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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének testületének 2022. 
november 17-én 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 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, Rózsa Ibolya 
Művelődési Ház Igazgató, Baloghné Lakatos Márta óvodavezető, Kerekes Sámuel 
RékasSzolg Kft. ügyvezető, Királymezei Viktor a Királymezei Kft. képviselője.  
 
A lakosság köréből megjelent  40  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: Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy gondolom, hogy 
Zagyvarékas település történetében régen volt ilyen, én úgy hívom, hogy közmeghallgatás. A 
közmeghallgatás ugye egy testületi ülésen egy napirendi pontban a lakosokat meghallgatjuk. 
Ezt lehet, most falugyűlésnek is hívni, lehet egy fórumnak is hívni. Az a lényeg, hogy eljöttek 
a lakosok, itt vannak és én örülök nekik. A három kiküldött napirendi ponthoz szeretnék még 
egyet, hogy a Képviselő-testület megtárgyalna. Ezen belül két téma, mindkettő a 
kamerarendszerrel kapcsolatos. Van- e esetleg napirendi pont javaslata valakinek? 
 
Polónyi László polgármester a kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat 
ismerteti. A napirendi pontokat és a javaslatot bocsájtja szavazásra. A javaslatokat a 
Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 
 
198/2022. (XI. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Napirendi pontok elfogadásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 17-i 
közmeghallgatással egybekötött, soron kívüli, nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 

1.) Tájékoztató a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről (szóbeli) 
Előadó: Királymezei Viktor okleveles erdőmérnök a Királymezei Kft. képviselője 

 
2.) Tájékoztató az elmúlt év beruházásairól   

Előadó: Polónyi László polgármester 
 

3.) Tájékoztató az illegális hulladéklerakás problémájáról 
Előadó: Polónyi László polgármester 

 
4.) Előterjesztés a temető kamerarendszerének kialakításáról  

és a rendszer működéséhez szükséges hiányzó eszközökről 
Előadó: Polónyi László polgármester 



 
 

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

 

1. Napirendi pont 

Tájékoztató a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről (szóbeli) 

Polónyi László polgármester: Királymezei Úrnak átadom a szót.  

Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Köszöntöm a jelenlévőket. Esetleg a 
jelenlévők között van-e erdőtulajdonos? Azt kell tudni Magyarországon az erdőterületekkel 
kapcsolatosan, hogy van egy teljesen független hatóság, az Erdészeti Hatóság, aki nyilvántartja 
ezeket az erdőterületeket. Hozzájuk érkeznek be az éves tervek, arról, hogy ki mit szeretne az 
erdejében végezni. Ezeket bírálja el és ezeket felügyeli. Magyarország összes erdeje 
erdőtervezési körzetekre van osztva. 10 éves üzemterveket készít ez a tervezői gárda és ez azt 
jelenti, hogy az adott területet minden 10 évben lejárják. Megállapítják, hogy ezekben az 
erdőkben milyen munkát lehet végezni. Tehát nem mi döntjük el, nem a Polgármester, nem a 
Képviselő-testület, nem az erdőgazdálkodók, hanem az állami szerv írja elő 10 éves 
vonatkozásban, hogy milyen munkák végezhetők el. Mi vagyunk a szakirányítók, úgy kell 
elképzelni, mint amikor építkeznek és egy felelős műszaki vezetőt megbíznak. Ismerjük a 
törvényi hátteret, tudjuk, hogy az erdőgazdálkodónak milyen terveket kell benyújtania ahhoz, 
hogy jogszerűen dolgozzon az erdejében. De mi olyan tervet tudunk elkészíteni, amit az erdő 
hatóság egy üzemtervben leír. Zagyvarékasnak durván 13 hektár erdeje van. Ezek 
erdőrészletekre vannak bontva, ezekre le van bontva 10 évre, hogy az adott ciklusokban milyen 
munka végezhető. Mint minden élőlénynek, a fáknak is van egy optimális életkoruk. 
Zagyvarékas esetében nemes nyár állományok vannak. A focipálya mellett van egy erdő részlet, 
A1 megnevezéssel, amelyben a fák kipusztultak. Ezeket optimálisan 10 évvel ezelőtt kellett 
volna letermelni. Most ezek erősen pusztulnak és van, amelyik már ki is dőlt. Felvetődik a 
kérdés, hogy mi történik, hogy ha nem csinálunk semmit? Egyrészről emberéletet és értékeket 
veszélyeztethet azzal, hogy bármikor kidőlhet. Másrészről az erdészeti hatóság és az 
erdőtörvényben leírtak korlátozó tényezők. Ha az erdő gazdálkodó nem gondoskodik arról, 
hogy a pusztuló állományt felújítsa, akkor egy idő után elő fogja írni az erdészeti hatóság. Elő 
fogja írni, hogy fel kell újítani ezeket a területeket. Ezt időben kell megtenni, hogy költséget 
kíméljünk, vagy esetlegesen hasznot tudjunk ebből termelni. Ennek apropóján vagyunk itt. 
Ennek az erdőrésznek a megújítása időszerű, ezeket a fákat le kell termelni, ki kell tuskózni, 
talaj előkészítést kell végezni és létre kell hozni az új állományt. Ezzel teszünk eleget az 
erdőgazdálkodói kötelezettségünknek.  

Andrási Noémi zagyvarékasi polgár: Hová kerül értékesítésre a fa? 



Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Ez a testületen múlik, hogy milyen 
szerződést köt. Az, hogy ezek a fák milyen értéket képviselnek, csak akkor fog kiderülni, 
amikor ezek a fák kidöntésre kerülnek. Ha korhadt tűzifa lesz belőle. A múlt héten jártuk be a 
területet és az látszik, hogy sok fa éppen hogy csak a lábán áll.  

Polónyi László polgármester: Köszönjük szépen Királymezei Viktornak, most átadnám a szót 
a lakosságnak.  

Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Ha mégis csak tarvágást csinálnak, készüljenek fel, hogy 
élőlánc lesz ellene.  

Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Ön szerint az erdő megújításnak mi volna 
a módja, hogyan újul meg az erdőrészlet. Mi a terve? 

Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: A szárazakat levágni kosarasról.  

Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: De ha mind száraz. 

Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Az az erdő, ami az apostoli kettős kereszt mintájára lett 
ültetve az a veszélyes? 

Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Nem azt kell figyelembe venni, hogy 
veszélyes vagy nem veszélyes, hanem azt, hogy azt az erdőt meg kell újítani. Az Erdőtörvény 
kötelezettségeit be kell tartani. Nem megfelelő gazdálkodás esetén kiveti a bírságot addig, amíg 
fel nem újítják.  

Kézér Gábor zagyvarékasi polgár: Ott egy jelképes fasor van. Nem gazdasági terület, ott nem 
kitermelés van.  

Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Amikor az erdőt letermelik, azt 
ugyanúgy a keresztalaknak megfelelően kell felújítani fiatal fákkal.  
 
Kiss Árpád zagyvarékasi polgár: Királymezei Úr milyen minőségében van most itt, mint 
vállalkozó, vagy mint hatósági ember? 
 
Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Aki az erdejében akar dolgozni, annak 
egy szakirányítót kell megbízni. Én most olyan minőségben vagyok itt, mint szakirányító.  
 
Kiss Árpád zagyvarékasi polgár: A telepítést hogyan gondolják? Másfél éve volt 
fakitermelés a Kisszögnél, és ott majdhogy nem egészséges fákat is kivágtak, és egyetlen fa 
sem lett telepítve a helyén. A Zagyva túl oldalán a bogárzó felett 5 éve volt és ott sem lett 
telepítés. Ott a vízügy vágta ki, de nem ültettek helyette egyet sem. Sajnos nincsenek jó 
tapasztalatok.  
 
Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Az erdő letermelése után 2 év áll 
rendelkezésre. Ebben az esetben nemes nyárral. Ez mind le van írva. Tarvágás esetén is, hogy 
milyen fa típussal kell az erdő felújítást végrehajtani.  



Kiss Árpád zagyvarékasi polgár: Miért nem úgy kezdjük, hogy telepítünk új fát, és amikor 
az sarjad a régi fát ki lehet mellőle termelni. Ez az út nyilván költséges. 
 
Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Nem ez az út nem járható. El kell azt 
fogadni, hogy az erdészet az egy szakma.  
 
Polónyi László polgármester: Meghallgatjuk mindenki véleményét, majd november 30-án a 
Képviselő-testület fog arról dönteni, hogy a 2023-as évben elkezdődik ez a folyamat vagy 
sem. A zöldár levonulása után lenne a fa letermelése, a nyári időszakban lenne a tuskók 
kiszedése és a terület felszántása, egy rekultiváció, és ősszel kerülnének az új fák 
betelepítésre. A Kubiktól kezdődően a lődombig tart az 1A.  
 
Kézér Gábor zagyvarékasi polgár: A védett növényekre gondoltak? 
 
Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: Ha ilyen növények vannak ott, azt a 
Nemzeti Park általában fel szokta mérni és ezekbe az üzemtervekbe megjegyzésként beírja. 
Bejelentési kötelezettségünk van a Park felé, ilyenkor korlátozásokkal lehet a munkát 
elvégezni. Nyilván az megérti az ember, hogy itt nőttek fel, kötődnek az erdőhöz. Az 
erdészeti szakemberek is kötődnek az erdőhöz. Ezek a fák maguktól elpusztulnak. A nemes 
nyár klón, nem tud magról megújulni. Huszonéves fákat kellene levágni, de ezek már 
negyven évesek. Az aszályos évek is hátráltatják a munkánkat, ezért kell az új fáknak a talajt 
jól előkészíteni. Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni.  
 
Zoufal Béla Gyula képviselő: A kettős kereszt a letermelés után is ugyan úgy fog kinézni 
idővel, csak ott lesz beültetve.  
 
Királymezei Viktor Királymezei Kft. képviselője: A letermelt erdő helyett nem lehet 
például egy szántót beültetni, a letermelt erdőrészt kell visszaültetni. Az erdőtérképen is 
nagyon jól kirajzolódik az a kereszt. Ha 50 % alá csökken a záródás az erdészeti hatóság 
előírhatja a felújítást. Ez nem messze van ettől.  
 
Polónyi László polgármester: Két útja van tehát a testületnek, vagy megvárja a hatóság 
felszólítását, vagy pedig elkezd egy folyamatot. Ha nincs kérdés megköszönöm Királymezei 
Viktor Úrnak, hogy elfogadta a meghívást és tájékoztatást adott számunkra. 
 
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: 

 

 



199/2022. (XI. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Királymezei Viktor okleveles 
erdőmérnök a Kisszög területén lévő veszélyes fák kitermeléséről 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 elmúlt év beruházásairól   
 

Polónyi László polgármester: Szeretnék beszámolni az elmúlt időszakban történt 
pályázatokról és tevékenységekről. 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) 
 

Tavasz utcán sajnos útalap nélkül épült az aszfaltozás, mivel a dombot a tetejéről lemarták, így 
csak a két szélén maradt aszfalt. Lapáttal kimentünk és sár van az aszfalt alatt. A kivitelező cég 
azt mondta, hogy ráteszi az aszfaltot, de garanciát nem vállal érte. 5 év fenntartási időszak van. 
A keddi Képviselő-testületi ülésen egy 4 méter széles, 15 cm vastag, 140 méter hosszú útalapról 
döntött a testület. Elkezdik az útalapot és az aszfaltozást is elkészítik.  

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 került sor.  

Az itt készült jegyzőkönyvet küldtük tovább felülvizsgálatra, mert a kivitelező cég nem akarja 
elismerni, hogy az aszfalt megsüllyedés az az ő hibája. Megáll ott a víz, azt állítják, hogy 
azért süllyedt meg. Kivitelezési probléma van. A műszaki ellenőr véleményét várjuk ezzel 
kapcsolatban.  

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. 

Polónyi László polgármester: az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem a lakosságot, hogy 
van-e észrevétel.  

Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Az, rendben van, hogy a híd végén megáll a víz. És a 
hídon, miért áll meg a víz? Hat-nyolc kátyú van ott. Az híd lejárójánál nem jutott meleg aszfalt 
sehonnan.   

Polónyi László polgármester: A gáton folyó aszfalt, nem önkormányzati cég, egy másik 
projekt. Az aszfalt ára október 1-től megemelkedette. Ennek a négy útnak a beszerzését 
elindítottuk a nyáron, szeptemberben volt eredményhirdetés. A Szolnok Aszfalt nyerte meg. 
Október elsejéig nem történt szerződéskötés, egy hónapig nem értük el céget. Saját erőből nem 
tudjuk most. Indokolt a rendbetétele.  

Fógelné zagyvarékasi polgár: Télen nagyon csúszós és veszélyes az említett útszakasz. 
Meddig az Önkormányzaté?  

Polónyi László polgármester: A gátőrháztól a kanálisig, azután már közigazgatásilag 
Szászberekhez tartozik. 
 
Fógelné zagyvarékasi polgár: Ott is jó lenne, ha az út meglenne javítva.   
 



Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Ott nincs aszfalt, az a probléma, makadámút van ott.  
 
Andrási Noémi zagyvarékasi polgár: Volt arról, hogy a Kisszöget természetvédelmi 
területté nyilvánítják. Fejlesztéseket akadályoznának ezzel. Mik lennének ezek a fejlesztések? 
 
Polónyi László polgármester: A pályázatokat nem látjuk előre. De például Magyar Falu 
programból tovább szeretnénk fejleszteni. Nincs konkrét elképzelés.  
 
Bakóné Bán Zsófia szolnoki polgár: Szolnokon megalakult egy klímakör, ennek a tagja 
vagyok. Szeretnénk a képviselő-testületnek segítséget adni, különböző zöld tippekkel és 
megoldásokkal. Ami ide, ehhez a faluhoz illő, például egy méhlegelő. Lesznek majd 
különböző anyagok, amikből ki lehet mazsolázni az idő illő segítséget, ezt szerettem volna 
felajánlani.  
 
Polónyi László polgármester: Köszönjük szépen, megemlítettem a két fát is, amit a játszótér 
mellé felajánlott.  
 
Fógelné zagyvarékasi polgár: Nagyon örülök, hogy a Tavasz utca meg lesz csinálva. Én a 
12-ben lakom és velem szemben nagyon nagyok ott a fák is. A villanydrótot szaggatják. 
 
Polónyi László polgármester: Igen, lesz egy alapja és ezután le lesz aszfaltozva. Most voltak 
kint nem rég az EON-tól gallyazni. Megnézem majd.  
 
Andrási Noémi zagyvarékasi polgár: A Kisszög lezárásáról szeretnék kérdezni, miért lett 
lezárva? Indokolatlannak tartom.  
 
Polónyi László polgármester: A területet szeretnénk megvédeni a fa tolvajoktól, autóval is 
és segédmotorral is járnak. A kamera látja. A feljelentés minden esetben megtörtént. A 
rendszámot hiába látja a kamera, attól a fa sajnos nem lesz meg. Ezért kellett lezárni. 
Hamarosan lesz két körzeti megbízottunk is. Szolnoktól kértünk a polgárőrségnek egy 
számukra már nem használatos rendőrautót is. A vagyonainkat meg kell védenünk.  
 
Kézér Gábor zagyvarékasi polgár: Ez a kamerázás így törvényes, mert nekem azt mondták, 
hogy nem nézhet az utcára.  
 
Polónyi László polgármester: Ezek a kamerák közterületen vannak kihelyezve, az 
önkormányzat tulajdona, mindenki a saját tulajdonát védheti. A rendőrség használja a 
felvételt. 2010-ben kezdődött el.  
 
Kiss Árpád zagyvarékasi polgár: A megújult sétányról leeső kőburkolatokat, kinek kell 
jelezni? A másik, hogy a Kisszögi sorompót ki kezelheti? 
 
Polónyi László polgármester: A Vízügy a RékasSzolg Kft.-vel közösen már helyreállította. 



A sorompó kezeléséhez a vendéglátó egységnek is van joga és kulcsa. A vendéglátó egység 
nyitvatartása este 9-ig van, így hirdeti magát.  
 
Andrási Noémi zagyvarékasi polgár: Sajnos, ha kiakarok oda menni, nem tudom, hogy 
kimehetek vagy sem. Változó a nyitva tartás, az hogy be lehet e menni, csak ott derül ki. 
 
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: 

200/2022. (XI. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az elmúlt év beruházásairól 

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

A határozatról: 
4.) Polónyi László polgármester, 
5.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
6.) Képviselő-testület tagjai 
értesülnek. 

 

4. Napirendi pont 

Tájékoztató az illegális hulladéklerakás problémájáról 

Polónyi László polgármester: Sajnos nagy csatát vívunk. Arról szeretném most a lakosságot 
tájékoztatni, hogy ha az bejelentésre kerül, aki ki és hogyan büntet. 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. Itt a hatóság a Rendőrség. 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.  
Volt Zagyvarékason egy iparág, aki azzal foglalkozott, hogy elszállította a lakosoktól a 
hulladékot gondolom olcsó pénzért. Ha ezt engedély nélkül teszi büntethető. Haza vagy a 
kertjébe sem viheti el. Nem tárolhatja a saját ingatlanján sem. Kérem a lakosságot, hogy jelezze, 
ha ilyet tapasztal és jelezze a hatóságok felé. A Fürdő utcában hol van ilyen lerakva? 
 
Rábaköziné zagyvarékasi polgár: A Szent János utca felöl a Fürdő utcába hordják be az 
autógumit, veszélyes hulladékot. Mindkét irányból bejárnak a Fürdő utcába illegálishulladékot 
lerakni.  
 



Kézér Gábor zagyvarékasi polgár: Elhagyatott magán ingatlanokhoz, a Szabadsajtó úton is 
rakják le a hulladékot, ki piros Mercedes teherautóval.  

Polónyi László polgármester: Amikor látják, akkor kell bejelenteni. A tulajdonost is 
felszólítjuk és megbüntetjük.  

Dr. Fekete Nóra jegyző: Sajnos több tulajdonosnál nagyon költséges a levelezés. Az lenne a 
cél, hogy a szabálysértőt tudjuk elcsípni és ne támogassuk azokat, akik pénzért viszik el a 
szemetet.  

Baloghné Lakatos Márta óvodavezető: Újszászi lehajtónál látom, hogy a földútra bentre az 
útra öntik be a szemetet. Annak a földnek van gazdája, azt látom, hogy földkupacot tesznek 
oda, hogy ne lehessen bemenni. Ugye van ez a két beton tömb, nem lehetne arra felhasználni, 
hogy ne mehessenek be a szemetet lerakni.  

Polónyi László polgármester: Ez a terület nem a miénk. Vadkamerát szándékozunk kirakni. 
Ott a Közút kijön és elszállítja időnként a lerakott. Itt a lakosokat is mentálisan kellene nevelni. 
A Jászberényi Közutat megkérdezzük.  

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: 
 

201/2022. (XI. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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.  

 

 

5. Napirendi pont 
Előterjesztés a temető kamerarendszerének kialakítására és a rendszer működéséhez 
szükséges hiányzó eszközökre 
 



Polónyi László polgármester: A temető megfigyelését 6 kamerával szeretnénk megoldani. A 
kapuba kettő, bentre a ravatalozóhoz egy, majd a hátsó kukák felöli részt egy és a ravatalozó 
két oszlopára egy-egy kamera. A beszerelést a rendszergazda végzi. A temető parkolójához is 
szeretnénk egy kamerát felszerelni. Erre a fedezet biztosított. Ott helyben egy vevőegységen 
tudjuk nézni. Az előterjesztésben részletesen megtalálható minden.  
 
Nagy Gáborné képviselő: Támogatom, és nagyon jónak tartom. Ki nézheti a kamera 
felvételeket, ki nézheti vissza és hová van bekötve? Csak akkor nézik vissza, ha eltulajdonítás 
történt? Mennyit rögzít, mennyit időt lehet visszanézni? 
 
Polónyi László polgármester: Ha az első rendszer épül ki, akkor maga a rögzítő a temető 
épületében lesz, ott nézhető, visszanézhető és kimenthető. Ha a Képviselő-testület 
megszavazza, hogy ide az Önkormányzat szerverszobájába legyen bekötve és innen látható 
legyen a rendszer, akkor a polgárőrök élő képet nézhetnek. Ők vissza nem tekerhetnek a 
felvételben, ez a figyelés nem folyamatos. A felvételeket csak a rendőrség kérheti ki és 
nézheti vissza. 1 hetet biztos, hogy rögzít.  
 
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: 
 

202/2022. (XI. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a temető kamerarendszerének kialakításáról és a rendszer működéséhez szükséges 
hiányzó eszközökről 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zagyvarékas köztemető 
területén térfigyelő kamerarendszer kialakításához, valamint a rendszer működéséhez 
szükséges hiányzó eszközök beszerzéséhez hozzájárul és a mellékletben foglalt árajánlatokat 
elfogadja.  

 

A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  
4.) Zagyvarékas Önkormányzatának Pénzügyi csoportja 
5.) Forgó Imre kivitelező 

értesülnek. 
 



                                                           1. melléklet 202/2022. (XI. 17.) sz. Kt. határozathoz  

 

Temető kamera rendszerének kialakítása 

Darab  Megnevezés  Egységár  Összesen 

1  8 csatornás rögzítő  37 648 Ft 37 648 Ft 

1  4TB winchester  40 000 Ft 40 000 Ft 

4  2MP IP kamera  24 519 Ft 98 076 Ft 

2  4MP IP kamera  50 846 Ft 101 692 Ft 

200  UV védett UTP kábel  250 Ft 50 000 Ft 

20  UTP dugó  45 Ft 900 Ft 

1  8 portos PoE Switch  21 586 Ft 21 586 Ft 

1  Rack szekrény kulcsos  30 000 Ft 30 000 Ft 

6  Kötődoboz  5 600 Ft 33 600 Ft 

1  Egyéb szerelési anyagok  15 000 Ft 15 000 Ft 

Összesen (bruttó): 428 502 Ft 

   

A parkoló megfigyelésére a kapunál lévő oszlopra egy kamera felszerelése 

1  2MP IP kamera  24 519 Ft 24 519 Ft 

1  Kötődoboz  5 600 Ft 5 600 Ft 

30  Dupla árnyékolt kábel  600 Ft 18 000 Ft 

1  Gégecső  5 000 Ft 5 000 Ft 

1  Egyéb szerelési anyagok  5 000 Ft 5 000 Ft 

Összesen (bruttó): 58 119 Ft 

   

A temető rögzítőjének, kameráinak a térfigyelő rendszerhez való csatlakoztatása, a 
buszfordulóban lévő oszlopon keresztül. 

1  Ubiquiti AP  45 000 Ft 45 000 Ft 

1  Ubiquiti Client  45 000 Ft 45 000 Ft 

Összesen (bruttó): 90 000 Ft 
     

Teljes összeg:  576 621 Ft 

     

    
Zagyvarékas, 2022. november 7.     
 

 



2. melléklet 202/2022. (XI. 17.) sz. Kt. határozathoz 

A térfigyelő rendszer működéséhez szükséges hiányzó eszközök 

Darab  Megnevezés  Egységár  Összesen 

1 
Ubiquiti Client 
(A vasútállomásnál lévő kameránál tönkrement ez az 
egység) 

45 000 Ft  45 000 Ft

2 
2MP IP kamera 
(A körforgalom figyeléséhez 1 db kamera, 
az óvodánál lévő kamera lecserélése 1 db kamera) 

24 519 Ft  49 038 Ft

1 

A Fekete L. út végén lévő optika kimérése és javítása 
(Optika kimérése, hiba feltárása 30 480 Ft, Optika 
hegesztése 35 560 Ft, TP‐Link médiakonverter 2 db 40 
640 Ft) 
Az ár kevesebb lehet, mert a hibafeltárás közben derül 
ki, hogy mire lesz szükség. 

106 680 Ft  106 680 Ft

1 
5 portos PoE switch 
(A körforgalomnál lévő kamerák bővítéséhez) 

14 630 Ft  14 630 Ft

1 
Média koverter pár 
(A könyvtárnál lévő kamerák rögzítőhöz való 
csatlakozását biztosító média konverter tönkrement) 

40 640 Ft  40 640 Ft

1 
Rack szekrény kulcsos 
(A kisszögben lévő rögzítő jelenleg nem zárható) 

30 000 Ft  30 000 Ft

1 

Ubiquiti AP 
(A Kisszögben lévő rögzítő és kamerák becsatlakoztatása 
a térfigyelő rendszerbe, Kisszög bejárátánál lévő 
oszlopra) 

45 000 Ft  45 000 Ft

1 
Ubiquiti Client 
(A Kisszögben lévő rögzítő és kamerák becsatlakoztatása 
a térfigyelő rendszerbe, öltöző épületére) 

45 000 Ft  45 000 Ft

Összesen (bruttó):  375 988 Ft

   

    

    
Zagyvarékas, 2022. november 7. 
 
 
 
 
 
 
 
     



Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Hogyan lehetne leszoktatni arról a kismamákat, hogy a 
babakocsit ne az aszfaltos úton tolják? Milyen állapotban vannak a járdák?  
 
 
Polónyi László polgármester: Megoldási javaslatot kérek.  
 
 
Fógelné zagyvarékasi polgár: Sok elhagyatott háznál magas a fű, elhanyagolt az utca rész. 
 
 
Polónyi László polgármester: Mindenkit felszólítunk és bírságot szabunk ki. Ahol nincs lakos 
volt rá példa, hogy mi vágjuk le a füvet, vágjuk le a túlnőtt ágakat. Be kell jelenteni és 
intézkedünk.  
 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző: De nem telefonon jelentjük be. Ez Zagyvarékason szokás. Email-t 
kell írni, vagy levelet, vagy személyesen bejönni és személyesen be lehet hozni a levelet is, 
mert drága a posta. Ezeket az ügyeket így tudjuk kezelni, jegyzőkönyvbe foglaljuk, ez az 
ügymenet. Vállalni kell annak a személyét, aki bejelenti. Bár mennyire is unalmas 
jogszabályokból élünk.  Akiről tudunk, azt felszólítjuk.  
 
Andrási Noémi zagyvarékasi polgár: Rengeteg elhagyatott ház van, ami banki tulajdon. Az 
Önkormányzat szándékozik-e ezeket átvenni, vannak –e ilyen egyeztetések? 
 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző: Ezek magántulajdonú ingatlanok, mint Önkormányzatnak ehhez 
semmi közünk.  
 
 
Polónyi László polgármester: Maximum megvásárolni tudnánk, de személy szerint inkább 
azon vagyok, hogy a bölcsődét ne zárjuk be a megemelkedett rezsiköltség miatt, mint hogy 
ilyen ingatlanokra költsünk. A bölcsőde évi fűtése 15 millió Forint.  
 
 
Fógelné zagyvarékasi polgár: A temető lejárójához nagyobb vállalkozók segítségét lehetne-e 
kérni, hogy legyen megcsinálva? 
 
 
Kállai Kálmán zagyvarékasi polgár: Úgy tudom, volt már egy ilyenre példa, és egyedül 
Szabó Béla kérdezte meg, hogy miről és mennyiről lenne szó. A többi nagyvállalkozó 
elsunnyogott. 40 milliós traktorokkal járnak. Egy bizonyos kamerához viszont én is 
hozzájárulnék, pedig én nem vagyok nagyvállalkozó, majd keresem az illetékest.  
 



Nagy Gáborné képviselő: Az út minősége a Szent János utcában nagy rossz. Egy lakos keresett 
meg ezzel kapcsolatban. Az öt évben benne van-e még? Ahogy jövünk be Zagyvarékasra, az 
úton, a malomnál van egy nagy gödör, annak a javítását kérhetjük-e? Közvilágítási hibát is 
jelentenék be.  
 
 
Polónyi László polgármester: Szent János út nincs már benne a garanciában. Kérjük a 
lakosságot, hogy ahogyan eddig is email-be, írásban vagy telefonon jelentsék be, ha valahol 
nincs közvilágítás. De ezen a rendszeren a lakosok is betudják jelenteni. Malom gödör, több is 
van Szolnok felé. Tél előtt kátyúzás még beleférhet, kérhetjük. Aszfaltozás tavaszig nem lesz.  
Ha nincs több kérdés mindenkinek szép estét kívánok és köszönöm szépen, hogy eljöttek.  
 
 
 
 
Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 20.09 órakor berekeszti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                Polónyi László                           K.m.f.                              Dr. Fekete Nóra 
                   Polgármester                                                                          Jegyző 
       
 


