J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült: 2013. január 22-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli
ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Berkesiné Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba,
Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, k é p v i s e l ő k,
Bernát Julianna alpolgármester, Némethné Gerecs Judit képviselő munkahelyi elfoglaltság
miatt nincs jelen a soron kívüli ülésen.
Dr. Bartók László jegyző,
Polgármesteri Hivatal részéről: Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van 5 fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata plusz napirendi pont felvételére.
Nincs.
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött napirendi pontok megvitatásával egyetért.
5 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendeket:
A soron kívüli ülés napirendje:
1. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és a Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
2. A szervezett köztisztasági szolgáltatással kapcsolatos szerződésmódosításával
összefüggő döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
1./ N a p i r e n d
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és a Társulási
Megállapodásának módosításáról
(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A Társulási Tanács elfogadta az alapító okirat és a megállapodás módosítását,
azonban kérték, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei is
tárgyalják meg az előterjesztést, illetve kérték az elfogadó nyilatkozatok megküldését. A
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kiküldött előterjesztésből kitűnik, hogy a törvényi előírások változása miatt szükség a
módosítás, mivel az iskolák állami fenntartásba kerültek, így a fenntartói jogok és
kötelezettségek gyakorlása kérdésében a KIK illetékes. A módosítás lényege röviden egyrészt
az iskolák állami fenntartása, valamint kikerült a belső ellenőrzési tevékenység biztosítása a
kistérség feladataiból. Január 1-től minden társulásban résztvevő önkormányzatnak a saját
feladata a belső ellenőrzés megszervezése, biztosítása. Van-e kérdés, vélemény az első
napirendi ponttal kapcsolatosan?
Dr. Bartók László: Kiegészítésként említem meg, hogy önkormányzatunk a belső ellenőrzési
tevékenységet eddig sem a kistérség keretein belül oldotta meg, nekünk külső szervezettel
volt és van jelenleg is szerződésünk.
Szöllősi József: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, vélemény van-e az alapító okirat és a
társulási megállapodás módosításával kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért az előterjesztéssel.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 22.) határozata
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és
Társulási Megállapodásának módosításáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítását megtárgyalta és azt
a határozat 1. sz. melléklete szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

2.) Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás
aláírására.

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája
3. Irattár
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2./ N a p i r e n d
A szervezett köztisztasági szolgáltatással kapcsolatos szerződésmódosításával összefüggő
döntés
(Írásos szerződésmódosítás a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A Remondis Zrt. újból megküldte írásos szerződésmódosítását a díjemelésre
vonatkozóan és kérte a testület hozzájáruló nyilatkozatát. Nem értem, hogy miért ragaszkodik
a díjtétel emeléséhez, hiszen – mint azt a decemberi ülésünkön is elmondtuk – a
közszolgáltatási díj megállapítására a miniszter jogosult, tehát a díjat önkormányzati
rendeletben nem lehet szabályozni 2013-tól. A mai napon kaptunk a kormányhivataltól
levelet, melyben tájékoztatja valamennyi önkormányzat polgármesterét, jegyzőjét, hogy a
törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálni fogja, hogy szabályozták-e 2013-ban
önkormányzati rendeletben a közszolgáltatási díj mértékét. Továbbra is az a véleményem,
hogy testületünk ne fogadja el a társaság által újból felajánlott díjtétel emeléséről szóló
szerződésmódosítást, mivel jelenleg is hatályos a rendeletünk a díjtétel mértékére
vonatkozóan. Amennyiben megszünteti a szolgáltatást a Remondis amiért nem változtatunk a
díjon, akkor új szolgáltatóval kötünk határozott időre szerződést, mindaddig, amíg a
közbeszerzési eljárás le nem zárul. Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy nem támogatja a társaság
által felajánlott díjtétel emelését, kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért abban, hogy a jelenleg hatályos határozatán nem kíván
változtatni.
Szöllősi József: Soron kívüli ülésünk napirendi pontjainak megvitatásával végeztünk,
mindenkinek megköszönöm a megjelenést, ülésünket bezárom.

K.m.f.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

