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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 28-án 
17,35 órakor a Községháza Házasságkötő termében tartott 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: Poharanszkiné Bozó Éva Marianna előadó, Farkas Anita jegyzői 
referens 
Polónyi László polgármester: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 6 fő megjelent, így az ülést 
határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. A napirendi pontokat ismerteti.  



 
Polónyi László polgármester a napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra. A javaslatokat a 
Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:  
 
203/2022. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Napirendi pontok elfogadásáról 

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

1.) Előterjesztés a dolgozók karácsonyi jutalmazására 
Előadó: Polónyi László polgármester 

A határozatról: 

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

értesülnek. 

 

1. Napirendi pont 

Előterjesztés a dolgozók karácsonyi jutalmazására 

Polónyi László polgármester: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet.  

Jánosi István alpolgármester: Javaslom, hogy zárjuk ki Polónyi László polgármestert a 
szavazásból.  

Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Polónyi László 
polgármester személyes érintettségének bejelentéséről a képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

204/2022. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Polónyi László személyes érintettségéről                                              
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László polgármester 
személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó 
javaslatot, egyhangú, 5 igen szavazattal fogadta el, így Polónyi László polgármester nem 
vehet részt a dolgozók karácsonyi jutalmazásáráról szóló szavazásban.  

 

A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 



2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Képviselő-testület tagjai.  

értesülnek. 

 

Polónyi László polgármester: Itt a Képviselő-testületnek a keretet kell megszavaznia, a mai 
napon, mert szerdán már kicsúszunk a határidőből. Ami ugye nem csak azt jelenti, hogy a 
dolgozó később kapja meg, hanem az összes járulék átcsúszik a jövő évre. Erre ugye, van egy 
5 és fél milliós keret és ebben benne vannak a járulékok is. Ezek tekintetében kérem a 
határozatjavaslat elfogadását. 

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, 5 igen 
szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 

205/2022. (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
a dolgozók karácsonyi jutalmazásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat és intézményei 
alkalmazásában álló dolgozók, a RékasSzolg Kft. dolgozói, az általános iskola nem 
önkormányzati alkalmazásban álló munkavállalói (pedagógusok és a pedagógusok munkáját 
segítők), valamint az önkormányzat és az intézményekben dolgozókat segítő 
közfoglalkoztatottak részére év végi jutalmazás céljából a 2022. évi költségvetés terhére 
összesen 5.500 eFt keretösszeg felhasználását engedélyezi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Polónyi László polgármestert a keretösszeg intézmények 
közötti elosztására. 

 

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

 

Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 17,40 órakor berekeszti. 
 
 



 
                 Polónyi László                           K.m.f.                           Dr. Fekete Nóra 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 


