
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 30-án 
16,00 órakor a Községháza Házasságkötő termében tartott soros, nyílt ülésén.  

 

24. 
        MUTATÓ 

NAPIRENDI PONTOK                                                              HATÁROZATOK SZÁMA 

Napirendi pontok elfogadásáról                                                               208/2022. (XI. 30.) 
 
Tájékoztató a két testületi ülés között fontosabb eseményekről,  
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                       209/2022. (XI. 30.) 
 
az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
tevékenységének vállalkozási formában történő ellátására                   210/2022. (XI. 30.)                                                
 
a Zagyvarékas 016/21 hrsz.-ú, Szolnok  
0285/5 hrsz.–ú szántók mezőgazdasági haszonbérleti  
szerződéseinek meghosszabbítására                                                        211/2022. (XI. 30.) 
 
a Zagyvarékas Tájház Faluház területén lévő 
emlékhely kialakítására                                                                             212/2022. (XI. 30.) 
 
a Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz.–ú  
területeken lévő veszélyes fák kivágására                                               213/2022. (XI. 30.) 
 
a Zagyvarékas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2023. évi munkatervének elfogadására         214/2022. (XI. 30.) 
 
a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről  
szóló 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására                                215/2022. (XI. 30.) 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének Zagyvarékas Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetésérő szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati  
rendeletének módosítására                                                                        16/2022. (XI. 30.) R 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszok                                                 216/2022. (XI. 30.) 
 
 



 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 30-án 
16,00 órakor a Községháza Házasságkötő termében tartott soros, nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak: 
 
Polónyi László polgármester, 
Jánosi István alpolgármester, 
Farkas Anita aljegyző,  
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, Rózsa Ibolya Műv. 
Ház 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: Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik 
feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. 

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:  

 
208/2022. (XI.3.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Napirendi pontok elfogadásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 30-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 az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének vállalkozási 

formában történő ellátására 
      Előadó: Polónyi László polgármester 

3.) Előterjesztés a Zagyvarékas 016/21 hrsz.-ú, Szolnok 0285/5 hrsz.–ú szántók 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása 

      Előadó: Polónyi László polgármester 

4.) Előterjesztés a Zagyvarékas Tájház területén lévő emlékhely kialakítására 
Előadó: Polónyi László polgármester 

5.) Előterjesztés a Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz.–ú területeken lévő 
veszélyes fák kivágására 
Előadó: Polónyi László polgármester 

6.)  
Előterjesztés a Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi 
munkatervének elfogadása 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső 
ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 

8.) Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Zagyvarékas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésérő szóló 1/2022. (II.28.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

      Előadó: Polónyi László polgármester 

9.) Interpellációs kérdésekre adott válaszok 
Előadó: Polónyi László polgármester 
 
 

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

Polónyi László polgármester: A napirendi pontok elfogadása után interpellációnak adok 
helyet. Az interpellációs kérdések előtt egy felhívást szeretnék továbbítani, mind a képviselő-
testületnek, mind pedig a lakosság felé. A Tisza Állatvédő Egyesület javára gyűjtést 
szervezünk, december 6-ig. Mire lenne szükségük, konzervekre, tápokra, plédekre, takarókra 
stb., akinek lehetősége van, pénzadományt adhat. Kérjük, hogy segítsenek, hiszen ők is sokat 
segítenek nekünk. Ez úgy működik jól, ha oda-vissza működik. Most pedig interpellációknak 
adok helyet.  



 

 
Szuróczki Ferenc József képviselő: Sajnos újabban egyre több a kóbor kutya, főleg éjszaka 
verődnek csapatokba. Akik, leszállnak a buszról félnek. Az ártézi kúttal kapcsolatban 
felmerült, hogy miért nem iható a vize. Mi is azon nőttünk fel, de nincs feltüntetve a kútnál 
az, hogy iható, de az sem, hogy ihatatlan. Az sem, hogy nem ivóvíz, egy fehér tábla van csak 
kint. A gáttal kapcsolatosan, ami mindig probléma, hogy autóval járnak rajta, mivel 
akadálymentesen fel lehet rá hajtani. Sajnos le-fel megy a faanyag és a hulladék is, lehetne-e 
kamera. Egy régebbi probléma a mezőőrség. Jászladányon működik, a közterület felügyelet 
is, nálunk lehetne-e valami? A 40-es utca feljárójánál megáll a víz, azzal lehet-e valamit 
kezdeni? 
 
Kiss László képviselő: Mennyire kivitelezhető-e az, hogy a főutcán, több helyen helyezzünk 
el szemetest. Hátha az embereknek kedve támadna ebben elhelyezni a szemetüket, nem pedig 
az utcán dobálnák el. Mekkora költség lenne ez? A választási utca fórumon elhangzott, hogy a 
polgármester bővítené a kamerarendszert, ott elhangzott lakossági felajánlás. Többen adnának 
anyagi támogatást, mennyire járható ez az út? A Művelődési Ház előtt, ha sok eső van, megáll 
a víz. Ennek az elvezetését hogyan lehetne megoldani? A Baptistákkal, hogyan állnak a 
tárgyalások az ételkiszállítással kapcsolatosan? A Népkonyhával most mi a helyzet? Elindul-
e? A kóbor kutyákkal kapcsolatosan, a Fürdő utca 6. számnál elég sok kóbor kutya van 
szabadon, a kerítés nem megfelelő, támadó jelleggel lépnek fel az ott elhaladókkal szemben.  
 
Nagy Gábor Mihályné képviselő: Én is azt szeretném tudni, hogy hol tart a Népkonyha. 
Ingyenes étkezést biztosít a rászoruló lakosok számára, sokan várják és örülnének neki. A 
másik az útpadka, amiről ugye szó volt, hogy a Közútkezelő megcsinálja. Mi van azokkal az 
utakkal, ami nem a Közútkezelőhöz tartozik, amit ugye nekünk kell megcsinálni. A gödröket 
lehet-e kijavítani? A karácsonnyal kapcsolatban, egy kis fényt nem lehetne a térre? 
 
Polónyi László polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor az interpellációkra a válaszokat a 
nyílt napirendi pontok megtárgyalása után adom meg.  
  
 

1. Napirendi pont 
 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
Polónyi László polgármester:  
 
11.04. Pintér Sándor Belügyminiszter elismerő oklevelét vettem át,   
Szutorisz-Szügyi Csongortól, a Szolnoki  Tankerület igazgatójától  
11.05.   Gengela Sándorral egyeztettem, a Zagyvarékasi Búcsú megrendezésével kapcsolatosan.   
11.07. Boros Bélával garanciális bejáráson vettem részt. Három helyszínen voltunk kint. 
Először a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőszerkezetének állapotát ellenőriztük.  Ezután 
a Zagyva Híd fel-szerkezetének ellenőrzése zajlott. Végül az Egészségház energetikai 
felújításának garanciális bejárása következett.  



 

11.09. Fekete Tiborral, a Coop Szolnok Zrt. vezérigazgatójával egyeztettem, a Coop 
Élelmiszerüzlet előtti parkoló megvalósításáról. 
Majd a nap folyamán, Királymezei Viktor okleveles erdőmérnökkel, a Kisszögben személyes 
bejáráson vettem részt, a fakivágással kapcsolatban. 
11.09.-10.  TOP-os pályázat ellenőrzések zajlottak a Magyar Állam Kincstár részéről a hivatal 
épületében. 
11.10. Dr. Otrosinka Sylwiával egyeztetést tartottunk a háziorvosi szerződésével kapcsolatban.  
11.11.   Nyíri Péterrel, a Yettel önkormányzati kapcsolattartójával, teams megbeszélésen vettem 
részt.  
Ezután Szolnok Városháza dísztermében, „Adorján Ildikó-díj” elismerésben részesült 
kitüntetettek, köszöntése alkalmából szervezett, városi ünnepségen vettem részt. 
Majd a délután folyamán Lakatos Mártika óvodavezetővel egyezetetést tartottunk a nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 
11.12. Kovács Zoltán egyéni vállalkozó kezdeményezésére a helyi parókia rendbetételén 
vettem részt. 
11.15. A Vasúti Újtelepen Közmeghallgatást tartottunk 18 órától.  
11.16. Alpolgármester Úr hídbejárást tartott a híd alsószerkezetének felújításával kapcsolatban. 
Kovács Edina gazdasági vezetővel  ¾  év költségvetését beszéltük át és egyeztettük le. 
11.17.  Serfőző Simonnál jártam, annak kapcsán, hogy a Duna televízió az életéről filmet forgat.  
 A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntöttem a dolgozókat a Kistérség Újszászi 
telephelyén. 
18 órától a Polgármesteri Hivatalban Közmeghallgatást tartottunk.  
11.18.    Serfőző László temetkezési vállalkozóval egyeztetést tartottunk a temető üzemeltetési 
szabályzatáról.  
11.22.   A leendő első osztályosok szüleivel találkozón vettem részt az óvodába. 
11.24.   A KTZVE központjában közgyűlésen vettem részt, Rákóczifalván.  
11.25. Major István egyéni vállalkozóval egyeztetést tartottunk a Zagyvakorzó jövőjét illetőleg. 
11.27. Advent első gyertyagyújtásának, községi ünnepségén vettem részt, a templom előtti 
téren.  
11.29.  Alapítványi alapító ülésen vettem részt.  
11.30.  Kistérségi ülésen vettem részt Szolnok Városházán. 
 
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: 
 
209/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polónyi László polgármester a 
két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja.  

 



 

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

2. Napirendi pont 
 
Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének vállalkozási 
formában történő ellátására 
 
Polónyi László polgármester: 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban Öotv.) kötelező 
feladatként határozza meg az önkormányzatok számára, hogy a praxisjoggal rendelkező 
háziorvosokkal feladat – ellátási szerződést kössenek, és meghatározza annak tartalmi 
követelményét is. Dr. Otrosinka Sylwiával (LIFE – VOLUME Kft.) kötött I. számú háziorvosi 
körzet feladat ellátási szerződése 2022.december 31 - én lejár. Az új feladat – ellátási szerződés 
tervezet elkészült, amelyet már határozatlan időre kötnénk meg a Doktornővel. A szerződés 
tervezet Dr. Otrosinka Sylwiával egyeztetésre 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 napirendi javaslatot bocsájtja szavazásra. A javaslatokat a 
Képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
210/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének vállalkozási formában történő 
ellátásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete feladat – ellátási szerződést köt 
a LIFE – VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvosi alapellátást 
személyesen biztosító orvossal, a Zagyvarékasi I. számú háziorvosi körzet vonatkozásában, 
területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi alapellátás biztosítására, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal. 

A feladat – ellátási szerződés megkötésére felhatalmazza Polónyi László polgármestert.  

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: Polónyi László polgármester 



 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Farkas Anita aljegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos 
értesülnek. 
 

              1. számú melléklet a 209/2022. (XI. 30.) sz. Kt. határozathoz 
 

TERVEZET  

Feladat-ellátási szerződés   

Háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására 

amely létrejött 

egyrészről Zagyvarékas Község Önkormányzata ( székhelye:  5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56 . 
adószáma : 15733067-2-16 )  képviseletében Polónyi László  polgármester – mint megbízó, 

másrészről Dr. Otrosinka Sylwia  személyes ellátásra kötelezett háziorvos – LIFE VOLUME  Kft. ( 
székhely:5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 9. Működési engedély szám: XI- R-066/07532-2/2012.) . 
képviseletében – mint megbízott háziorvos – között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 2023. január 1. 
napjától határozatlan időre, hogy a háziorvosi teendőket – területi ellátási kötelezettséggel, a 
praxis joggal érintett I. számú háziorvosi körzet (meghatározása a szerződés mellékletét 
képezi) működési területén egészségügyi vállalkozás keretében lássa el. 

Rendelési idő:   Hétfő:              13:00 – 17:00 

  Kedd:  08:00 – 12:00 

  Szerda:  13:00 – 17:00 

  Csütörtök: 08:00 – 12:00 

                          Péntek:              08: 00 – 12:00  

2. A Megbízott az 1. pontban foglalt megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 
pontban rögzített működési területen a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai 
szabályoknak megfelelően: 

a. a háziorvosi feladatokat egészségügyi vállalkozás keretében személyesen ellátja, 
b. a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére a háziorvosi szolgáltatást folyamatosan 

biztosítja, 
c. a területen élő lakosság folyamatos egészségügyi ellátása érdekében részt vesz a 

hatályos jogszabályok szerint az ügyeleti ellátásban. 
d. ellátja a külön jogszabályokban a háziorvosi tevékenységi körbe utalt feladatokat. 

 



 

3. Megbízott kijelenti, hogy az 1-2. pontban meghatározott tevékenység folytatásához előírt 
jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására jogosító 
egészségügyi vállalkozási engedéllyel és orvosi felelősségbiztosítással. 

Az engedély száma: XI-R-066/07532-2/2012  

A biztosítás száma: AHB721147892 kelte: 2012. 11.01. 

4.   A megbízás tartalma: 
a. A megbízott háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a-1.)  A megbízott rendelési ideje legalább heti 20 óra, munkanaponként legalább 4 órát 
rendel a lakossági érdekeket figyelembe vevő, általa megállapított, de a megbízóval 
előzetesen egyeztetett rendelési idő szerint. 

a-2.) Indokolt sürgős esetben – az egészségügyi törvényben meghatározottak szerint – 
házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő ellátását. 

a-3.) Lakóhelyüktől függetlenül ellátja mindazon betegeket, akik betegbiztosítási 
igazolványukat nem nála adták le, azonban rendelési időben hozzá fordulnak egészségügyi 
ellátásért és heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást 
igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító 
állapotrosszabbodáshoz vezethet. 

a-4.) Tudomásul veszi és elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Szolnoki Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály szakmai irányítását. 

a-5.) Teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó feladatokat. 

a-6.) Az 1. pontban szereplő háziorvosi teendők – területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására a másik háziorvossal nem köt szerződést. 

 b.) A megbízott háziorvos vállalja, hogy: 

b-1.) Helyettesítéséről képesítési előírásoknak megfelelő orvos útján, saját költségén maga 
gondoskodik. 

b-2.) Rendkívüli esetben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztály és az önkormányzat illetékes szakembereinek közbenjárását 
kéri – gondoskodva a díjazásról – a folyamatos betegellátás érdekében. 

b-3.) A képzési előírásoknak megfelelő körzeti nővér alkalmazásáról, illetve távollét esetén 
helyettesítéséről saját költségén gondoskodik. 

b-4.) A jogszabályokban előírt továbbképzéseken részt vesz, tudását szinten tartja és gyarapítja. 

5. A megbízás teljesítésének feltételei: 

a-1.) Megbízó az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő és kezelő helyiségeit – a 
mellékletben rögzített állapotban és felszereltséggel – a háziorvosi tevékenység céljára 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Ezen túlmenően a megbízó térítésmentesen 
biztosítja az egészségház közüzemi díjaiból (víz, villamos energia, gázfűtés) megbízott 
háziorvosra jutó 1/4 költség fele részét. A használatra átadott eszközök és műszerek 



 

karbantartása, pótlása a mindenkori jogszabályokban meghatározott minimum feltételek 
biztosítása a megbízott háziorvost terhelik. A megbízott háziorvos feladata ellátásához 
sajátöltségén bármilyen eszközt, bármilyen értékben beszerezhet. 

 

a-2.) Megbízott vállalja a veszélyes hulladékok rendszeres elszállítását. 

a-3.) Megbízó gondoskodik a rendelő és kezelő rendeltetésszerű használatáról, elvégezteti 
a keletkezett meghibásodások kijavítását, őrzi az épület állagát. 

a-4.) A megbízó két évente elvégzi a vagyoni állapot – leltározás útján történő – felmérését. 

b-1.) A megbízott háziorvos vállalja 

 az egészségház közüzemi díjaiból (víz, villamos energia, gázfűtés) a I. 
számú háziorvosi szolgálatra jutó 1/4 költség felének megbízó részére 
történő kifizetését. 

 a telefonvonal díjának megbízó részére történő megfizetését 
 a takarítás költségét közvetlenül a feladat ellátását végző vállalkozónak 

fizeti. 

            b-2.) Megbízott háziorvos az általa átvett rendelő, kezelő leltár szerint átadott berendezéseinek 
és felszereléseinek rendeltetésszerű használatát köteles biztosítani, állagát megőrizni. 

b-3.) Megbízott háziorvos vállalja, hogy az önkormányzat által tervezett időpontban a 
képviselő-testületet illetve a polgármestert munkájáról, a háziorvosi ellátás tapasztalatairól 
írásban vagy szóban tájékoztatja. 

c.) Szerződő felek kijelentik, hogy a háziorvosi tevékenység finanszírozására vonatkozó 
feltételeket a megbízott háziorvos és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: 
NEAK)  között létrejött külön szerződés tartalmazza. 

c-1.)Szerződő felek megállapodnak abban,, hogy a területi ellátási kötelezettség átvállalása 
miatt a megbízott háziorvos és a NEAK között létrejött finanszírozási szerződés alapján a I. 
számú háziorvosi szolgálatot megillető működtetésre folyósított teljes összeg a megbízott 
háziorvos számlájára kerüljön. 

c-2.) A megbízott háziorvos az 1.) pontban foglalt feladatok ellátását a finanszírozási szerződés 
alapján folyósított összegből biztosítja. 

c-3.) Amennyiben a NEAK bármilyen oknál fogva nem köt szerződést megbízott háziorvossal, 
vagy  a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 
elveszíti, úgy ezen szerződés hatályát veszti. 

d.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 

d-1.) A jogszabályokban felsorolt díjazás ellenében végzett háziorvosi feladatok ellátásából, 
továbbá a háziorvosi teendőkön kívül végzett egyéb szolgáltatásokból származó teljes árbevétel 
a megbízott háziorvost illeti meg. 



 

d-2.) Megbízott háziorvos köteles előzetesen egyeztetni azokat az eseményeket, amelyek, 
tervezhetők és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (továbbképzés, szabadság stb.) 

d-3.) A megbízónak jogában áll a megbízott háziorvos tevékenységét az egészségügyi 
jogszabályok betartásával kapcsolatban folyamatosan ellenőrizni, az ellenőrzésbe szakhatóságot 
vagy más külső szakértőt bevonni. Megbízó kizárólag ezen szakmailag alátámasztott okokból 
kezdeményezheti ezen szerződés felmondását. 

6. A szerződés megszűnése: 
a.) közös megegyezéssel  
b.) rendes felmondással a felmondási idő 6 hónap  
c.) a megbízott halálával  
d.) a 6/c-3.) pontban meghatározott esetben. 

        7/1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 

a.) A szerződés felmondását, módosítását bármelyik fél csak írásban kezdeményezheti, az 
általa alaposnak tartott okok közlésével. 

b.) A kezdeményezés ügyében a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyeztetést kell 
lefolytatni, és ezt követően 15 napon belül döntést kell hozni, a döntésről a másik felet 
értesíteni kell. 

c.) A szerződés felmondása esetére a szerződő felek 6 hónapos felmondási időben állapodnak 
meg. 

d.) Az önkormányzat a feladat – ellátási szerződést indoklással felmondhatja, ha  
d-1.) a háziorvos a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, vagy 
d-2.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. . 

e.) A szerződés megszűnése esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 
e-1.) Egymással a megszűnés napján jegyzőkönyv felvétele mellett elszámolnak. 
e-2.) Az átvett tárgyakat, eszközöket leltár szerint visszaszolgáltatják, vagy annak 
ellenértékét kifizetik. 

f.) A szerződés módosításának indítványozása esetén a felek kötelesek egymást tájékoztatni, 
és megkísérelni a közös megegyezéssel történő szerződés módosítását. Eredménytelen 
kísérlet esetén a felek a megállapodás meghiúsulásától számított 30 napon belül a Szolnoki 
Járásbírósághoz fordulhatnak a szerződés módosítását kérő keresetükben. 

g.) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelyek megállapításánál figyelembe kell venni a 
háziorvos szolgáltató által finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.  

h.) Szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a felek kártérítési , 
kártalanítási felelőségére, a jelen szerződés felmondására valamint a praxisjog elidegenítésére 
vonatkozó rendelkezések – az Eütv., Öotv.,az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény valamint ezen törvények végrehajtására vonatkozó jogszabályok  a Ptk. illetve 
a hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 

8. Szerződő felek – tekintettel a köztük fennálló jogviszony jellegére- a szerződés teljesítése során 
egymással fokozottan együttműködni kötelesek. Soron kívül kötelesek egymást tájékoztatni a 
szerződés kapcsán felmerülő esetleges akadályokról vagy problémákról. 



 

9. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták , értelmezték, rendelkezéseit megértették , azokat 
magukra nézve kötelezően elismerték , és mint akaratukkal minden megegyezőt , jóváhagyólag 
aláírták. 

Zagyvarékas, 2022. november  

Megbízó részéről:      Megbízott részéről: 

Polónyi László                              Dr. Otrosinka Sylwia   

polgármester            háziorvos 

  

 

Az I. sz. felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet működési területe: 

Alkotmány utca 

Aradi utca 

Béke utca 

Csángó utca 

Dózsa György tér 

Erdő utca 

Gyimesi utca 

Hajó utca 

Iskola utca 

Koszorú utca 

Külső-Alkotmány utca 

Külső-Pozsonyi utca 

Külső-Rákóczi utca 

Liszt Ferenc utca 

Mester utca 

Pajzs utca 

Páva utca 

Pipa utca 

Ponty utca 



 

Posta utca 

Pozsonyi utca 

Rákóczi utca (páratlan) 

Remény utca 

Szabadság tér 

Szabadság tér 

Szabadsajtó utca 

Széchenyi utca 

Szigony utca 

Szív utca 

Dr. Taródi Béla utca 

Ügyes utca 

Wesselényi utca 

Zsilip utca 

Csárda út 

Viola utca 

Május 1 utca 

Mártírok utca 

Sinke Gábor utca 

Nádas utca 

Táncsics Mihály utca 

Gátőrház 1002/3-1001/5. 

Vasúti őrház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Napirendi pont 
 

Előterjesztés a Zagyvarékas 016/21 hrsz.-ú, Szolnok 0285/5 hrsz.–ú szántók 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítására 
 
Polónyi László polgármester: Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás , dűlő 16-25. szám 
alatti lakos kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez mely szerint  szeretné a Zagyvarékas, 
016/21 hrsz. – ú 1 ha 0039 m2 , 18,91 Ak értékű szántót, valamint a Szolnok külterület, 0285/5 
hrsz. – ú 0 ha 5128 m2 és 8,23 Ak értékű szántó haszonbérleti szerződését újabb öt év 
időtartammal  meghosszabbítani. A haszonbérleti díj mindkét terület estében 100 000 Ft / Ha 
vagy 40 kg / Ak termény választás szerint. A jelenleg hatályos szerződés 2022.12.31. napjával 
jár le mindkét terület esetében, a jogszabály lehetőséget ad a szerződés lejárati idő előtti 
meghosszabbítására. 

Két terület, az egyik itt található a Kossuth tanya mögött, a másik pedig a négyes főút mellett. 
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta, de nem nyilatkozott, hogy melyik formában. Két 
lehetőség van, 100.000,-Ft./Ha vagy 40 kg/ Ak. Hogyan kössük meg a szerződést, én a 
terményt javasolnám. Az egy fix ár.  
 
Zoufal Béla Gyula képviselő: Én is ezt javaslom.  
 
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: 

 

211/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat  

a Zagyvarékas 016/21 hrsz.-ú, Szolnok 0285/5 hrsz.–ú szántók mezőgazdasági 
haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a Zagyvarékas, 016/21 hrsz, 
Szolnok 0285/5 hrsz. – ú Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló szántók 
haszonbérleti szerződésének Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás dűlő 16-25. szám alatti 
családi gazdálkodó újabb öt évre történő meghosszabbításához hozzájárul. A haszonbérleti díj 
mértékét: 40 kg / Ak terményben állapítja meg.  A Képviselő – Testület felhatalmazza Polónyi 
László polgármestert a haszonbérleti szerződésmódosítás megkötésére. 

Határidő : 2022.december 31.  

Felelős : Polónyi László polgármester 

 



 

 

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Farkas Anita aljegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Kézér Csaba 5051 Zagyvarékas, Nyárfás dűlő 16-25. 

értesülnek. 
 



 

1. melléklet a 210/2022. (XI. 30.) sz. Kt. határozathoz 
 
 
 



 

4. Napirendi pont 
 
Előterjesztés a Zagyvarékas Tájház Faluház területén lévő emlékhely kialakítására 
 
Polónyi László polgármester: Kaptunk egy kérelmet, egy beadványt, Cinka István tanár úrtól, 
ő a Helyi Értéktár Bizottság Elnöke. Két támogató segítségével szeretnének emlékhelyet 
kialakítani a Tájház területén, Hoffman Antal tiszteletére. Ő a Mezőgazdasági Szövetkezet volt 
elnöke. A tervek alapján 4 négyzetméter területet kérnének az általunk kijelölt részen, a tájház 
udvarán. A költségeket a két vállalkozó állná, az önkormányzatnak költségébe nem kerülne. A 
jövőre nézve lehetne bővíteni. 
 
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: 
 
 
212/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékas Tájház Faluház területén lévő emlékhely kialakításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a Zagyvarékas Tájház 
Faluház területén tervezett emlékhely kialakításához hozzájárul, Hoffmann Antal a 
Zagyvarékasi Mezőgazdasági Szövetkezet volt elnökének emlékére. Az Emlékhely 
megvalósításával kapcsolatos minden költséget magára vállal Virágh István, községünk 
díszpolgára, és Kovács Zoltán helyi vállalkozó.  

A határozatról: 
1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Farkas Anita aljegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Cinka István Helyi Értéktár Bizottság elnöke 

értesülnek. 
 

1. melléklet a 211/2022. (XI. 30.) sz. Kt. határozathoz 
 
Polónyi László polgármester úr 
Dr. Fekete Nóra jegyzőasszony 
Zagyvarékas Község Képviselőtestülete részére! 
 
Tárgy: Kérelem 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 



 

Tisztelt Jegyzőasszony! 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Támogatásukat kérve fordulunk Önökhöz! 

A Faluház -Tájházban szeretnénk emlékhelyet kialakítani Hoffmann Antalnak, a Zagyvarékasi 
Mezőgazdasági Szövetkezet volt elnökének!  

Indoklás: A szövetkezet a rendszerváltást követően is a település fontos munkáltatója volt. 
Több embernek, családnak biztosított megélhetést, elnök úr tevékenységének köszönhetően is.  

Elnök úr aktív szerepet vállalt a helyi közéletben. Támogatta a civil szervezeteket, 
egyesületüket és nem utolsósorban a rékasi kisdiákokat, az Alapítványon keresztül. Szívén 
viselte a Tájház ügyét is. 

Távlatokban a Tájház „parkjában” méltó emléket lehetne állítani mindazon személyeknek, akik 
sokat tettek a településért, annak lakóiért. Az emlékhely, emlékhelyek kialakítására több 
alkalmas terület is van a Tájházban, melyről Polgármester úr és a Képviselőtestület tagjai 
személyes bejárás során is meggyőződhetnek.   

Az Emlékhely megvalósításával kapcsolatos minden költséget magára vállal Virágh István, 
községünk díszpolgára, és Kovács Zoltán helyi vállalkozó. 

A csatolt terv más környezethez készült, de változtatásokkal a képviselőtestület határozata után, 
igazítani lehet a Faluház jellegéhez. A kerítés apácakerítés lenne, a terület műfű borítást kapna. 
A kitömött állatokról a vadásztársaság gondoskodna. Ezek bizonyára a gyerekek érdeklődésére 
is számot tarthatnak.  

A későbbiekben társadalmi összefogással, természetesen a képviselőtestület hozzájárulásával 
több emlékhely kialakítására kerülhetne sor. 

Köszönettel és tisztelettel kérjük a képviselőtestület hozzájárulását, engedélyét az emlékhely 
kialakítására. 

A kérelmet Virágh István és Kovács Zoltán támogatásával, hozzájárulásával benyújtotta: 

 

Cinka István 

Helyi Értéktár Bizottság elnöke 

Zagyvarékas, 2022. november 13. 

 

 

 



 

1. melléklet a 211/2022. (XI. 30.) sz. Kt. határozathoz 

 



 

 
 
 
 



 

5. Napirendi pont 
 
Előterjesztés a Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz.–ú területeken lévő veszélyes 
fák kivágására 
 
Polónyi László polgármester: A Kisszög területén lévő 0124/ 1 hrsz. – ú területen a veszélyes 
fák kivágásának felmérése megtörtént. Az Önkormányzat, mint erdőgazdálkodó bejelentkezett 
az erdőgazdálkodási nyilvántartásba. A terület jelen állapotához történő földhivatali 
nyilvántartás igazítása megtörtént. Az erdőgazdálkodási szakértő által a fák állapota felmérése 
került a javaslat illetőleg a költségterv elkészült.  
A tervezett fakivágás ügyében a Képviselő – testület közmeghallgatást tartott, melyen az 
erdészeti szakirányító is részt vett.  
A terepi bejárás és az erdőtervi lehetőségek alapján az alábbi erdőrészleteket javasolja a 
szakértő először fakitermelésre: 
 
Zagyvarékas 1/A, 1,81 ha, pusztuló nemes nyár állomány letermelése a legsürgetőbb.  
Zagyvarékas 1/C, 0,95 ha, nemes nyár állomány. Tarvágás után nemes nyárral fel lehet újítani. 
Királymezei Viktor erdészeti szakirányító a következőket fejtette ki a fakivágások 
megkezdésének kapcsán:   
A szerződések csak egy tervezetek mivel a mostani helyzetben igen nagy a bizonytalanság 
minden téren 

 ez alól a fapiaci helyzet sem kivétel 
 hiába egyeznénk meg a leírtakban, ha tudjuk, hogy a munka legjobb esetben is csak 3-

4 hónap múlva fog kezdődni 
 közben lesz egy évváltás 

A szerződésben leírtak egy előzetes támpontként szolgálnak és nyilván majd a munka 
megkezdése előtt aktualizálnánk az akkori helyzetnek megfelelően.   
A munkálatok elvégzésének megkezdéséhez nem szükséges a vegetációs időszak megvárása a 
szükséges engedélyezési, bejelentési eljárást követően a munkálatok megkezdhetők. 
Ezt a témát többszörösen körbejártuk már, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, csak az 1/A 
területet javasolja, ahol a teljes nemesnyár állomány kivágásra kerülne. Az ősz folyamán lenne 
a teljes visszatelepítés, a kettős keresztnek megfelelően.  
 
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: 
 
 
213/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Zagyvarékas Kisszög területén a 0124/1 hrsz.–ú területeken lévő veszélyes fák 
kivágásáról 



 

 
A Zagyvarékas 0124/ 1 hrsz. – ú területen lévő 1/A erdőrészlet fakitermelési, bejelentési, 
engedélyezési eljárás megindítása  

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, a Zagyvarékas un. „Kisszög” 
területén a  0124/1 hrsz. – ú  1/A erdőrészlet 1,81 ha pusztuló nemesnyár állomány  
fakitermeléshez szükséges engedélyezési , bejelentési  eljárás  megindításához hozzájárul.  

A fakitermeléshez szükséges engedélyezési bejelentési eljárások elvégzésével megbízza a 
Királymezei Kft. 5000 Szolnok Cserfa út 1. szám alatti erdészeti szakirányító céget.  

A munka megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése után a vállalkozóval a kivitelezési 
munkával kapcsolatos szerződés tervezetek felülvizsgálatra kerülnek az akkor aktuális helyzet 
alapján, mely vállalkozói szerződések elfogadásáról újabb Képviselő – testületi döntés 
szükséges.  
 
A határozatról: 
1. Polónyi László polgármester, 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Farkas Anita aljegyző, 
4. Királymezei Kft. 
értesülnek. 
 
 
 
 
                                                               1. melléklet a 213/2022. (XI.30.)sz. Kt. határozathoz  
 
 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI MUNKÁRA 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 Név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 Cím: 5051, Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

 Adószám: 15733067-2-16 

 Bankszámla szám:  

 Erdőgazdálkodói kódja:8005018 

 Képviselő neve, tisztsége:  



 

  

Mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő),  

 

Másrészről: 

 

Név: Királymezei Kft 

 Cím: 5000 Szolnok, Cserfa u. 1. sz. 

 Cégjegyzékszám: Cg. 16-09 015605 

 Adószám: 24835882-2-16 

 Bankszámla szám: 11600006-00000000-85393046 

 Képviselő: Királymezei Viktor ügyvez. (a.n.: Maglódszki Ilona) 

 Technikai azonosítószám: AA-5836080 

 

Mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) 

 

együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi, meghatározott feltételekkel: 
 
1./ A szerződés tárgya: erdőfelújítási munkák elvégzése 

Megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő kezelésében (tulajdonában lévő 
alábbi erdőrészletek erdőfelújítási munkálatait, nemes nyár gyökeres dugvánnyal: 

Zagyvarékas 1/A erdőrészlet 1,81 ha 

Zagyvarékas 1/C erdőrészlet 0,95 ha 

Összesen:    2,76 ha 

Azaz részletesen, az alábbi táblázatban foglalt munkaműveleteket: 

 

Munkaművelet megnevezése: 

Tuskófúrás 

Mélyforgatás 

Nehéztárcsázás 



 

Sorkitűzés 

Szükséges szaporítóanyag, 625 db/ha „A”gyökeres dugvány 

Csemete helyszínre szállítása 

Suhángültetés géppel, kézi kiszolgálással 

  

Királymezei Kft vállalja, hogy a fent részletezett munkát elvégzi, legkésőbb 2023. december 31-ig, 
1.000.000 Ft+ÁFA/ha egységáron, azaz 2.760.000 Ft+ÁFA díjért. 

 

2./ Vállalkozói díj: 
Fizetés banki átutalással a megrendelt munkák megkezdése előtt előlegbekérő alapján, az 
előlegbekérőn szereplő bankszámla számra 

A vállalkozói munkák megkezdésének feltétele, hogy a megküldött előlegbekérőn szereplő összeg 
a megadott bankszámla számon jóváírásra kerüljön. A Királymezei Kft az előleg bankszámláján 
történő jóváírása napján előleg számlát állít ki. 

A Megrendelő és a Vállalkozó egymással szembeni követelései kompenzálás útján is rendezhetők. A 
kompenzálás feltétele a mindkét fél által aláírt kompenzáló nyilatkozat, amely tartalmazza az 
összevezetésre kerülő számlák adatait, és a kompenzálásra kerülő követelések összegét. 

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapított vállalkozói díjtétel tartalmazza a vállalkozó 
valamennyi költségét. 

3./ A vállakozó jogosult alvállalkozó igénybevételére. Az alvállakozó hibás teljesítése esetén a 
kártérítési felelősség a vállalkozót terheli. 

4./ Szerződő felek késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére kötbért kötnek ki, melynek 
mértéke a késedelmesen teljesített kötelezettség értékének, illetve az el nem  végzett vagy nem 
teljesített kötelezettség értékének 5, azaz öt százaléka. 

5./Egyéb: 

-  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései és az egyéb 
jogszabályban írt rendelkezések az irányadók. 

- Jelen okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írják alá, hogy az irányadó 
ténybeli és jogi helyzet ismeretében jelen szerződés megtámadásának jogáról (így különösen 
tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés, feltűnő értékaránytalanság) – a szerződés 
aláírásával – kifejezetten lemondanak.  

 

Szolnok, 2022. június 22. 

 

 



 

 

……………………………… ……………………………... 

Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 

képv.: képv.:Királymezei Viktor, ügyvezető 

 

 

2. melléklet a 213/2022.(XI.30.)sz. Kt. határozathoz  

 

 

HATÁRIDŐS ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 
2022. évre 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 Név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

 Cím: 5051, Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 

 Adószám: 15733067-2-16 

 Bankszámla szám:  

 Erdőgazdálkodói kódja:8005018 

 Képviselő neve, tisztsége:  

  

Mint eladó (továbbiakban: eladó),  

 

Másrészről: 

 

Név: Királymezei Kft 

 Cím: 5000 Szolnok, Cserfa u. 1. sz. 

 Cégjegyzékszám: Cg. 16-09 015605 

 Adószám: 24835882-2-16 



 

 Bankszámla szám: 11600006-00000000-85393046 

 Képviselő: Királymezei Viktor ügyvez. (a.n.: Maglódszki Ilona) 

 Technikai azonosítószám: AA-5836080 

 

Mint vevő (továbbiakban: vevő) 

 

együttesen: szerződő felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi, meghatározott feltételekkel: 
 
3./ A szerződés tárgya: Faanyag adásvétele 
 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy előzetes tárgyalásaik alapján a mai napon jelen 
okiratba foglalva meghatározott feltételekkel, egymással határozott időtartamra, 2022 ……… 
napjától 2022. december 31. napjáig belföldi határidős adásvételi szerződést kötnek. 

Vevő az alább meghatározott erdőrészletekben hatósági erdőgazdálkodási bejelentés alapján 
fakitermelést végez a saját költségén és az így kitermelt faanyagot felvásárolja a szerződés 2. pontja  

szerinti egységárakon. 

Erdőrészlet Terület (ha) Használati mód Fafaj Fatömeg (nettó m3) 

Zagyvarékas 1/A 1,81  TRV NNY cca 200 m3 

Zagyvarékas 1/C 0,95 TRV NNY cca 200 m3 

 

 

4./ Méretek, egységárak: 
 

Választék megnevezése Hossz (cm) Átmérő 
(cm) 

Tő melletti nettó 
egységár (Ft/m3) 



 

Nemesnyár hámozási rönk I. o. 260+5 28-tól 14.000 

Nemesnyár hámozási rönk I. o. 190+5 24-től 12.000 

Nemesnyár fűrészrönk 250+5 18-tól 9.000 

Nemesnyár fűrészrönk 250+5 14-től 8.000 

Nemesnyár fagy.fa vastag  120+5 18-tól 8.000 

Nemesnyár fagy.fa vékony 120+5 14-től 8.000 

Nemesnyár papírfa kéregben 200 8-tól 2.000 

Nemesnyár rostfa 200 5-től 1.000 

 

 

Az egységárak tő mellett értendők, a fakitermelési díjak levonását követően! A fakitermelés a 
Királymezei Kft szervezésében és költségére történik. 

Egységárak érvényessége: 2022……….-2022. december 31.ig 

 

5./ Mennyiség: A mennyiség megállapítása mindenkor tő mellett a felek közös felvételezésével 
történik. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy utólagosan semmilyen oknál fogva és 
körülmény miatt sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt egymással szemben nem tesznek 
és nem fogadnak el. A mennyiségek megállapítása a következők szerint történik: tűzifa 
sarangban 1,7 ÜRM =1 erdei köbméter, fagyártmányfa sarangban 1,6 ÜRM=1,0 erdei köbméter, 
papírfa és rostfa sarangban 1,8 ÜRM=1,0 erdei köbméter, ipari fák (hámozási rönk, fűrészrönk) 
csúcsátmérő alapján, fűrészrönk 14 cm-től sarangban, 1,8 ÜRM=1,0 erdei köbméter 

 

6./ Szállítás:  
- A szállítás a vevő szervezésében és költségére történik. 
- Az áruval kapcsolatos kárveszély akkor száll át a vevőre, amint a vevő (vagy fuvarozója) az árut 

felterhelte a szállító járműre vagy a szállító az árut a megrendelő telephelyén leterhelte.  
- A szállításhoz kapcsolódó EKAER számok kérése a Királymezei Kft feladata. 
 

7./ Fizetés és számlázás: 

- Fizetés banki átutalással Eladó által kiállított számla alapján, a számla keltétől számított 10 
naptári napon belül az Eladó bankszámlájára 

- Vevő késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésre kötelezett, melynek mértéke a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értéke – (Ptk 2013. évi V. törvény 6:155§ 1. és 4. bekezdés) szerint. A 
kamatfizetés kezdő időpontja a számla fizetési határidejét követő nap. 



 

- Az Eladó minden teljesített szállításról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 163. §(2) c) pontjában meghatározott határidőn belül számlát bocsát ki a Vevő részére. 

- A Vevő és az Eladó egymással szembeni követelései kompenzálás útján is rendezhetők. A 
kompenzálás feltétele a mindkét fél által aláírt kompenzáló nyilatkozat, amely tartalmazza az 
összevezetésre kerülő számlák adatait, és a kompenzálásra kerülő követelések összegét. 

8./ Egyéb: 
 

-  A vevő tudomásul veszi, hogy az áru tulajdonjoga az eladót illeti meg mindaddig, amíg a teljes 
vételár ellenértéke az eladó részére kifizetésre nem kerül. 

-  Az 1. pont szerinti erdőrészletekben jelen szerződés kezdő időpontját követően, a szerződés időbeni 
hatálya alatt-különös figyelemmel a fakitermelés idejére- balesetvédelmi, tűzvédelmi és más védő, 
óvó rendszabályok betartásáért a vevő illetve annak alvállalkozója tartozik feltétlen felelőséggel 

- A fakitermelési díjat a Királymezei Kft fizeti. 
-  Az eladó kijelenti, hogy a fakitermelés a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően történik, a 

szakirányító a szükséges bejelentéseket elvégezte, valamint a szerződés aláírásával egy időben a vevő 
részére a műveleti lapról másolati példányt ad.  

- Az eladó vállalja, hogy az 1. pont szerinti erdőrészletek határvonalát földmérővel kitűzeti a 
fakitermelés megkezdéséig.. 

-  Eladó szavatolja, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan és az azon álló faállomány kizárólagos 
tulajdonát képezi, továbbá hogy a jelen szerződés tárgyát képező faállomány per-, teher- és 
igénymentes és azzal szemben harmadik személynek semmilyen joga, követelése nem áll fenn, 
amely vevő tulajdonszerzését részben vagy egészben korlátozná vagy kizárná. Ezt szerződő felek 
aláírásukkal elismerik és nyugtázzák.  

- A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései és az egyéb 
jogszabályban írt rendelkezések az irányadók. 

- Jelen okiratot a szerződő felek elolvasás és értelmezés után azzal írják alá, hogy az irányadó 
ténybeli és jogi helyzet ismeretében jelen szerződés megtámadásának jogáról (így különösen 
tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés, feltűnő értékaránytalanság) – a szerződés 
aláírásával – kifejezetten lemondanak.  

 

Szolnok, 2022. június 22. 

 

 

 

……………………………… ……………………………... 

Zagyvarékasi Község Önkormányzata Királymezei Kft., vevő 

képv.:  képv.:Királymezei Viktor, ügyvezető 

 

 

 



 

6. Napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi 
munkatervének elfogadása 

Polónyi László polgármester: A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló rendelet 4. fejezet 
12. §-ában foglaltak szerint a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén elő kell terjeszteni 
a képviselő-testület következő évi munkatervét, amely tartalmazza – a tervezhetőség érdekében 
- az ülések tervezett időpontját, és a már előre ismert napirendeket. A képviselő-testület soros 
ülését minden hónap utolsó csütörtökjén 16 órakor a KÖZSÉGHÁZA házasságkötő termében 
tartja. A Képviselő-testület évente 1 alkalommal közmeghallgatást tart. A rendkívüli ülések a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint kerülnek összehívásra.  

Én azt javaslom, hogy három havonta térjünk a költségvetésre vissza. Ne essünk abba a hibába, 
mint a 2022-es évben.  

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: 

214/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

A Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi munkatervének 
elfogadására 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2023. évre vonatkozó 
munkatervet a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
 
A határozatról: 

1.) Polónyi László polgármester, 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3.) Farkas Anita aljegyző, 
4.) Képviselő-testület tagjai, 
5.) Bizottságok nem képviselő tagjai 
6.) Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 

értesülnek. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

1. melléklet a 214/2022. (XI.30.) sz. Kt. határozathoz 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. ÉVI 

MUNKATERVE 

2023. február 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Előterjesztés a 2023/2024. nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására 

 Előadó: jegyző  

3. Beszámoló a 2022. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Kővári Judit adóügyi ügyintéző 

4. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

5. Beszámoló a pályázatfigyelő 2022. évi munkájáról 

Előadó: Balázs Adrienn Ildikó előadó 

6. Javaslat a társadalmi szervezetek 2023. évi pályázati kiírásának közzétételére 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

2023. március 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Beszámoló az Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Balogné Lakatos Márta óvodavezető 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 



 

4. Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatásának elbírálására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

5. Beszámoló a katasztrófavédelem 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Matuska Zoltán tü. ezredes 

6. Tájékoztató az Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Cinka István bizottsági elnök 

7. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Rózsa Ibolya igazgató 

8. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének 
elfogadásáról 

Előadó: Rózsa Ibolya igazgató 

 

2023. április 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményvezetői pályázatának kiírása  

3. Beszámoló a közrend- és közbiztonság 2022. évi helyzetéről, a bűnmegelőzési munkáról 

Előadó: Csábi László megbízott őrparancsnok 

4. Beszámoló a Polgárőrség 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Polónyi László polgárőr parancsnok 

5. Tájékoztatás a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola 2023/2024. tanévére beiratkozott 
tanulók létszámáról 

Előadó: Polónyi László intézményvezető 

6. Beszámoló a Zagyvarékasi Községi Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Zsigmond Rita vezető 

7. Tájékoztató a Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Kerekes Sámuel  

8. Javaslat a 2023. évi közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására 



 

Előadó: Polónyi László polgármester 

 

2023. május 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és 
elfogadására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének 
módosítására 

Előadó: gazdasági vezető 

 

3. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi 
tevékenységéről 

Előadó: Varga Ágnes előadó 

4. Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált Központ 2022. évi 
tevékenységéről 

Előadó: Osztásné Szabó Hajnalka 

5. Javaslat a 2023. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem adományozásának 
előkészítésére 

Előadó: Polónyi László polgármester 

6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 

7. Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: jegyző 

 

 

2023. június 

 



 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Beszámoló a védőnői szolgálat 2022. évi tevékenységéről 

Előadó: Herczeg Andrea védőnő  

3. Javaslat a 2023. évi Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasért Emlékérem adományozására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

4. A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményvezetői pályázatának elbírálása  

Előadó: Polónyi László polgármester  

 

2022. július – augusztus SZÜNET  

 

2022. szeptember 

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Javaslat a 2023. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra 

Előadó: Polónyi László polgármester 

3. . Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének 
módosítására 

Előadó: gazdasági vezető 

 

 

2023. október 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

2023. november 

1.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 



 

Előadó: Polónyi László polgármester 

2. Előterjesztés a képviselő-testület 2024. évi munkatervének megállapítására 

Előadó: Polónyi László polgármester 

3. Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 

Előadó: jegyző 

4. . Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének 
módosítására 

Előadó: gazdasági vezető 

 

 

Zagyvarékas, 2022. november 20. 

                                                                                                                                         Polónyi László  

                                                                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

7. Napirendi pont 
 
Előterjesztés a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása 
 
Polónyi László polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése előírja, hogy az 
éves ellenőrzési tervet a Képviselő- Testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell 
jóváhagynia. A belső ellenőrzési feladatokat évek óta ellátó Vincent Auditor Kft. – vel 
együttműködve készítjük a Nemzetgazdásági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
Mintájának megfelelően.  Elkészítésre került a 2023. évi belső ellenőrzési terv, mely jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. Minden évben egy-egy területet kiválasztunk, idén a 
Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha kerül ellenőrzés alá. Itt is konyha működésének, 
gazdálkodásának, gazdaságosságának ellenőrzése történne meg. E a cég nem először dolgozik 
nálunk. Ehhez pénzt kell rendelnünk, ennek az elvégzése 300.00,- Ft. + Áfa lenne.  
 



 

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: 

215/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 2023. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) 
bekezdésében előírtak figyelembevételével a 2023. évi belső ellenőrzési munkatervét az 
előterjesztettek szerint – Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha Intézményén belül a 
konyha élelmezési tevékenysége, működése, gazdálkodása, gazdaságosság ellenőrzése céljából 
– jóváhagyja. A Vincent Auditor Kft. által jelen határozat mellékletét képező benyújtott a belső 
ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó árajánlatot elfogadja.   
 
Határidő: 2023. év  
Felelős: jegyző  
 
A határozatról: 
1. Polónyi László polgármester,  
2. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Farkas Anita aljegyző, 
4. Vincent Auditor Kft.  
értesülnek. 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  1. melléklet a 215/2022.(XI.30.) sz. Kt. határozathoz 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

 
Zagyvarékasi 
Égszínkék 
Óvoda és 
Konyha  
 
 
 
„irányító szervként 
végzett ellenőrzés” 

Célja: annak 
megállapítása, hogy a 
konyha élelmezési 
tevékenysége 
szabályozott-e, működése, 
gazdálkodása megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak és 
belső szabályzatoknak, 
tevékenysége gazdaságos-
e 

 
Tárgya: konyha élelmezési 
tevékenység, működés, 
gazdálkodás, 
gazdaságosság 
 
Időszak: 2022. év 

 
- Szabályozatlan 
működés 
kockázatai 
 
- Elszámolások, 
nyilvántartások 
hiányosságai 

Típusa: 
Rendszer 
ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumo
k, 

nyilvántartáso
k 

szúrópróbasze
rű ellenőrzése 

 

Interjúkészítés 

 

2023. II. 
negyedév 

(április) 

 

 

12 belső 
ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a 
kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből 
folyamatosan biztosítottak 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, 
éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap 
 
Dátum: 2022. november 23. 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
 
                   _____________________________ ________________________ 
                               Lisztes-Tóth Linda Dr. Fekete Nóra 
                           Belső ellenőrzési vezető jegyző 
 



 

2. melléklet a 215/2022.(XI.30.) sz. Kt. határozathoz 

 
 
 



 

8. Napirendi pont 
 

Előterjesztés Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének Zagyvarékas 
Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 
 
Polónyi László polgármester: Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
határozza meg. 
Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási 
költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében 
át kell vezetni. 
A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 
Zagyvarékas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás 
sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására 
folyamatosan változnak. 
A) A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, 

amelyek a 2022. évi költségvetés elfogadását követően 2022. október 31-ig váltak 
esedékessé. 

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő: 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata: 

- B115 rovaton szereplő 23.454.313.- Ft tartalmazza az IPA kiesése miatti támogatást, 
valamint a RÖT-re kapott támogatást, 

- B116 rovat 1.858.000.- Ft a 2021 évre kapott, de pénzügyileg 2022-ben megvalósult 
szociális tüzelő (barnakőszén) támogatása szerepel, 

- B3 rovaton összesen 12.896.797.- Ft, a B4 rovaton összesen 1.002.129.- Ft 
többletbevétel került könyvelésre, 

- a maradvány összege -5.002.- Ft korrekcióval került megállapításra, 
- a személyi juttatásokon 3.610.011.- Ft, dologi kiadásokon 23.390.851.- Ft, beruházáson 

19.615.478.- Ft (MF Komm.eszk. 14.239.253.- Ft, MF Játszótér 6.053.233.-, VCSM 
koncesszió -762.677.-, egyéb 85.669.- Ft), valamint a felújításon 25.167.185.- Ft 
(korrekciós tétel, Belterületi utak felújítása 698.500.-, Kisszög 4.200.000.- Ft) 
módosítás valósult meg. 

2. Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal: 
- A bevételi oldalon a B16 rovat 6.701.321.- Ft-tal növekedett meg, mely tartalmazza a 

választásra kapott 2.249.961.- Ft-ot, a népszámlálásra érkezett 2.556.310.- Ft-ot, 
valamint az időközi választásra igényelt 1.895.050.- Ft támogatást. A kiadási oldalon 
ezen összeg az alábbiak szerint oszlik meg: személyi juttatások 5.161.030.- Ft, 
munkaadói járulék 714.782.- Ft, dologi kiadások 825.509.- Ft.   

3. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár: 
- Többletbevételként 534.- Ft jelenik meg a B411 rovaton, mely kiadásként a felújítás 

soron jelenik meg. Továbbá a felújítás rovatra a dologi kiadások sorról átcsoportosításra 
került 478.150.- Ft (elektromos fűtőtestek villamoshálózatának felújítása). 

4. Zagyvarékas Községi Bölcsőde: 



 

- Bevételi előirányzat 1.974.- Ft-tal (B411 rovat 1.624.- Ft és B8131 rovat 350.- Ft) 
növekedett, melynek kiadási oldalon történő előirányzatosítása a beruházás soron 
valósult meg. 

- Kiadási előirányzat esetében a dologi előirányzatból 29.006.- Ft került a Beruházás 
rovatra, mely így összesen 30.980.- Ft-tal módosult (mikro, mosógép) 

5. Égszínkék Óvoda és Konyha: 
- Bevételi előirányzaton belüli módosítások az étkezési térítési díjak befizetéséből / 

továbbszámlázásból adódik: B402 rovat 9.002.006.- Ft, B403 7.870.-, B405 1.355.000.-
, B406 2.797.319.-, összesen 13.162.195.- Ft melynek előirányzatosítása a kiadási 
oldalon a személyi juttatásokon 227.636.- Ft, dologi kiadásokon (élelem) 12.874.488.- 
valamint a beruházás soron 60.071.- Ft értékben jelenik meg. 

 
B) A megemelkedett élelmiszerárak miatt 2022. 11-12. hóban várható költségnövekedés, 

valamint a Hivatal esetében a nem tervezett jutalmak kifizetése miatt az alábbi előirányzat 
módosítás válik szükségessé 2022. novemberével: 

 
1. Önkormányzat: 
a) bevételi oldalon: B35 rovaton 10.120.000.- Ft, 
b) kiadási oldalon: K915 (intézményfinanszírozás) 10.120.000.- Ft. 
2. Égszínkék Óvoda és Konyha: 
a) kiadási oldalon: K312 (élelmezés) rovaton 6.000.000.- Ft és K351 (Áfa) rovaton 1.620.000.- 

Ft, Összesen: 7.620.000.- Ft 
b) bevételi oldalon: B816 (intézményfinanszírozás) 7.620.000.- Ft. 

 
3. Polgármesteri Hivatal: 

a) kiadási oldalon: személyi juttatás 2.123.000.- Ft és munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulása adó 377.000.- Ft, összesen: 2.500.000.- Ft. 

b) bevételi oldalon: B816 (intézményfinanszírozás) 2.500.000.- Ft. 
 
A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-2. és 9-13. melléklete került 
módosításra. 
 
Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a 
Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, a költségvetési rendelet-
módosítás (indokolással és előzetes hatásvizsgálattal), valamint a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt költségvetési rendelet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet a fentiek alapján megvitatni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
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 rendeletet hozza: 

 
 
 
 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő - testületének 

16/2022. (XII. 1.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) rendelet módosításáról 
 
 
 
 

9. Napirendi pont 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszok 
 
Polónyi László polgármester: A kóbor kutyákkal mi is és az állatvédők is küzdenek. Lassan 
már nincs olyan hét, hogy ne mentenénk kutyát. Ezért is hívtam fel a figyelmet az állatvédők 
támogatására. Sajnos nincsenek chipelve ezek a kutyák. A legvégső esetben szeretnénk csak 
szólni a gyepmesternek, Jászladányba. Minden kutyát próbálunk megmenteni. Két kennelt is 
próbálunk kialakítani, ahová ideiglenesen eltudjuk majd helyezni a kutyákat. Ártézi kút táblát 
pótolni fogjuk olyanra, ahol van felirat. Köszönöm az észrevételt. A gáttal kapcsolatban, van 
ugye egy gátőrünk. Azok az eszközök, amik arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a 
felhajtást gépjárművel a gátra, azok is rendelkezésre állnak. A gát nem a mi tulajdonunk, 
jelezzük majd a tulajdonosnak a problémát. Kamera-gát, kimentünk, megnéztük, a víztorony 
láthatósága nem tökéletes. A mostani helyzet szerint a rákötés nem oldható meg. Ott egy más 
típusú kamera kihelyezését kell megoldani, memória kártyás, stb. amiről kiolvasható a felvétel. 
Ezt terveztetni kell. Fagyban, télben ilyen eszközöket nem lehet telepíteni, de folyamatosan 
bővíteni fogjuk a rendszert. Közterület felügyelet nem tudom, miért szűnt meg Zagyvarékason.  

 
Szuróczki József Képviselő Úr Zagyvarékas közigazgatási területén mezei őrszolgálat 
létrehozásáról kért tájékoztatást:  
Zagyvarékas közigazgatási területeihez tartozó termőföldek védelme évek óta visszatérő 
probléma. Települési önkormányzat önként vállalt feladatként a közigazgatási területéhez 
tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat 
létrehozásával gondoskodhat. 
1. A mezei őrszolgálat létrehozásához kapcsolódó jogszabályok: 
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 



 

CLIX. törvény 
- a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 
- a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM 
együttes rendelet.  
2. A mezei őrszolgálat létrehozásának, fenntartásának költségei, azok finanszírozása 
A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működtetési költségeit a 
földhasználó/ingatlantulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által 
biztosított hozzájárulásból kell fedezni (1997. évi CLIX. törvény 19. § (1)). Az 
önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a mezőőri járulék mértékét és megfizetésének 
módját. A mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A fenti 
szabályozásból eredően tehát a mezei őrszolgálatról és a mezőőri hozzájárulásról szóló 
rendeletet úgy kell megalkotni, hogy a mezőőri járulék megfizetésének első teljesítési határideje 
megelőzze a mezei őrszolgálat működésének megkezdését. „A mezei őrszolgálat 
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 
igénybevételének rendjéről és feltételeiről” szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 
alapján az újonnan létrehozott őrszolgálatért a megalakítási költségek 50%- át, - mezőőrönként 
legfeljebb 500.000 forintot- visszaigényelhet az önkormányzat, a mezei őrszolgálat 
nyilvántartásba vételétől számított harminc napon belül. 
A fenntartással és működéssel kapcsolatban felmerült költségek (személyi és dologi) 50%-a - 
legfeljebb 90.000 forint/hó/fő - visszatérítését kérheti az önkormányzat negyedéves 
időszakokra utólag Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervénél. 
A kérelem alapbizonylatai csak a költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások 
lehetnek. 
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve megvizsgálja az igényjogosultságot, 
és határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről vagy elutasítja a kérelmet. Pozitív 
elbírálás esetén a támogatás kifizetése a NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási 
folyósítási számláról történik. 
A megalakítási és működési költségek számításához az alábbi adatok állnak 
rendelkezésre: 
1. Terület: Az érintett terület nagyságáról a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Földhivataltól 
adatbekérés szükséges.  
2. Bérezés, felszerelés 
A mezőőr közalkalmazott, munkaviszonyának szabályaira a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Tv. rendelkezései az irányadóak. A mezei őrszolgálat létrehozása az 
Önkormányzat hatáskörébe utalt feladat, a szolgálat működtetése egy részről lehetséges önálló 
költségvetési szerv (intézmény) létrehozásával, másrészt működtethető a szolgálat oly módon, 
hogy a mezőőrök az Önkormányzattal közvetlen jogviszonyban álló közalkalmazottak (a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A §.). Az eredményes 
szolgálatellátáshoz szükséges eszközök, személyenként: 
- ruházat a 29/1998. ( IV.30.) FM rendelet 8. sz. melléklete alapján  
- sörétes vadászlőfegyver, lőszerrel  
- távcső,  
- mobiltelefon  



 

- digitális fényképezőgép  
- 2 db. éjjellátó készülék  
Ezen eszközök beszerzése is jelentős költségekkel terheli az önkormányzatot.  
3. Járműhasználat és annak költségei 
A mezei őrszolgálat működési területét úgy kell kialakítani, hogy annak napi, rendszeres 
ellenőrzése biztosított legyen. A feladat ellátásához, figyelemmel a terület nagyságára, 
szükséges járművet használni. A járművet a szolgálat ellátásához biztosíthatja a létrehozó 
Önkormányzat vagy a mezőőr használhatja a rendelkezésére álló saját járművét. Jelenleg az 
Önkormányzatnak erre a célra használható gépjárműve nincs. 
4. Egyéb költségek 
A mezőőröknek éves továbbképzésen kell részt venniük. A képzés díja is költségként 
jelentkezik.  
A szolgálati célú lőfegyver megszerzésére és tartására irányuló eljárás szolgáltatási díját is 
figyelembe kell venni a költségeknél  
A megalakítás és működés költségeihez történő állami hozzájárulás nem fedez valamennyi 

költséget, tehát mindenképpen indokolt a mezőőri járulék bevezetése. 

A mezőőri járulék kivetése beszedése önkormányzati rendelettel történik. ( A Képviselő – Úr 

által hivatkozott Jászladány Nagyközségben a mezőőri járulék éves díja 850 Ft / ha / év) 

Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati rendelettel megállapított mezőőri járulék kivetése, 

beszedése és szükség szerint adók módjára történő behajtása a Polgármesteri Hivatal 

apparátusával történik további anyagi terheket és humánerőforrás igényeket vett fel. 

(bevallások előkészítése, kiküldése, bevallások alapján a mezőőri járulékról szóló határozatok 

elkészítése, kikézbesítése, a helyrajzi számok egyeztetése a bevallásokkal digitális térkép 

alapján, a bevallást elmulasztók felszólítása, szükség esetén a földtulajdonos kilétének 

megállapítása stb.). Ez, mind olyan munkafolyamat, amelyek arányát előre nem lehetséges 

pontosan meghatározni.  A Polgármesteri Hivatal éves postaköltsége csak a mezőőri járulék 

bevezetésével mintegy kb. 200.000..-Ft-tal megnőhet (kézbesítési díj, tértivevényes 

küldemények díja), növekszik a papír és a nyomtatási igény is, a kapcsolódó adminisztratív 

feladatok ellátása, beleértve a járulék kivetésével, beszedésével, behajtásával, valamint ideértve 

a mezőőri szolgálathoz tartozó személyzeti és pénzügyi-elszámolási feladatokat, indokolt lehet 

1 fő adminisztratív munkakörrel történő apparátusbővítés.  

Kiss László képviselő kérdéseire válaszolnék. Vendéglátó egységek előtt történtek szemetes 

kihelyezések. A lakosok nem biztos, hogy örülnének, ha eléjük kerülne ki.  Javaslatot kérnénk. 

Kamera rendszer bővítése, elvetettük, mert nem biztos, hogy az a lakos bevállal mindent azzal 

kapcsolatban, amit éppen felvesz a kamerája. Egy önkormányzati alszámla létrehozása, amelyre 

tudnak utalni, az ide befolyó pénzt köztéri kamerákra fordítjuk teljes egészében, azt eltudom 

képzelni. Ennek utánanézünk és a lakosság felé tolmácsolni fogjuk. Ez megvalósítható. 



 

Kiss László képviselő: Én akkor el is kezdeném. Egy havi tiszteletdíjamat szeretném ehhez a 

kezdeményezéshez felajánlani.  

Polónyi László polgármester: Művelődési Ház előtti tó, amikor az árkot betemették, már 

akkor kérdeztem, hogy miért kellett ezt csinálni. Az önkormányzat temette be, csak nem a mi 

területünk, az a Főúthoz tartozó vízelvezető árok lenne. Elindult egy folyamat, az útpadkák és 

a pakoló kialakítása, úgy gondolom, hogy ott a Művelődési Ház előtt a megállni tilos tábla 

kihelyezése indokolt. Használjuk a parkolót, ne az út szélén, a padkán álljunk meg. Ha ez 

megvalósul, akkor a felszíni vízelvezetés is megtörténik. Türelmet kérek. A táblát mi nem 

tudjuk kihelyezni, de mi kérhetjük. Baptistákkal kapcsolatban, ők kérnek egy együttműködési 

megállapodást, hogy ők ételt adjanak a lakosságnak. Jelenpillanatban is adnak ételt. A 

megállapodás még nem íródott alá. A Népkonyháról pedig beszéljünk. Elindult egy folyamat, 

van ugye egy konyhánk. Az Önkormányzat egy másik szolgáltatóval is megállapodást köt.  

 

Kiss László képviselő: Amikor az új konyha megépült az egyik pályázati feltételt az volt, hogy 

a szociális étkeztetés és a gyermek étkeztetés kb. 50-50 % legyen. Ha még egy ilyen 

vállalkozást, a Baptistákat ide hozzuk, akkor tudjuk-e teljesíteni ezt a kritériumot?  

 

Polónyi László polgármester: Ezért is nem írtuk alá egyelőre a megállapodást. De ők jelen 

vannak. A Népkonyha az ígérte 2-3 hete, hogy idén elindul. De még nem kötöttük meg a 

szerződést. Reméljük, hogy előbb utóbb elindul. Fürdő utca 6. kóbor kutyákat több helyről 

jelezték, kimentünk megnéztük, a kerítés valóban rossz. Fel fogjuk szólítani a tulajdonost. 

Útpadka hol tart? Előző ülésen döntöttünk arról, hogy egy vállalkozóval kötött megállapodás 

keretében hozzá jutunk 100 köbméter darált betonhoz. Úgy gondolom, hogy ez a művelet nem 

indult el valami miatt. Mert ha itt lesz az a 100 köbméter, az útpadkákat saját erőből megtudjuk 

valósítani. Ha nem, akkor súlyos pénzekért kell megvásárolni az ide szükséges anyagot. Ha a 

Képviselő-testület azt javasolja, hogy vásároljunk, akkor ezt megtesszük. De nagyon sok helyen 

van probléma, sorolhatjuk az utcákat. Itt nagy mennyiségre lenne szükség. Egy rendkívüli ülés 

keretében tudunk erről dönteni. Javaslom, hogy vegyük fel újra a kapcsolatot a vállalkozóval. 

Csillagfényes Karácsonnyal kapcsolatban, hogy legyenek fények. Vannak elképzelések, 

egyelőre nem mertem nagy fényűzést, kivilágítást kezdeményezni, mert ugye több intézményt 

bezártunk, a fűtést lecsavartattuk. Kicsit visszás lenne így az egész. Fát azt kaptunk egy helyi 

lakos felajánlásából, azt ugye kivilágítjuk.  Nézzük meg, hogy milyen fényeink vannak.  

Nagy Gábor Mihályné képviselő: Csak egy pár égőre gondoltam, nem nagy pompára, 

fényáradatra, csakhogy mégis adjuk meg az ünnep hangulatát.  



 

Polónyi László polgármester: 40-es utca, megáll a víz a gát mellett az utcában, ezt még nem 

hallottam. Nincsen felszíni vízelvezető? Árok nincsen? Kimegyünk, lefotózzuk. Megküldjük a 

kivitelező cégnek és kérünk ebben az ügyben egy segítséget tőlük. Még a főúttal kapcsolatban 

annyit, hogy ígéretet a kaptam, hogy hidegaszfalttal a 32/135-ös bekötő utat kikátyúzzák, még 

az idén.  A felezőt fessék fel, ezt felírom.  

 

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: 

 

 
216/2022. (XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Interpellációs kérdésekre adott válaszokról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési képviselők által 
feltett interpellációs kérdésekre Polónyi László polgármester válaszát tudomásul veszi és 
elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról: 

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

értesülnek. 
 
 
 
 
 
 
Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Polónyi László polgármester az 
ülést 17:05 órakor berekeszti. 
 



 

 
                 Polónyi László                           K.m.f.                                Farkas Anita 
                   polgármester                                                                           aljegyző 
 


