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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. április 23-án megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Fekete László polgármester 

  Kiss László alpolgármester 

  Boronkay Andrea képviselő 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Lakó Attila képviselő 

  Rabecz Katalin képviselő 

 

Meghívottak:  dr. Kórós Tímea jegyző 

 Pethőné Nagy Ilona aljegyző 

 Kovácsné Ossik Erika óvoda vezető 

 Kaszaláné László Judit élelmezésvezető 

 Tóthné Misinszki Hajnalka pénzügyi előadó 

 Misinszki Tibor falugondnok 

 

Megjelentek:   Fügedi Anett jegyzőkönyvvezető 

  Szabó Józsefné jegyzőkönyvvezető 

 

Fekete László polgármester 

Köszöntöm a testületet és a jelenlévőket. A testület határozatképes 7, képviselőből 6 van 

jelen, Fügedi Szilárd képviselő úr igazoltan marad távol. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 

választom Kiss László alpolgármestert és Lakó Attila képviselő urat. 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

45/2015. (IV.23.) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan elfogadta  

jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss László alpolgármestert és Lakó Attila képviselő urakat. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 

 

Fekete László polgármester 

A napirendi pontokat a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. 5 határozatával egészíteném ki. Kérem, a testületet szavazzon a 

napirendi pontok elfogadásáról 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

46/2015. (IV.23.) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a napirendi 

pontokat, és azt egyhangúan elfogadta. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester 
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1. napirendi pont 

A Zagyvaszántói Községi Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatának tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

Az első napirendi pont az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

tárgyalása. A Pénzügyi-, Községfejlesztési-, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozati Bizottsága 
ülésén dr. Kórós Tímea jegyző részletesen ismertette a változásokat az előző SZMSZ-hez 

képest. A Pénzügyi-, Községfejlesztési-, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozati Bizottsága 

döntésének, ismertetését kérem Boronkay Andrea elnöktől. 
 
Boronkay Andrea képviselő 

A Bizottság az 5. mellékletben megfogalmazott pontosításokkal, elfogadásra javasolja az 

SZMSZ-t. 

 

Fekete László polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem, a testületet szavazzon. 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a  

 

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 

 

2. napirendi pont 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. évi zárszámadásról 

szóló előterjesztés és rendelet tárgyalása. 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A második napirendi pont a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet tárgyalása. A Kincstár 

visszaigazolta és elfogadta a zárszámadást. Ha a testület nem kíván hozzászólni, akkor 

kérem, szavazzon! 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a  

 

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  

a 2014. évi zárszámadásáról 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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3. napirendi pont 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány előterjesztésének 
tárgyalása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A harmadik napirendi pont a 2014. évi pénzmaradvány előterjesztésének tárgyalása, amit a 

Bizottsági ülésén is tárgyalt. Jövőre jobban odafigyelünk a pénzmaradvány pontos 

számítására.  

 

Boronkay Andrea elnök 

A Bizottság javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Fekete László polgármester 

Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, a testületet szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

47/2015. (IV.23.) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi 
pénzmaradványról készül előterjesztést és azt az alábbiak szerint elfogadja 

 

I. A 2014. évi helyesbített pénzmaradvány összegét 9 251 000 Ft-ban hagyja jóvá.  

 

II. Az előterjesztést a Képviselő - testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendeleti 

javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak alapján. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a 

2015. évi félévi zárás után módosítsa a költségvetési rendeletet.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

 

4. napirendi pont 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat települési közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

előterjesztés és rendelet tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A negyedik napirendi pont a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet. 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A bérleti díjak módosultak? 

 

Fekete László polgármester 

Igen, az iskolában rendezvényeket szerveznek és a konyhának, valamint a terembérlésnek 

nem volt díjszabása. 
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Boronkay Andrea képviselő 

Díj emelés történt? 

 

Fekete László polgármester 

A többi bérleti díj nem változott, a régi összegek maradtak. 

 

Pethőné Nagy Ilona jegyző 

A bérleti díjakon a testület bármikor tud változtatni határozattal. 

 

Lakó Attila képviselő 

A fűtés díjak mikor kerülnek megállapításra? 

 

Fekete László polgármester 

Most nem javasolnám, hogy, jön a nyár és az több előkészületet igényel, hogy pontosan ki 

tudjuk számítani. amennyiben nincs több észrevétel, kérdés, kérem, a testületet szavazzon! 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a  

 

Zagyvaszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete  

a települési közművelődési feladatok ellátásáról 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

 
5. napirendi pont 

Gazdasági program tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester  

Az ötödik napirendi pont a gazdasági program tárgyalása. 

 

Kiss László alpolgármester 

A Millecentenáriumi Park nem szerepel a parkok között. 

 

Rabecz Katalin képviselő 

A templom mellett lévő park sincs beírva. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Javasolom, hogy Szent András Park legyen a neve. 

 

Rabecz Katalin képviselő 

A játszótér is tervben volt, jó lenne, ha megvalósulna. 

 

dr. Kórós Tímea jegyző 

A parkot most nem lehet átnevezni, a javaslathoz előterjesztést kell írni. 
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Kiss László alpolgármester 

A zöldterületeket különböztessük meg, mivel a parkok intenzívebb gondozást igényelnek, 

mint más területek például a faluszélén lévők. 

 

Pethőné Nagy Ilona aljegyző 

Az ilyen fajta megkülönböztetést, részletezést nem kell beleírni a programba. 

 

dr. Kórós Tímea jegyző 

Nem tartom ideális ötletnek, mert akkor a lakosok is hivatkozhatnak erre. 

 

Kiss László alpolgármester 

Mit jelent a védett értékek gazdasági hasznosítása? 

 

Fekete László polgármester 

Például a tájház estleges hasznosítása. 

 

dr. Kórós Tímea jegyző 

Kiállítás lehetősége, illetve értéktárban való szerepeltetés. 

 

Kiss László alpolgármester 

Javaslom, hogy a könyvtárnál lévő hársfa elé védettséget jelző táblát kihelyezni ,,Bókoló 

hárs” felirattal. 

 

Fekete László polgármester 

Ha több kérdés, észrevétel nincs, akkor kérem, a testületet szavazzon! 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

48/2015. (IV.23.) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvaszántó 

Község Önkormányzatának Gazdasági programját 2015-2019. időszakra vonatkozóan és azt 

elfogadta a tárgyalt módosításokkal együtt. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

6. napirendi pont 

Beszámoló a 2014. évi adófeladatok teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A hatodik napirendi pont a 2014. adófeladatok teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalása. A 

Bizottság elfogadta a beszámolót? 

 

Boronkay Andrea elnök 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 
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Fekete László polgármester 

 Ha nincs több kérdés, kérem, a testültet szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

49/2015. (IV.23.) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014.01.- 

2014.12.31. időszakra terjedő adófeladatok teljesítéséről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

7. napirendi pont 

Belső ellenőri jelentés tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A belső ellenőri jelentés tárgyalása. Mi a Bizottság javaslata? 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A Bizottság javasolja elfogadásra. 

 

Fekete László polgármester 

Ha nincs több észrevétel a testület részéről, kérem, szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

50/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri 

feladatok 2014. évi teljesítésről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

8. napirendi pont 

2015. évi Belső ellenőri terv tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A nyolcadik napirendi pont a 2015. évi belső ellenőri terv elfogadása. Mi a Pénzügyi 

Bizottság álláspontja? 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A Bizottság javasolja elfogadásra. 

 

Fekete László polgármester 

Amennyiben nincs több észrevétel a testület részéről, kérem, szavazzon! 
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A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

51/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi belső 

ellenőri tervet és azt elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

52/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri 

feladatok ellátására kötendő szerződést a Vincent Auditor Kft-vel, és azt elfogadja. 

A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

9. napirendi pont 

Vízkárelhárítási terv készítésének tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A kilencedik napirendi pont a vízkárelhárítási terv elkészítésének tárgyalása. Már 

megbeszéltük a terv elkészítésének a díja sokkal kedvezőbb lett, így javaslom elfogadásra. 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A Bizottság is javasolja elfogadásra. 

 

Fekete László polgármester 

Ha testületnek nincs több észrevétele, kérem, szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

53/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Zagyvaszántó 

Vízkárelhárítási Tervének  elkészítésre érkezett árajánlatot és úgy döntött, hogy azt 

150eFt+Áfa összegben elkészítteti.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

10. napirendi pont 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

szerződésmódosítás tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Fekete László polgármester 

A tizedik napirendi pont a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft. szerződés módosítás tárgyalás, illetve még kiegészül 5db 

határozattal, amiket most kaptak kézhez a képviselők. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Miről szól az 5 másik határozat? 

 

dr. Kórós Tímea jegyző 

Az 1. a társulás 2014. évi zárszámadás elfogadása, a 2. a pénzmaradvány felosztása, a 3. a 

vagyonmérleg elfogadása, a 4. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázathoz 

való hozzájárulás, 5. Az ,,EU Önerő alaphoz” c. pályázathoz való csatlakozás hozzájárulás. 

 

Fekete László polgármester 

Ha testületnek nincs több kérdése, kérem, szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

54/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

szerződésmódosításra küldött megállapodásról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

Fekete László polgármester 

A testületi ülés előtt érkezett előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról Beszámoló a Társulás 2014. 

évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről. A testületnek 3 határozatot kell 

elfogadni. 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

55/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 

határozat mellékletét 

képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 

2014. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 

(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 409 946 e Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 392 550 e Ft-banállapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 

találhatóak. 

Egyenleg: 17 396 e Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza Zagyvaszántó Önkormányzata Polgármesterét, hogy a 

társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
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Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

56/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó község képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási 

javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 

pénzmaradványa: 17 396 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra: 

_ helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft 

_ vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza Zagyvaszántó Önkormányzata Polgármesterét, hogy a 

társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

57/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó község képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladékgazdálkodási Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel 

elfogadja. 

A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza Zagyvaszántó Önkormányzata Polgármesterét, hogy a 

társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2014. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e 

határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: Fekete László polgármester  

 

Fekete László polgármester 

A következő két határozat a Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének 

fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekttel kapcsolatos jóváhagyásról szól. 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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58/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a 

társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0011 azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmét. 

A Képviselő testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 

azonosítószámú pályázat keretében tervezett kiegészítő beruházás megvalósításához 

szükséges 520.598.650,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz kapcsolódó 56 771 950 Ft 

önerő szükségességét a Zagyvaszántó községre eső 618 814 Ft önerő összegével együtt 

tudomásul veszi. 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete László 

Urat, mint Zagyvaszántó Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 

határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

59/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a 

társulási tanácsülés soron következő ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0011 azonosítószámú pályázat vonatkozásában az 520.598.650,- Ft-al megnövekedett 

projekt összköltségéhez szükséges 9,832844% mértékű, azaz 56 771 950,- Ft összegű önerő 

biztosítása érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz.  

Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete László 

Urat, mint Zagyvaszántó Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 

határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

 

11. napirendi pont 

Gesztenyevirág Óvoda 2015/16-os nevelési évre beiratkozás 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A következő napirendi pont a Gesztenyevirág Óvoda 2015/16-os nevelési évre való 

beiratkozás tárgyalása. Ha a testületnek nincs észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban, 

kérem, szavazzon! 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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60/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gesztenyevirág 

Óvoda vezetője által benyújtott, 2015/16-os nevelési évre történő beiratkozási kérelmét és 

úgy döntött, hogy a beiratkozás időpontját 2015. május 4-től május 8-ig, 8,00 -16,00 óráig 

engedélyezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

12. napirendi pont 

Gesztenyevirág Óvoda nyári zárva tartása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekte László polgármester 

A tizenkettedik napirendi pont a Gesztenyevirág Óvoda nyári zárva tartásának tárgyalása. 

Ha a testületnek nincs észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban, kérem, szavazzon. 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

61/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gesztenyevirág 

Óvoda vezetője által benyújtott, nyári zárva tartási kérelmet és úgy döntött, hogy a nyári 

zárva tartást 2015. augusztus 03-tól 2015. augusztus 28-ig engedélyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

 

13. napirendi pont 

Nagyrédei Üdültetési Alapítvány működési tájékoztatás, illetve támogatási megállapodás 

tervezetének tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A tizenharmadik napirendi pont a Nagyrédei Üdültetési Alapítvány működési tájékoztatása, 

illetve a támogatási megállapodás tárgyalása. 

 

Kiss László alpolgármester 

Továbbra is támogatjuk az Alapítványt? 

 

Fekete László polgármester  

Igen mivel, úgy tűnik, hogy hamarosan eladásra kerülnek az ingatlanok és összegből az 

részesedik, aki rendszeresen fizeti a tagdíjat. Amennyiben nincs több kérdés, kérem a 

testületet, hogy szavazzon! 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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62/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzatok 

Üdültetési Alapítványa által küldött működési tájékoztatást, illetve támogatási megállapodás 

tervezetét és úgy döntött, hogy 3.000 Ft/Fő összegben, összesen 42.000 Ft-tal (14 fő) 

támogatja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

14. napirendi pont 

Kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetés iránti támogatási kérelem tárgyalása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Fekete László polgármester 

A következő napirendi pont a kárpátaljai gyermekek iskolai étkeztetése iránti támogatási 

kérelem tárgyalása. 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A Bizottság nem javasolja támogatni. 

 

 Kiss László alpolgármester 

Javasolnám, támogatni. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

A kérelmet több önkormányzatnak is kiküldték, bízzunk benne, hogy amelyiknek van 

lehetősége az támogatja az ügyet. 

 

Fekete László polgármester 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem, a testületet szavazzon! 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja 5 nem és 1 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

63/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Karsay Ferenc 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület polgármesterének kezdeményezését a Kárpátaljai 

magyar gyermekek iskolai étkeztetésének támogatására, úgy döntött, hogy nem támogatja a 

kérelmet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

15. napirendi pont 

Czibolya Kristóf Áron Zagyvaszántó, Kossuth út 6. szám alatti lakos Európai Bajnokságon 

való részvételhez támogatási kérelem 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Fekete László polgármester 

Az utolsó napirendi pont Czibolya Kristóf Áron Kossuth út 6. szám alatti lakos Európa 

Bajnokságon való részvételéhez támogatási kérelem tárgyalása. Mi a Pénzügyi bizottság 

javaslata? 

 

Boronkay Andrea képviselő 

A Pénzügyi Bizottság 60 eFt-tal javasolja támogatni a kérelmet. A bizottság kérdése, hogy 

minek a terhére tudja támogatni? 

 

Fekete László polgármester 

Az ALU-BLOCK Kft. felé lévő tartozásunk visszafizetésének elhalasztásának a terhére. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem, a testületet szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

64/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Marianna 

Zagyvaszántó, Kossuth út 6. szám alatti lakos, gyermeke Czibolya Kristóf Áron 

Németországban tartandó, Európa Bajnokságon történő részvételhez anyagi támogatási 

kérelmét és úgy döntött, hogy 60.000 Ft-tal támogatja részvételét, az ALU-BLOCK Kft. felé 

lévő tartozásunk visszafizetésének elhalasztásának terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

16. napirendi pont 

Indítványok, bejelentések 

 

Fekete László polgármester 

Tájékoztatom a testületet, hogy van két pályázat, ami az önkormányzat számára jó lenne. Az 

egyikkel konyhai eszközökre lehet pályázni, ami nekünk megfelelő lenne, mivel üstre 

terveztünk, ha a pályázat révén csak a felét vagy a negyedét kellene kifizetnünk, a többit 

áttudnák csoportosítani, a szociális gépjármű pályázathoz, mint önerő. 

 

Lakó Attila képviselő 

Pályázatíróra szükség lesz. 

 

Fekete László polgármester 

Van megbízva pályázatíró cég, már megbeszéltem velük a részleteket csak a testület 

hozzájárulása szükséges. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Javaslom, hogy az autón legyen vonóhorog, benzines Dacia terepjáró megfelelő lenne. 
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Fekete László polgármester 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, a testületet szavazzon! 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

65/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elviekben 

hozzájárul konyhai eszközök beszerzésére irányuló pályázat benyújtásához. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

66/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és elviekben hozzájárul Dacia 

benzines, vonóhorgos terepjáró gépjármű beszerzésére irányuló pályázat benyújtásához. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

Kiss László alpolgármester 

A 21 sz. főút építésével kapcsolatban jó lenne megbeszélni, a kivitelezővel, hogy legalább 

egy lehajtási lehetőség mindig legyen a településen. A cementgyárnál mi a helyzet? 

 

Fekete László polgármester 

Tudomásom szerint május elején indulnak a munkálatok, Szabó Zsolt államtitkár jön a 

májusi testületi ülésre, tájékoztatást kérünk tőle. 

 

Kiss László képviselő 

Ha nem történik semmi, javaslom, hogy írjunk levelet az illetékes hatóságoknak, ha kell 

havonta. 

Az iskola előtti közlekedési helyzetet meg kell oldani, ugyanis nemrég majdnem történt 

hasonló baleset. 

 

Fekete László polgármester 

Keressük a lehetőségeket a helyzet megoldására bonyolult feladat, mivel a közút és a vasút 

tulajdonában van a terület. 

 

Kiss László alpolgármester 

A fűnyíró szezon kezdetével, jó lenne a benzinköltséget pontosan követni a területek 

függvényében. 

 

Misinszki Tibor falugondnok 

A számlák alapján vissza tudjuk követni, hogy mennyi benzin fogy el a fűnyíráshoz és az 

ételszállító autóhoz. 



15 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

A fűnyírásnál jó lenne, ha napi szinten lehetne követni a benzin fogyasztást. 

 

Lakó Attila képviselő 

1.000 eFt lett betervezve egy kicsit soknak tartom. 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

Parkonként külön kellene vezetni a fogyasztást. 

 

Misinszki Tibor falugondnok 

Sokk függ attól is, hogy milyen gyorsan nő a fű, illetve a fűkaszák sokkal több benzint 

fogyasztanak. 

 

Lakó Attila képviselő 

A FIDESZ helyi szervezete nevében, a könyvtár udvarában 15 facsemetét szeretnénk 

elültetni, melyhez kérem a képviselő testület hozzájárulását. 

 

Fekete László polgármester  

A fásítás általában több civil szervezet összefogásának keretében történt. 

 

Lakó Attila képviselő  

A faültetésen mást is szívesen látunk. 

 

dr. Kórós Tímea jegyző 

A könyvtár az önkormányzat tulajdonában áll, az önkormányzatot a testület képviseli, ezért 

kell engedély kérni. a testület határozattal dönt, hogy engedélyezi-e. 

 

Fekete László polgármester 

Ha nincs több észrevétel, kérem a testületet, hogy szavazzon. 

A képviselő testület jelenlévő 6 tagja egyhangú igen szavazattal ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

67/2015. (IV.23) Önk. Határozat 

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FIDESZ helyi 

szervezet fásítási kérelmét és támogatja, hogy a Könyvtár udvarán 15 db facsemetét 

ültessen. 

 

Határidő: 2015. április 25. 

Felelős: Fekete László polgármester 

 

Kiss J. Szabolcs képviselő 

A selypi horgásztóhoz vezető út elején a sitt még mindig ott van. 

 

Fekete László polgármester 

Szóltam a Molding Kft. tulajdonosának az ügyben, ígéretet tettek, hogy elszállítják a 

területről. 
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Boronkay Andrea képviselő 

Ha jövőben több napos áramszünet várható kérem, hogy előre értesítsenek, mert lépéseket 

tennék annak érdekében, hogy ne legyen több ilyen helyzet.  

 

Pethőné Nagy Ilona aljegyző 

A 3 napos áramszünet egyszeri eset volt a 21sz. főút építése kapcsán. 

 

Fekete László polgármester 

Kiadták utasításban, az ÉMÁSZ sem tudott segíteni. A pályázatnak van ütemezési terve és 

attól nem lehet eltérni. 

 

Több hozzászólás, bejelentés nem volt a polgármester 17,15-kor bezárta az ülést. 

 

 

Zagyvaszántó, 2015. április 23. 
 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

             Fekete László                    dr. Kórós Tímea                         

           polgármester                         jegyző  

        

 

 

 

 

       Kiss László                               Lakó Attila 

            jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő 


