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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 15-én 
18,00 órakor a Vasúti Újtelep Közösségi Házában megtartott közmeghallgatással 
egybekötött, soron kívüli, 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:  

Farkas Anita jegyzői referens 
Poharanszkiné Bozó Éva Marianna előadó 



 
A lakosság köréből megjelent 7 fő. 
 
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: 
 
 
194/2022. (XI. 15.) 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.) Tájékoztató az elmúlt év beruházásairól  
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
2.) Tájékoztató az illegális hulladéklerakás problémájáról  

Előadó: Polónyi László polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Tavasz utca stabilizált útalapjának megerősítésére 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 
 

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

 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató az elmúlt év beruházásairól  

Polónyi László polgármester: Mindenkit szeretettel köszöntök. A közmeghallgatásnak nem 
ez a formája, ez most falugyűlés és Képviselő-testületi ülés is egyben. Próbáltuk a régi 
hagyományt feléleszteni. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és megtisztelnek bennünket a 



jelenlétükkel. Ismertetném, hogy az elmúlt időszakban milyen pályázatok és beruházások 
valósultak meg a településen.  
2022-ben a Magyar Falu Program keretében az önkormányzat 7 célterületre nyújtott be 
pályázatot. 
Ezek közül 1 db részesült támogatásban a közösségszervező alkalmazásának bértámogatása, 
amely a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban valósul meg egy éven keresztül. 
(Molnár Ivett) Itt az elnyert támogatás összege: 3.525.600.-Ft. 
 
A többi pályázat pedig az alábbi fejlesztésekre vonatkozott: 
 

sorszám pályázat neve pályázott bruttó 
összeg 

Eredménye 

1. Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház és Könyvtár 
tetőszerkezetének felújítása 

32.916.407.-Ft tartaléklistára került 

2. Belterületi utak felújítása     
(K.-Rákóczi, Erdő, Pozsonyi) 

38.193.915.-Ft tartaléklistára került 

3. Szociális Iroda épület felújítása 30.390.124.-Ft jogosultsági okok miatt 
elutasítva  

4. A zagyvarékasi temetőben 
található közlekedési utak 
felújítása 

5.998.926.-Ft tartaléklistára került 

5. Közterületi játszótér felújítása 
Zagyvarékas belterületén 

5.874.023.-Ft tartaléklistára került 

6. Belterületi járdaszakaszok 
felújítása Zagyvarékason 
(Tavasz, Damjanich, Gerlice, 
Aradi, Erdő-Pozsonyi úti 
sarok) 

9.993.932.-Ft jogosultsági okok miatt 
elutasítva 

 
 

2022. március 11-én pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 
„Családbarát önkormányzat Zagyvarékason” címmel 5 millió Ft összegben. Önerő nem kellett 
hozzá. Pályázati azonosító: CSP-CSBM-22-0022. A pályázatot érvényesnek minősítették, de 
a mai napig nem kaptunk arról tájékoztatást nyert-e. A pályázat tartalmazott, PR- marketing 
költségeket, megbízási díjat (gyermek animációs programok igénybevételére) bérköltséget 1 
fő gyermekfelügyelő foglalkoztatására 8 hónapon keresztül napi 8 órában, valamint 200 ezer 
Ft alatti és feletti tárgyi eszközök beszerzését. A pályázat eredményéről még nem kaptunk 
értesítést. 
 
2022-ben megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló projektek: 

 Wifi4EU- internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása (lakosság 
számára ingyenesen elérhető FREE Wifi pontok létesítése a település 
közintézményeiben és azok közvetlen közterületein valamint a Kisszögben) 
 



 Közterületi játszótér építése a zagyvarékasi Vasúti Újtelepen (Toronyhinta csúszdával, 
fészekhinta, egyszemélyes rugós játék, mérleghinta, támlás pad, hulladékgyűjtő) 
 

 Kommunális eszközök beszerzése a zagyvarékasi közterületek karbantartására (traktor, 
pótkocsi, talajmaró, 7 db fűkasza, 1 db fűnyíró traktor) 
 

 Tavasz, Hunyadi, Madách, Zrínyi utca felújítása (Ez jelenleg kivitelezés alatt áll, 
várható befejezés 2022. november vége, december eleje) 
 

2022-ben elszámolásra a Magyar Államkincstár felé benyújtott Magyar Falu Programos 
projektek: 

 Belterületi utak felújítása (6 utca) 
 Fekete Lajos úti járda felújítása 
 Zagyva-híd fel-szerkezetének felújítása 
 Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása és 

közösségszervező bértámogatása (Farkasházi István) 
 Orvosi eszközök beszerzése a zagyvarékasi Egészségházban 

2022. december 31-ig benyújtásra kerül még a Közterületi játszótér építése a zagyvarékasi 
Vasúti Újtelepen és a Kommunális eszközök beszerzése a zagyvarékasi közterületek 
karbantartására című projektek pénzügyi és szakmai beszámolója is. 

A Magyar Államkincstár a nyáron és ősszel helyszíni ellenőrzést végzett az alábbi projektek 
esetében. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlását az önkormányzat intézkedési terv 
szerint folyamatosan teljesíti. 

 Kerékpárút kiépítése 
 Zagyva-Ökopark 
 Egészségház energetikai felújítása 
 Fekete Lajos úti járda felújítása 

Belterületi utak felújítása (6 utca) 
 
Egyéb pályázatok: 

Barnakőszén támogatás 2021: 2021. augusztus 9-én pályázatot nyújtottunk be barnakőszén 
vásárlására. A Belügyminisztérium támogatói okirata értelmében 1092 mázsa barnakőszenet 
tudtunk vásárolni, melyet 2022. február 15-ig kellett kiosztani a szociálisan rászorult lakosság 
körében. A barnakőszén 176 db háztartás részére került kiosztásra. A szakmai és pénzügyi 
beszámoló 2022. április 15-ig benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére. 

Barnakőszén támogatás 2022: 2022-ben a szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében 
1198 mázsa barnakőszén vásárlásra kaptunk támogatást a Belügyminisztériumtól 3.803.650.-
Ft összegben. A szén rászorulók közötti kiosztásáról az önkormányzatnak 2023. február 15-ig 
kell gondoskodnia. 



Bérjellegű kiadások kompenzálása és villamos hálózat korszerűsítése a Móricz Zsigmond 
Művelődési Ház és Könyvtárban: 
 
Az EMMI-től 2 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat melyet 
a Könyvtár alkalmazottai (2 fő: igazgató, könyvtáros) bérjellegű kiadásainak kompenzálására 
és az épület villamos hálózatának korszerűsítése fordítunk. A bérkompenzálás és a villamos 
korszerűsítési munka megvalósult, a teljes támogatási összeg 2022. február 4-én elszámolásra 
került. 
Rékas Fesztivál támogatás: Az EMMI-től 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült az önkormányzat, melyet a 2021. évben megrendezett Rékas Fesztivál költségeire 
fordítunk. 
A teljes támogatási összeg 2022. február 15-én elszámolásra került. 
 
20%-os béremelés a Művelődési Házban: A Kulturális ágazatban közfeladatok ellátó 
munkavállalók számára 20%-os béremelésére nyújtottunk be pályázatot az EMMI felé, így a 
művelődés házban 2 fő részére (igazgató, könyvtáros) 1 éven keresztül összesen 1.494.632.-Ft 
összegű bérkiegészítést tud az önkormányzat biztosítani. Ezen pályázati támogatással 2023. 
március 31-ig kell pénzügyileg és szakmailag elszámolni. 
 
Több már megvalósult projekt esetében garanciális bejárást kezdeményeztünk az érintett 
kivitelezőkkel. 
 
A garanciális bejárások az alábbi projekteket érintették. 

 Szociális konyha építése 
 Kerékpárút kiépítése 
 Egészségház felújítása 
 Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása 
 Belterületi utak felújítása (6 utca) 
 Zagyva-híd fel-szerkezetének felújítása. (A híd alsó szerkezetére vonatkozó helyszíni 

bejárásra november 16-án kerül sor) 

A bejárásokról jegyzőkönyv készült, a felvett hibajegyzékek alapján a javítási munkálatokat a 
kivitelezők megkezdték, illetve van ahol már be is fejezték. 

Távlati tervek: 

2022. augusztusában megalapozó dokumentum készült, önkormányzati belterületi utak 
további felújítására. Az erre vonatkozó projektet a TOP Plusz-1.3.2-21 felhívás keretében lesz 
lehetősége az önkormányzatnak benyújtania bruttó 120 millió Ft összegben.  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és térsége TOP Plusz Városfejlesztési 
Programterv 
2021-2027-ben szerepel továbbá a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár teljes 
villamoshálózatának korszerűsítése is bruttó 50 millió Ft összegben. 2023-ban ismét több 
célterületre kívánunk pályázatot benyújtani a Magyar Falu Program keretében. 



 

Én ennyit gondoltam az első napirendi pontnál említésre.  

Zoufal Béla Gyula képviselő: Mikor kezdődik holnap a híd garanciális bejárása? 

Polónyi László polgármester: Reggel 10 órakor.  

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: 

195/2022. (XI. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató az elmúlt év beruházásairól 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László Polgármester, 
az elmúlt év beruházásairól szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja. 

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

 

2.  Napirendi pont 

Tájékoztató az illegális hulladéklerakás problémájáról  
 
Polónyi László polgármester: Az illegális hulladéklerakás problémája, sajnos itt ezen a 
település részen is jellemző. A vasút melletti útszakaszon előszeretettel rakják le. Egy 
tájékoztatót szeretnék ismertetni a jogi következményekről.  

Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi 
veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek 
szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő 
baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel 
beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz 
pedig gyorsan növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen 
már valaki ezt előttük is megtette.  

Súlyos problémát jelent a település területén utak mellé, erdőkbe, erdő szélekre, elhagyatott 
területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken, külterületi 
ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. 



  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a 
gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen 
körülmények között elhelyezni, kezelni.  

Zagyvarékason - közszolgáltatás keretében - a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és 
végleges elhelyezése, a zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel 
biztosítható a hulladékbirtokos azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről 
gondoskodik. 

Hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, Zagyvarékason a biztosított 
közszolgáltatást igénybe véve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Az 
ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék 
elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát 
terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, 
vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól megvált, 
akkor a kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot 
elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlanhasználó mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a 
hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a 
környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a 
jogellenesség tényét bizonyítja. A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy 
elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kötelezettségének 
önként nem tesz eleget.  

Ha a kötelezés nem vezet eredményre, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján 
a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50 000 forint között állapítja meg, 
amely az elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti 
területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi 
célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon 
szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése 
értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem 
a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, köztisztasági szabálysértést követ el. 

E szabálysértések jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott 150.000 Ft-
ig terjedő szabálysértési bírság. Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is 
kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető. A Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, aki 
arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a 
bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén 
két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi 
élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet 
egyedének veszélyeztetésére. Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a 



megfelelő hulladékkezelésről, a hulladék elszállíttatásáról gondoskodjon, ellenkező esetben a 
jogszabályi lehetőségekkel fogunk élni!  

Feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk ezt a folyamatot megállítani. A környező települések 
is küzdenek vele. Ezért kérjük a lakosságot, hogy ha bármit tapasztalnak, szóljanak.  

Zilahi Lajos zagyvarékasi polgár: 35 éve lakom a településen. Sok ilyen ülésen vettem 
részt, falugyűlésen és kihelyezett üléseken. Ilyen nagymértékű érdektelenséget, ami jelenleg a 
településen van, a lakosok részéről az nagyon felháborít. Lenne számtalan probléma,  de ez az 
ami, a legjobban felháborít jelenleg.   

 
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: 
 

196/2022. (XI. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató az illegális hulladéklerakás problémájáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László polgármester, 
az illegális hulladéklerakás problémájáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és 
elfogadja. 

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

 

3. Napirendi pont  

Előterjesztés a Tavasz utca stabilizált útalapjának megerősítésére 
 
Polónyi László polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Tegnap jött elő a probléma 
és én ma egyeztettem a céggel. Megkaptuk az árajánlatot. Előzőleg a Tavasz utcában az 
aszfaltozás útalap nélkül történt. Megmarták a közepét és a két szélére betöltöttek a mart 
aszfaltból. Így jelenleg most a közepén agyag és homok található és apróbb kövek. Nem 
csoda, hogy az az útszakasz tönkrement. A kivitelező, ha mi kérjük, ráhúzza az aszfaltot. 
Mivel pályázat december végéig el kell vele számolni, de garanciát erre az útszakaszra nem 
vállal. Az árajánlat 15 cm vastagon, 4 méter szélesen, 140 méter hosszan követ terítenének el 
és erre kerülne az aszfalt burkolat. 5 éves garanciát tudnak így biztosítani. Mivel egy 



pályázatban már benne vagyunk és mivel indokolt, javaslom ennek a megrendelését. Adó 
részen látok erre keretet, ami biztosítja erre a forrást.  
 
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: 

 
197/2022. (XI. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas, Tavasz utca 
területén a stabilizált útalap megerősítésének építéséhez a mellékletben szereplő  árajánlatban 
foglalt 1 100 401 Ft azaz egymillió- százezer - négyszázegy forint önerőt biztosít a 2022. évi 
költségvetés terhére. 
 
 
 
A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 
 
 
 

                                                                            
                        
 



                                                        Melléklet a 197/2022. (XI.15.) sz. Kt. határozathoz 

 
 



Polónyi László polgármester: A polgároktól kérdezném, hogy van-e kérdés vagy észrevétel 
az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Gulyás Kis Emilné zagyvarékasi polgár: 
Azt szeretném kérdezni, hogy a Csárda úti kamera működik-e? 
 
 
Polónyi László polgármester: Jelen pillanatban nem, nincs fent. Ebben az évben, 
folyamatban van a teljes kamera rendszer helyreállítása Zagyvarékason. 6 új kamerát 
helyeztünk ki nem rég. Novemberben a temetőnél építünk ki egy teljes rendszert. A Vasúti 
részen tesztelés alatt áll a rendszer.  
 
Gulyás Kis Emilné zagyvarékasi polgár: Azt szeretném még megkérdezni, hogy Földi 
Sándorné közmunkás dolgozik-e?  
 
Polónyi László polgármester: Ő sajnos már nem. Folyamatosan jönnek erre a részre is, akik 
a közterületen dolgoznak. Olyan nem lesz már, akinek kifejezetten csak itt lesz területe egy 
közmunkásnak. Jelenleg 15 főt foglalkoztatunk. A temetőben nagyon szépen teljesítettek az 
ünnepek alatt.  
 
 
 
 
 
Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 18.52 órakor berekeszti.  
 
 
 
 
 
 
                Polónyi László                           K.m.f.                              Dr. Fekete Nóra 
                   Polgármester                                                                          Jegyző 
       
                           
                                                                  
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


