne folyjon be a csapadék, ne romoljon tovább az állapot. Lefotóztuk 
és megbeszéltük, hogy egy év múlva egy újabb garanciális bejárásnál megnézzük, hogy ne csak 
tűzoltás, hanem egy komolyabb javítás is történjen meg. Ami még garanciális és folyamatosan 
figyelni kell, az a konyha. Ott is elkezdődött a javítás. Kezdeményeztem még a híd garanciális 
bejárását is, ott is tapasztalok hibákat, süllyedést. A bejárás után kiderül kell-e javítani. A 
művelődési ház tetőszerkezetének is kezdeményeztem a műszaki felülvizsgálatát, bejárását. A 
Fekete Lajos úton lévő járda garanciális bejárását is kezdeményeztük. Sajnos ennyi 
beruházásunk garanciális csak már, a többiről lejárt a garancia. A kerékpárút volt, ami 
garanciális, nincs még előre lépés. A bejárás megtörtént, a kivitelező nem akarja elismerni a 
garanciális hibákat.  
 
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra. A javaslatot a Képviselő-
testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 
 
178/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  



 

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

értesülnek. 
 

2.) Napirendi pont 
 
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjának 
felülvizsgálatára 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban döntött utoljára a  
Művelődési Ház és a vasúti Újtelep Közösségi Ház terembérleti díjainak megállapításáról. 
A pandémiás időszakban a díjak emelésére nem volt lehetőség. A megnövekedett 
rezsiköltségek azonban már szükségessé teszik felülvizsgálatot. Az igazgató asszony 
elkészítette a javaslatot a bérleti díjak emelésére. 
 
Polónyi László polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot, ettől eltérően egy 
javaslatom van. Az írásos anyagban az szerepelt, hogy 2023. január 1-től lépjen életbe ez az 
emelt terembérleti díj. Mivel eléggé meg nőtt a kereslet a rezsi árak pedig emelkednek, ezért 
úgy beszéltük meg Intézményvezető Asszonnyal, hogy ez 2022. november 7-től lépne hatályba. 
A Vasúti újtelepen lévő közösségi ház bérlésére december hónapban is két-három jelentkező 
van, ezt akkor az emelt díjjal megtudják majd tenni. A mostani díjjal nem lenne gazdaságos, 
még kinyitni sem. Mind a lakosság, mind az intézmény jól járhat. Javaslom 2023. január 1-ről, 
2022. november 7-re való életbelépését, ezzel a díjak megemelkednek. A Pénzügyi Bizottsági 
ülésen nem született döntés, mert az előterjesztésben halotti tornál 100.000.- Forint a 
nagyterem, a nyugdíjas klub pedig 40.000.- Forint, ugye ez volt az intézményi javaslat. Én ezt 
a részét megtárgyaltam Intézményvezető Asszonnyal és egyetértek vele, Intézményvezető 
Asszony is elfogadta, hogy a halotti tornál a nagyteremnek 50.000.- Forint, a nyugdíjas klub 
helysége pedig 30.000.- Forint legyen egy alkalomra. Ezt a két módosítást szeretném javasolni 
a testületnek.  
 
Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. 

Nagy Gáborné: Azt szeretném, megkérdezni, hogy kiadjuk a sörpadot, van egy ballagás, 
esküvő bármi, ott nem látom, hogy naponta, hetente vagy alkalom. Milyen időre szól? Kiveszek 
egy sörasztalt és egy hét múlva viszem vissza, nem érdekem, hogy visszavigyem. Ennek a 
megállapítása hogyan történik?  
 
Polónyi László polgármester: Intézményvezető Asszonyt kérdezném, hogy van-e ennek 
szabályzatba foglalt szabályos része? 
 
Rózsa Ibolya Művelődési Ház igazgató: Nincs szabályzata. Úgy szoktuk csinálni, hogy 
rendezvény előtt viszik el pénteken és hétfőn vissza kell hozni.  



 
Polónyi László polgármester: Bele lehet akkor írni, hogy ez péntektől hétfőig szól, és akkor 
minden további nap után lemegy a kaucióból mínusz 2.000.- Forint. Ha szerdán hozza vissza, 
akkor plusz 4.000.- Forintot kell fizetni.   
 
Polónyi László polgármester: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Az nem biztos, hogy jó úgy, hogy péntektől hétfőig, mert nem biztos, 
hogy úgy van a rendezvény ideje. Ha négynapos ünnep van például, akkor lehet, hogy hétfőn 
rendezik.  
 
Polónyi László: Akkor az első módosítás, hogy 2022. november 7-el lépjen hatályba. A 
második, hogy a halotti tornál ne a 100 ezer és a 40 ezer, hanem az 50 ezer és a 30 ezer 
vonatkozzon a terem bérleti díjakra. A sörpadokra vonatkozóan pedig, a rendezvény előtti 
naptól a rendezvény utáni napig lehet ezen az áron, tehát három napig. Ha ennél hosszabb ideig 
van, akkor ez plusz költséggel jár.  
 
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: 
 
 
179/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díjának felülvizsgálatáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Móricz 
Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár (Zagyvarékas, Fekete L. út 1. sz.) és a Vasúti 
Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.) – mint kulturális intézmény 
helyiségeinek a bérleti díját a mellékletben szereplő összegekkel fogadja el. A megállapított 
díjak az áfát tartalmazzák! 

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

 
A határozatról: 

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

értesülnek. 
 

 



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

 
 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Terembérleti díjak 2022. november 07-től 
 

       Télen                Nyáron 

 

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

 

  Nagyterem:   100.000,‐ Ft  100.000,‐ Ft 

  Nyugdíjas klub:  40.000,‐ Ft  40.000,‐ Ft 

  Sörasztal garnitúra:    2000,‐ Ft/garnitúra (3 nap)       

                                                                                                (minden további nap ‐2000.‐Ft a kaucióból)    

                                                                                                                                             

        

 

Kaució:   

  Nagyterem:  25.000,‐ Ft 

  Nyugdíjas klub:  20.000,‐ Ft 

 

 

Halotti tor: 

  Nagyterem:  50.000,‐ Ft  50.000,‐ Ft 

  Nyugdíjas klub:  30.000,‐ Ft  30.000,‐ Ft 

 



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

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

 

 

Közösségi Ház:  40.000,‐ Ft  25.000,‐ Ft 

 

Kaució:     20.000,‐ Ft 

 

 

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

Esetleges károkozás, szükséges engedélyek, illetve a fizetendő járulékos költségek (pl. szerzői jogdíj), 

a bérleti szerződés alapján a bérlőt terheli. 

 

3. Napirendi pont 
 

Előterjesztés a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
8/2021. (VII. 27.) rendelet módosítására 
 
Legutóbb 2022. július 1-től módosultak az étkezési térítési díjak 20%-os emelés történt akkor. 
Az élelmiszerárak és a rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt, az élelmezés vezető 2023. 
január 1-től kezdeményezte az étkezési térítési díjak további 10 %-os illetve, 20 %-os emelését.  
Indoklásában kifejtette, hogy a megállapított nyersanyag normából már nem lehet kihozni az 
étkezéseket és nem szeretné, ha az ételek minőségében romlás következne be. 

 
Polónyi László polgármester: Megkérdezem Jegyző Asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni. 

 
Dr. Fekete Nóra jegyző: A Bizottságban megtárgyaltuk és ott észrevételeztem, hogy a 
rendeletet év közben csak egyszer lehet módosítani. Ez ugye megtörtént már. Tehát január 1-
től tudnak ezek a számok életbe lépni.  

 
Polónyi László polgármester: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel.  

 
Molnár Józsefné élelmezésvezető: A Kistérség emeléséről szeretnék, ugye nekik elméletileg 
fognak emelni térítési díjat. Ez az emelés csak nekik szól, mert külön szerződést kötöttek. Ezt 



ugye három havonta, a legutóbbi egy féléves szerződés volt, hogy mi nekik mennyiért 
biztosítjuk az ebédet. Én most erre szeretnék egy ajánlatot tenni, amit megbeszéltem az 
intézmény vezetőkkel, mivel ez a szerződés december 31-ig szól, így január 1-től, hogy ezt a 
harminc százalékos emelést megtegyük.  

 
Polónyi László polgármester: Ez módosítaná-e ezt a rendeletet. 

 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Nem, a kettőnek nincs köze egymáshoz.  

 
Polónyi László polgármester: Akkor én javaslom a novemberi soros testületi ülésre készítsük 
el az előterjesztést.  

 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Itt csak az a gond, hogy addig nem lehet, amíg Szolnok Város meg 
nem alkotja a rendeletet, és ez még nem történt meg. Addig az igénybevevőknek nem lehet 
tovább terhelni. Rendben van, hogy ti kötöttetek, de ezt addig ki kell fizetni a Kistérség 
költségvetéséből. Egyelőre nem tudják emelni a lakosoknak.  

 
Baloghné Lakatos Márta óvodavezető: Tehát őneki az emelés ki fog menni, de nekünk 
biztosítani az ebédet 550.- Forintért kell, mivel a szerződésben az van. A vészhelyzet alatt július 
1-én köttetett ez a szerződés, ezért csak 550.- Forintért adhattuk az ételt. Ők emelnek, ők 
adhatják többért. Úgy beszéltük Hajnikával, hogy januártól a harminc százalékot ők már előre 
bocsájtották a gondozottjaiknak és az 715.- Forint lenne, januártól. Ehhez kellene a testületnek 
hoznia egy határozatot.   

 
Polónyi László polgármester: Úgy gondolom, hogy ezt megbeszéljük az érintettekkel. 

 
Kiss László képviselő: Újszászon szeptembertől megemelkedett. Ugyanehhez a térséghez 
tartozik. Magának az ételnek az árát megemelte a konyha az ÖNO-nak.  

 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Azt lehet. Viszont az igénybe vevőkre, magukra a gondozottakra csak 
akkor lehet tovább hárítani, ha Szolnok megalkotta a rendeletet.   

 
Polónyi László polgármester: Nekünk az intézménnyel van egy szerződésünk, mint konyha. 
Ez a szerződés nem befolyásolja azt, hogy az ÖNO maga, mint intézmény a tovább 
szolgáltatását tovább mennyiért adja. Ez az ő beszerzésük. Ezt a szerződést javaslom, hogy a 
novemberi ülésre hozzuk vissza. Ha megbeszélte a két intézmény, hogy a harminc százalékot 
mindkét fél elfogadja, akkor úgy gondolom, hogy a testület is el fogja fogadni, ha a szakma ezt 
indokoltnak tarja. Ez a napirendi pontot nem érinti. 

 
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 

 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2022. (XI. 3.) 
Önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 
 
 

4. Napirendi pont 
 

Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. III. negyedéves beszámolójára  

Polónyi László polgármester: Írásos anyagot megkaptuk. Pénzügyi Bizottság javasolja 
elfogadásra. Előadó Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató. Kérdezem, hogy van-e kiegészíteni 
valód az írásos anyaghoz.  

Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató: Köszönöm nincs. Az írásos anyagban összefoglaltam 
mindent. Ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.  

Polónyi László polgármester: Ha nincs kérdés én röviden összefoglalnám. Augusztus 1-től 
nevezte ki a Képviselő-testület Kerekes Sámuelt ügyvezető igazgatónak. Én úgy gondolom, 
hogy a kezdetleges ismerkedések után már átlátja a rendszert és a településen is látható nyoma 
van annak, hogy itt dolgozik egy község üzemeltetési kft. Volt, aki megkérdezte, hogy milyen 
rendezvény lesz, hogy próbáljuk rendbe tenni a központi részt? Én azt válaszoltam, hogy ez 
lenne a természetes. Tudjuk, hogy nem mindig tudjuk ezt biztosítani. Április, májusban 
nagyobb területeket kell vágni, nem biztos, hogy odaérünk mindenhova időben. Most próbáljuk 
utolérni magunkat és próbálunk olyan területekre is eljutni, ahol évek óta nem volt rendezett a 
terület. Köszönöm innen is Kerekes Sámuel munkáját és azt kérem, hogy a testület a zárt 
napirendi pont előtt üljön le vele beszélni, mivel a három hónap próbaideje lejárt. 

   
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza:  

 

180/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 



a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. III. negyedéves beszámolójáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a 
RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.  

 
 

A határozatról:  
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai, 
4.) RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató, 

értesülnek. 

 

180/2022. (XI. 3.) sz. Kt. határozat 1. melléklete 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

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

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

 
2022.08-09. hónapban végzett tevékenységéről 

 

Zagyvarékas, 2022. október 20. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.03.12. napján alakult (akkori 
megnevezése Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., jelenlegi 
elnevezése 2017. decemberétől érvényes), fő tevékenységi köre zöldterület-kezelés. 
  
Személyi összetétel: 
A Kft-nél munkaviszonyban állók létszáma jelenleg 8 fő. Ennek összetétele: 1fő 
ügyvezető, 1fő adminisztrátor, 1fő takarító (?), 1fő asztalos, 1fő karbantartó, 3fő 
segédmunkás. Az asztalos munkakörben dolgozó, 2022.10.15. napjától „Ifjúsági 
Garancia” elnevezésű GINOP pályázat keretében kerül foglalkoztatásra, mely 75%-os 
bértámogatást jelent 6 hónapig.  
 
A Kft. tevékenysége: 
A 2020.07.16. napján a Zagyvarékas Község Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodás alapján -hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program lebonyolítása- 
a Kft. irányítja az önkormányzat által közfoglalkoztatott munkakörben dolgozók napi 
munkavégzését.  



Összesen, jelenleg 13 fő aki ily módon végzi feladatát, melyből 5fő intézményben, 3fő 
a farmon, további 5fő pedig a közterületen tevékenykedik. 2022.09.01-től indult az 
újabb közfoglalkoztatási program, mely az előző évek gyakorlatától eltérően mindössze 
6 hónapra ad lehetőséget és a létszámot is valamelyest lecsökkentették.  
 
A RékasSzolg Kft. és az önkormányzati tulajdonú intézmények között létrejött 
vállalkozási szerződés alapján, átalánydíj ellenében közfeladatok ellátásáért 
negyedévente az intézmények épületeinek karbantartási, kisjavítási feladatainak 
elvégzését végzi. A nyári szünidő alatt elvégeztük a megállapított karbantartási 
munkálatokat.  
- Óvoda: fűnyírás, gallyazás, kerítés hibás elemeinek cseréje, kerítés felcsiszolása, 

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

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

- Bölcsőde: hibás ajtózárak cseréje, csaptelep javítása. 
- Művelődési ház: csaptelepek javítása. 
- Idősek Otthona: bejárati ajtó zárcsere. 

 
Mindennapi feladataink közé tartozik az Idősek Otthona részére az ebéd kiszállítása, 
amit kiegészítettünk házhozszállítással 11.30-13.30 óra közötti időszakban, az Óvoda, 
Bölcsőde részére reggeli, ebéd kiszállítása.  
 
A településkarbantartás területén következő műveleteket végeztük: 
- Ártézi kút mérőóra kialakítása, térkövezés eredeti állapotának visszaállítása. 
- A Kisszögben a tanösvény kialakítása, gallyazás, fák feldarabolása, beszállítása az 

önkormányzat udvarára. 
- A farmon lévő fák feldarabolása, felhasogatása tűzifának, beszállítása az iskolába. 
- Temető üzemeltetés területén: ravatalozó rendszeres takarítása, temető területén 

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

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

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

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

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

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

elszállítás.  
- A Polgárőrség épületének belső udvarán lévő túlnövekedett zöldövezet kitakarítása, 

gallyazása. 
- Egészségház udvarán park rendbetétele, gallyazás, fűnyírás, hulladék elszállítása. 
 
A Kft. gépjárművei: 
A Kft. tulajdonában lévő gépparkon a következő karbantartási munkálatokat végeztük: 



- MTZ traktor: önindító csere, magasnyomású olajszivattyún tömítéscsere, olajfolyás 
megszüntetése, vezetőülés meghegesztése. 

- JCB rakodógép: előkészítése műszaki vizsgára (hátsó lámpa csere, fényvisszaverő 
fólia pótlása), műszaki vizsgáztatás a TÜF-nél. 

- Peugeot személygépkocsi javítása: hátsó híd hibás alkatrészeinek cseréje (kb. 
230.000Ft), előkészítése műszaki vizsgára. 

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

                                              Tisztelettel:                   Kerekes Sámuel  

                     RékasSzolg Kft.       
                    Ügyvezető igazgató 

 

 
5. Napirendi pont 

 
Előterjesztés a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatás iránti 
kérelmére 

 
Polónyi László polgármester: Ismét Kerekes Sámuel az előadója. Megkérdezem, hogy 
kívánod-e kiegészíteni az írásosdokumentumot. 

 
Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató: Köszönöm szépen nem. 

 
Polónyi László polgármester: Én annyit tennék hozzá, hogy a Kft. 2018-óta havi 2 millió 
Forintot kap az Önkormányzattól működés célra. Azóta volt minimálbér emelés, üzemanyag 
áremelés. Sajnos a nyáron tapasztaltuk, hogy az Önkormányzat által átadott géppark 
elhasználódott. Több olyan javítást végre kellett hajtani, ami üzemképessé kellett, hogy tette 
ezeket. Több gépen lejárt a műszaki, jelenleg a pótkocsi van felkészítésen. Minden más gép 
műszaki állapota jó, műszakival rendelkeznek. Ha kell az apróbb javításokat folyamatosan 
végzik rajtuk. Úgy gondolom, hogy indokolt ez a kicsi injekció, hogy ezt az évet lezárjuk. Jövő 
évre pedig a költségvetés tervezésénél meg kell vizsgálni, hogy éves működésük hogyan 
biztosítható. Ha fejleszteni szeretnének, én úgy gondolom, hogy már idén nyáron is 
tapasztalható volt, hogy többletbevételt szereztek maguknak. Ezekből tudnak fejlesztéseket 
elérni, de a minimális feltételeket a testületnek biztosítania kell. Ehhez azt kérem Ügyvezető 
Igazgató Úrtól, hogy egy éves költségvetést állítson össze, hogy mi az a feltétel, ami működteti 
ezt a Község Üzemeltető Kft-t.   

 
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 



 
 

  181/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 
 a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi támogatás iránti kérelméről 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RékasSzolg Közhasznú 
Nonprofit Kft.-nek 2.000.000.- Forint, azaz kettőmillió forint támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 

 
 
 
 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai, 
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, 
5.) RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Kerekes Sámuel ügyvezető igazgató, 

   értesülnek. 
 
 
 

1. melléklet 181/2022. (XI. 3.) sz. Kt. határozat 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

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

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



 
JÖVŐBENI JAVÍTÁSOK: 

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

100.000Ft 
MTZ:     lefúvószelep 
    hidraulikus munkahenger felújítás 

fogazott korona 
Traktor pótkocsi:   hátulsó lámpa 2 db 

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

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

Kerekes Sámuel 
     ügyvezető 

 

6. Napirendi pont 
 

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

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

 
Polónyi László polgármester: A Liliom utcai helyi lakosok írtak egy kérelmet, majdnem 
minden ott lakó aláírta. Remélem, hogy minden lakos egyetért az elképzeléssel, mert nem 
mindenki írta alá. Reméljük, hogy nem kell leszerelnünk, miután felszereltük.  
A kérésük az, hogy a Dallos utcától egyirányúsítva legyen, mivel két autó nem fér el egymás 
mellett. Elég szűk az az utca, így félnek, hogy az útpadka belecsúszik az árokba és kárt okoznak, 
nem szándékosan az autóval közlekedők. Ennek a kérésnek költség vonzata van, a táblákat meg 
kell vásárolni. Azokat a Kft. kitudja helyezni. Van e esetleg kérdés, vélemény a napirendi 
ponthoz? 

 
Zoufal Béla Gyula képviselő: Tudjuk-e már, hogy mennyibe kerülnek a táblák?  

 
Polónyi László polgármester: Ennek még nem néztem utána, az Alkotmány utcára 
megvásároltuk. Adrien tudná megmondani. Más utcába is lenne ilyen kérés? Reméljük, hogy 
nem indítunk el nagy lavinát.  

 



Zoufal Béla Gyula képviselő: Jártam többször a Liliom utcán és ott tényleg így van.  

Ott nagyon indokolt, de máshová is kérnek. Ez mikor lesz megcsinálva, mennyi idő? Vásárolni 
kell és kihelyezni. 

Polónyi László polgármester: Hogyan helyezzük le, mert csak ha simán leszúrjuk a földbe az 
is kihelyezés. Ha szeretnénk tartósabbra, egy beton tuskóba beleépíteni az egy hosszabb időt 
vesz igénybe. A megvásárlást követően ez két héten belül kivitelezhető.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

182/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

a Liliom utca egyirányúsításáról 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Liliom utcát a 
Fekete Lajos utca felől a Dallos utca sarkától egyirányúvá teszi. A döntésről a szakhatóságokat, 
katasztrófavédelmet, mentőket értesíteni kell. 
 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polónyi László polgármester 

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

értesülnek. 

 

7. Napirendi pont 
 
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 

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



 
Polónyi László polgármester: Évről évre hasonló a rendelet, itt abban tér el, hogy mettől 
meddig, hogyan lehet beadni. A rendeletet módosítani kell november 7-től. A kérelmeket 2022. 
november 7-től, 2022. november 22. napjáig lehet a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 
Szociális Irodájában benyújtani. Ha valaki határidőn túl szeretné beadni az jogvesztő, tehát nem 
tudjuk már kiszolgálni. A Szociális Bizottság legkésőbb 2022. december 31. napjáig dönt. 
Mivel barnakőszén, ezt már májusban eldöntötte a testület, tehát erről már nem kell szavazni. 
2023. február 15. napjáig kell az önkormányzatnak térítés mentesen kiszállítani a lakosok 
részére. Kérdés, vélemény van-e?  

 
Zoufal Béla Gyula képviselő: Egy kérdésem van, hogy ezt a február 15-dikét nem 
lehetne előbbre hozni? 

 
Polónyi László polgármester: Nem biztos, hogy célszerű. Mert ha megtudják oldani két héten 
belül, akkor január 1-el elkezdik kihordani. A február 15. napja a legvégső határ, amíg el kell 
végezni. Ez így járható. 

 
Dr. Fekete Nóra jegyző: A Kft. dolgozói már jönnek január elején dolgozni? Mert mi csak 
január 8 után jövünk. 
 
Polónyi László polgármester: Én úgy gondolom, hogy rájuk nem vonatkozik ez a szünet.  
 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Az adminisztráción is múlik. Azon is, hogy mikor dönt a Bizottság 
és a határozatokat hogyan tudják megcsinálni. Meg azon is, hogy a szén mikor érkezik, mert 
jelezték, hogy probléma van a kitermeléssel. Első körben ezt a mennyiséget nem is garantálták. 
Lehet, hogy több részletben érkezik.  

 
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 
 

 
ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2022. (XI. 3.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális célú barnakőszén  támogatás helyi szabályairól 
 

 
8. Napirendi pont 

Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek módosítására 
 
Zagyvarékas község településrendezési eszközének módosítása a belterületi lakóterületeken 
lakó épület és egyéb rendeltetésű épület alapterületére vonatkozó általános előírások 



módosítására, pontosítására vonatkozik, mely a helyi építési szabályzat előírásainak 
pontosítását, kiegészítését jelenti. 

A tervmódosítást a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. készítette el.  

A tervmódosítás kapcsán új, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

A tervmódosítást 314/2012.Korm. rendelet szerinti ún. tárgyalásos eljárás szerint került 
véleményezésre. A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, 
szervezetek körében történő egyeztetés Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-
testületének hatályos Partnerségi rendelete szerint A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, valamint a a veszélyhelyzet ideje alatt 
egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő 
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján elektronikusan történt. 

A Partnerségi-lakossági egyeztetés keretében észrevétel nem érkezett.  
A környezeti értékelésről, a környezetvédelméért felelős szervekkel egyetemben Zagyvarékas 
Község Képviselő – testülete határozatban döntött arról, hogy a környezeti értékelést nem 
készítteti el.  A településrendezési-terv módosítás benyújtásra került a Jász – Nagykun – 
Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodának záró szakmai vélemény 
megkérése céljából. A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Iroda a JN/40/00487-21/2022 iktatószám alatt adta meg záró szakmai véleményét. A tervező a 
záró szakmai véleményben leírtak alapján korrigálta a tervet, így a terv alkalmas jóváhagyásra. 
Fentiek alapján jelen tervmódosítás rendelet-tervezete az állami főépítészi szakmai záró 
véleménye és levele értelmében a T. Bizottság/Képviselő-testület által jóváhagyható. 

Polónyi László polgármester: Írásos anyagot megkaptuk, Pénzügyi Bizottság javasolja 
elfogadásra. Ez egy folyamat és a folyamatnak egy lépcsőfokán járunk most. Elindítottuk, hogy 
a belterületen való építkezés minimálisan módosuljon. Lakossági kérésre és a költségek a lakost 
érintik. A testület részéről nincs költség vonzata.   
 
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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

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

rendelete 

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

 
 

9. Napirendi pont 



Előterjesztés a Zagyvarékas 0119 hrsz. önkormányzati ingatlan területén elhelyezett 
betonhulladék elszállításáról 

A Fuksz’96 Kft cégünk beton hulladék újra hasznosításával foglalkozik. Szórt utak 
kialakításával és gazdasági,-középületek bontásával és bontott anyag elszállításával. A cégünk 
rendelkezik mindenféle szakhatósági engedélyekkel, mint a telephely (befogadói nyilatkozat, 
minőségi igazolás darált betonról) mint a gépek. A betonhulladék információnk szerint jelen 
van Zagyvarékas Önkormányzatának területén. Pontosan a híd és a temető közötti szabad 
területen.  Cégünk alkalmas a feladatra, felkutatja a már elföldelt betonhulladékot és azt újra 
tudja hasznosítani. Cégünk arra kéri a Tisztelt közgyűlést, Polgármester urat, hogy adják 
hozzájárulásukat a terület megkutatására, és az utak használatára adjon engedélyt. A Fuksz’96 
Kft költségére történik a hulladék felkutatása. Ezt egy 22 tonnás forgókotró géppel végeznénk. 
A műveleti területen talált hulladék betonból az önkormányzatot illeti meg az első 100 m3 darált 
beton a többi mennyiségből pedig a Fuksz’96 Kft-ét illeti meg 500 m3. Ezúton bízunk pozitív 
elbírálásunkban.  

Polónyi László polgármester: A vásártéren van elméletileg egy betonhulladék temető. Ennek 
a feltárására kért hozzájárulást a Képviselő-testülettől a Fuksz’96 Kft. A Kft. feltárná, hogy 
érdemes-e a területtel foglalkozni. Ha érdemes, hozna egy forgó-kotró gépet, a feltárt beton 
hulladékot ledarálná, és ebből adna az önkormányzatnak. Ebből tudnánk az útpadkákat 
helyrerakni. A többi részét a kivitelező cég elszállítaná. Számunkra költség vonzata nincs. A 
Kft. képviseletében eljött két vendégünk. Szeretnék-e kiegészíteni az írásos anyagot? 

Fuksz’96 Kft. képviselője: Egy így megállja a helyét. A cég részéről itt van a 
környezetvédelmi szakemberünk, ha kérdés lenne. 

Fuksz’96 Kft. környezetvédelmi képviselője: A megtört anyagot bevizsgáltatjuk, és 
teljesítmény nyilatkozattal tudjuk ellátni és másodnyersanyagként felhasználható.  

Nagy Gáborné képviselő: A kitermelés után mi lesz, ott marad egy nagy lyuk? 

Fuksz’96 Kft. környezetvédelmi képviselője: A törőgép 5-10 %-os meddő anyagot hoz létre, 
ami helyben maradhat.  

Fuksz’96 Kft. képviselője: A tereprendezést mi átvállaljuk. Természetesen ezt egy 
szerződésbe foglaljuk.  

Zoufal Béla Gyula: Ez egy ártér, az úttól magasabban nem lehet feltölteni. Van benne beton 
törmelék és zúzott kő is van benne. Van itt egy 15,5 tonnás híd. Merre és mivel fogják 
elhordani? 

Fuksz’96 Kft. képviselője: Körbe fogunk menni.  

Kiss László képviselő: Milyen arányban oszlik el a zúzott kő, itt szerepel, hogy 100 köbméter 
és 500 köbméter. Százalékosan, vagy amikor feltárják az egészet? 

Fuksz’96 Kft. képviselője: Ezek sarokszámok. Önök 500 köbméter után 100 köbméter 
anyagot kapnak. Ez húsz százalék.   

Polónyi László polgármester: Akkor 80 százalék az önöké, csak akkor nem jók a számszerű 
adatok.  

Fuksz’96 Kft. képviselője: Ragaszkodunk az 500 köbméter után a 100 köbméterhez.  



Polónyi László polgármester: Annyit kérünk a kivitelezőtől, mivel a terület egyházi terület 
mellet van, hogy kitermelés után a terület szebb legyen, mint most. A feltárás mikor tud 
elkezdődni? Tehát két héten belül. Ha szükséges novemberi testületi ülésen tudunk vele 
foglalkozni.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

183/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Zagyvarékas 0119 hrsz. önkormányzati ingatlan területén elhelyezett betonhulladék 
elszállításáról  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Fuksz’96 Kft.-t, hogy 
a Zagyvarékas 0119 hrsz. önkormányzati ingatlan területén elhelyezett betonhulladékot feltárja.  
A betonhulladék feltárása után köt a Képviselő-testület a vállalkozóval szerződést az 
Önkormányzat részére biztosítandó útalapba felhasználható zúzottkő mennyiségéről. 

 

 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai, 
4.) Fuksz 96 Kft. ügyvezető igazgatója 

értesülnek. 

 

10. Napirendi pont 
 

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

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. 

 

Polónyi László polgármester: Ez egy törvényi megfelelés, mivel Zagyvarékason egyetlen egy 
általános iskola van, az iskolai körzethatár Zagyvarékas közigazgatási területe.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

184/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

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

Felelős: Polónyi László polgármester 

Határidő: 2022. november 03. 

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

értesülnek. 

 
 
 
 

11. Napirendi pont 

Előterjesztés takarékossági intézkedések megtételére 

 

Polónyi László polgármester: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Tartottam két 
körben Intézményvezetői ülést ezzel kapcsolatban. Első körben felhívtam az Intézményvezetők 
figyelmét, hogy a rezsiár növekedésével milyen plusz költségek merülhetnek fel az 
Önkormányzat részére. Közös összefogással spórolnunk kell, olyan intézkedéseket kell 



hoznunk, ami visszalépésnek tűnik, de az Önkormányzatnak túlélést jelenthet. Minden 
Intézményvezető leadta az intézkedési tervet, minden képviselő megkapta, ezt most egyesével 
nem szeretném felolvasni. Hármat emelnék ki. A Művelődési Háznak csak a Könyvtár része 
maradna nyitva. A Segítő Kezek Alapítvány két dolgozója is át fog oda menni, tehát a Polgárőr 
Házat be fogjuk zárni. Itt a könyvtár részen szeretnének Led világításra átállni. Erről kérjenek 
árajánlatot. Ezt novemberi testületi ülésen tárgyaljuk meg. A kluboknak és egyéb 
rendezvényeknek felajánlottuk a konyha ebédlő részét. Jegyző Asszony javaslata a 
Polgármesteri Hivatalban hétfőtől csütörtökig, akik home office-ban nem tudnak dolgozni, 
azok hosszított munkaidőben járnának dolgozni. Pénteken, mivel nincs ügyfélfogadás vagy 
ledolgozza hétfőtől csütörtökig a dolgozó a munkaidejét vagy home office-ban dolgozik. Így 
pénteki napokra már a hétvégi fűtést be lehetne állítani. A lakosság sem sérülne, mivel nincs 
ügyfélfogadás, a feladat pedig el lenne végezve. A délutáni ügyfélfogadási idő is nőne, két 
napra legalább is.  

Zoufal Béla Gyula képviselő: A bölcsödénél történ-e előrelépés, kazán, fűtés, visszatáplálás 
terén?  

Polónyi László polgármester: A napelem része jól működött, rendben van. A fűtésnél a 
beruházás garanciája lejárt. Többször történt javítás, sajnos valamiért a nyomás leesik, és a 
kazán letilt. Szakszerviz segítségét kérjük. Sajnos a bölcsödénél a gáz köbméter ára a 
tízszeresére emelkedett.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

185/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

takarékossági intézkedések megtételéről 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzati 
intézmények takarékossági tervét a melléklet szerint. 

 

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

értesülnek. 

 

 



 

 

 

                                                                        1. melléklet 185/2022. (XI. 3.) sz. Kt. határozat 

  

Intézmény/intézkedés Zagyvarékasi 

Égszínkék 

Óvoda és 

Konyha 

Zagyvarékasi 

Bölcsőde 

Móricz Zs. Műv. 

Ház és Könyvtár 

Zagyvarékasi 

Polgármesteri 

Hivatal 

hőmérséklet 

csökkentés 

csoportszoba 22 

fok, egyéb 20 

fok, hétvégén 16 

fok 

csoportszoba 22 

fok, egyéb 20 

fok 

20 fok, amíg 

lehet klíma 

fűtés 

munkaidőben 18 

fok, egyéb 

időben 16 fok 

szellőztetés  2 perc  2‐3 perc    2 perc 

takarékoskodás a 

világításnál 

mosdókban, 

folyosón 

kevesebbet 

használják 

  LED izzók 

beszerzése 

folyosói világítás 

munkaidő végén 

lekapcsolva 

helyiségek lezárása  csoportok 

összevonása 

csoportok 

összevonása 

Művelődési Ház 

lezárása 

Házasságkötő 

terem lezárása 

melegvízzel való 

takarékoskodás 

kisebb hőfokra 

állítják a bojlert, 

szalvétát 

használnak 

tányér helyett, 

törölközőket 

otthonról 

kérnek 

kisebb hőfokra 

állítják a bojlert 

   

bevételek növelése      terembérleti 

díjak emelése 

 

otthoni munkavégzés        pénteken 

decembertől 

február végéig, 

illetve hosszított 

munkaidő más 

napokon 



IKT eszközökkel való 

takarékoskodás 

XX      XX 

munkaszünet  téli szünet      december 22‐

január 8‐ig 

 
 

12. Napirendi pont 

Előterjesztés Életjel Mentőcsoport kérelmére 

Polónyi László polgármester: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadta. 

 

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

186/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Életjel Mentőcsoport kérelméről 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életjel Mentőcsoport 
részére 50.000.- Forint, azaz ötvenezer forint, támogatást biztosít az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetése terhére.  

 

 

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

értesülnek. 

 
13. Napirendi pont 

Előterjesztés a Koktél folyóirat működésének támogatásáról 

Polónyi László polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadta.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

187/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Koktél folyóirat működésének támogatására  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koktél folyóirat 
működésének támogatására 50.000.- Forint, azaz ötvenezer forint, támogatást biztosít az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 
 
 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 

 

14. Napirendi pont 

Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Elnökének leveléhez való csatlakozásra 

Polónyi László polgármester: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere írt egy levelet, 
amelyet minden képviselő megkapott. A polgármesteri támogatói nyilatkozat már aláírásra és 
elküldésre került.  

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

188/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
a Megyei Jogú Városok Elnökének leveléhez való csatlakozásról 
 



Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megyei Jogú Városok 
Elnökének leveléhez való csatlakozásról szóló előterjesztést elfogadja, és a csatlakozást 
támogatja.  

 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai, 
4.) a Megyei Jogú Városok Elnöke, 

értesülnek. 

 
15. Napirendi pont 

Előterjesztés a Rákóczi út 59. sz. alatt lévő ingatlan megvásárlására 

Orszáczky Gyuláné, megvételre kínálja az 1/1 hányadban, tulajdonában lévő Zagyvarékas, 
Rákóczi út 59. sz. alatti ingatlanát. Az ingatlan-nyilvántartás alapján, a 458 hrsz-ú, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, 568 nm-es telken található, kétszintes 
épület. Alsó szint: előszoba, konyha, ebédlő, garázs. Felső szint: 2 szoba, 2 hálófülke, 
fürdőszoba. A házhoz tartozik egy 35-40 nm-es melléképület, melyben található egy konyha, 
kazánház és egy kisebb tároló helyiség. 
Az ingatlan ára 25 000 000 Ft (azaz, huszonötmillió Ft). Az ár nem alkuképes. 
Szükséges lehet az ingatlan nyílászáróinak cseréje, illetve az épület szigetelése. 

Polónyi László polgármester: Érkezett az Önkormányzattal szemben lévő ingatlanra egy 
felajánlás. Jelenleg sajnos nem áll rendelkezésünkre a vételi ár. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, nem javasolja az ingatlan megvásárlását.   

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

 

189/2022. (XI. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Rákóczi út 59. sz. alatt lévő ingatlan megvásárlásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orszáczky Gyuláné megvételre 
kínált Zagyvarékas, Rákóczi út 59. sz. alatti ingatlanát nem kívánja megvásárolni.  

 

 
A határozatról:  

1. Polónyi László polgármester 



2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Orszáczky Gyuláné 1141 Budapest, Gödöllői út 178.  

értesülnek. 

 

 

 
16. Napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvarékas Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2014.(X.20.) önkormányzati 
rendeletével alkotta meg a Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). 

Az SZMSZ módosítása szükségessé vált, mivel Dr. Fekete Nóra jegyző nyugdíjba vonul, és 
december hónaptól a felmentési idejét tölti. A Polgármesteri Hivatalban az új jegyző hivatalba 
lépéséig a jegyzői feladatok zavartalan ellátása miatt szükségessé vált aljegyző kinevezése.  

A rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nem várható. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása 

közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget befolyásoló hatással nem bír. 
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre 

gyakorolt hatása nincs. 
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

egészségügyi következményei nincsenek. 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szabályozás további adminisztratív 

terheket nem jelent. 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: a rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt 
szükség. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek. a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételeket. 

A jogalkotás indoka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
143. § (4)  bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-
testülete, hogy rendeletben határozza meg a szervezeti és működési szabályzatát. 

Polónyi László polgármester: Jelenleg nincs aljegyző az SZMSZ-ben, és a Polgármesteri 
Hivatalban sem volt aljegyző. Mivel Jegyző Asszony helyettesítését szeretnénk így megoldani, 
ne egy külsős jegyzőt keljen hívni. Zagyvarékason nem fő állású polgármester van, hanem 
társadalmi megbízatású, ezért ezt a pontot is módosítani kell. Adom a szót Jegyző Asszonynak. 

Dr. Fekete Nóra jegyző: A jegyző helyettesítéssel kapcsolatban, az SZMSZ-ben benne volt, 
hogy olyan munkatárs helyettesítheti a jegyzőt, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. A 
kolléganőnek két államvizsgán múlik a jogi egyetemi végzetsége. Igazságügyi szervezői 



végzettsége van, ezt a Kttv. nem sorolja be a jegyzői megfelelő végzettségek közé. Ezért ha őt 
kinevezi a Képviselő-testület aljegyzővé és felmenti a végzettségek alól, akkor ő helyettesíthet 
engem. Decemberben már a felmentési időmet töltöm, és akkor már a munkavégzés alól is fel 
leszek mentve. Kell, hogy valaki aláírjon és a testületi ülésen részt vegyen. A jegyzővé 
kinevezése csak január 1-jével történhet meg. Ezért van szükség a módosításra.  

Polónyi László polgármester: Ezt ki kell hirdetni, ki kell függeszteni.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: A közigállás.hu oldalon nyilvános aljegyzői pályázatot kell kiírni, 
minimum 15 napra. Ha a Képviselő-testület most dönt, akkor ez holnap megtörténik. A 
közigállás.hu oldalon kell két vagy három nap mire megjelenik a hirdetés. Amikor lejár egy 
testületi ülést kell összehívni, ez jó lenne a novemberi soros ülés előtt, amin a kolléganőt 
felmenti a Képviselő-testület a végzettség alól. Ezután már őt Polgármester Úr kitudja nevezni 
Aljegyzővé, így teljes jogúan tud majd helyettesíteni.   

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi rendeletet hozza: 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

 
17. Napirendi pont 

Interpellációs kérdésekre adott válaszok 

Polónyi László polgármester: Köszönet nyilvánítás. Én is több köszönetet kaptam a temető 
állapotával kapcsolatban. Van még mit tenni, de folyamatosan azon leszünk, hogy egyre 
komfortosabb legyen. A képviselőknek külön köszönöm, hogy kijöttek velem a temetőbe és a 
falu vezetőiről megemlékezhettünk. Hogy mikortól legyen nyitva és hogyan, ahhoz a temetői 
rendelet meg kell reformálni. Ennek a szabályozására az előkészület zajlik. Kamera 
telepítéssel kapcsolatban, Forgó Imrét bíztuk meg augusztus elsejével. Hat darab kamerát 
szeretnénk az épületre, a kerítést, a sírokat, az ajtókat, a bejáratokat mind lássák a kamerák. 
Plusz egy kamerát, ami látja a parkoló teljes területét. Ezt szeretnénk a nagy hálózatba 
bekötni, sajnos a költség vonzatáról még nem kaptunk semmit. Ha az időjárás engedi, akkor 



remélhetőleg még az idén felkerülnek. Így tudjuk majd az eseményeket követni, és ha olyat 
tapasztalunk a rendőrséget bevonni. A meglévő kamerák be vannak kötve a központi 
rendszerbe, a járőrautókba, több elfogás is történt a napokban. Reméljük, hogy ennek híre 
megy a településen is. Óvoda parkolás, piactér átalakításával kapcsolatban, ezt beszéltük már 
Alpolgármester Úrral és Óvodavezető Asszonnyal is. Piacteret megszüntetni nagyon nehéz és 
nem jó. Nagyon sajnálom, hogy annak idején az elnyert piactér támogatást visszaadta az 
Önkormányzat. Itt volt egy tétel, amit húszmillió körüli összeggel ki kellett volna egészíteni 
és megvalósítható lett volna. Oda egy kulturált parkoló kialakítható lett volna. Ha a 
Képviselő-testület úgy dönt, ha indokoltnak tartjuk, két ülés közötti munkamegbeszélésen 
megbeszéljük. Körforgó gyalogos forgalommal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a jobb 
oldalon, a Peti Csárda felől lévő oldalon ki van jelölve egy átkelő, kitáblázva stb. Ha kell, 
felveszem a Közúttal a kapcsolatot. Ha van valami az útban, ami zavarja a kilátást, azt 
letudjuk vágni. Sétány 7 tonna, sétáljunk végig ezeken az utakon a Képviselő-testülettel 
közösen. Gondolom, ahol hordták a gáthoz az anyagot. Minden Képviselőt értesítek és végig 
sétálunk. A Nobo panel nem lett megvásárolva, az Önkormányzat fogja megvásárolni, van rá 
testületi határozatunk. A szertáros feladatkör vissza lett vonva, ott nem folyik munka. Nyárfák 
Kisszög, tervek, telepítés, tuskózás. Ha Képviselő Úr ennek a kezdeményezésnek 
zászlóvivője lesz, én mindenképp csatlakozom. Ezt meg kell szervezni, vállalkozókat kell 
keresni, támogatom, melléállok és segítek. Azt javaslom, hogy fogjunk össze, Képviselő Úr 
vállalja ezt el, ez lenne a kérésem és én segítem a munkáját. A gát felüljáróra kamera 
telepítése, ott meg kell nézni, hogy van-e ott jel. Arra törekszünk, hogy egyre több kamera 
legyen, ez egy folyamat. Ott egy adóegységet kellene feltenni, ami bevetít ide, majd meg kell 
nézni. Zöldhulladék egy plusz szállítás legyen, én magam erre nem tudok válaszolni. 

Dr. Fekete Nóra jegyző: A plusz egy szállítás nagyon drága, megérdeklődte már az előző 
polgármester is, egymillió forint lenne.  

Polónyi László polgármester: Megkérdezzük, hogy növekedett-e vagy csökkent az ár. 
Utolsó interpelláció parkban fenyőfa, én Kispál András helyi vállalkozót megbíztam, hogy 
egy nagyon szép konténeres ezüstfenyőt nézzen már valahol. Az engedélyt megkaptuk, az 
ÖNO előtt van három tuja elhelyezve, ezeket kivághatjuk. Ide lenne a fenyőfa, ami a jövőre 
nézve mindenki karácsonyfája lehetne. A polgárőrök munkáját köszönnénk még meg, azokét, 
akik egész hétvégén szolgálatot adtak a négynapos ünnep alatt a temetőben. A polgárőreink 
jelen vannak, egyelőre a rendezvényeken, de a járőrszolgálatot is elszeretnénk indítani.  

 

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 a meghívó szerinti javaslatot bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 
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Interpellációs kérdésekre adott válaszokról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők által 
feltett interpellációs kérdésekre Polónyi László polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző 
válaszát tudomásul veszi és elfogadja. 
 
 
 
 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 

 

Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 17,35 órakor berekeszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Polónyi László                           K.m.f.                           Dr. Fekete Nóra 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


