J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült: 2013. június 27-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
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,
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt, Dr. Kecsmárik László pénzügyi és ügyrendi
bizottság tagjai, Dr. Czifra Mária, a szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagok
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak: Czékmási Csilla Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Sinka Edit a Szajoli
Tiszavirág Óvoda igazgatója,
Lakosság részéről: Vargáné Egyed Annamária, Varga János Szajol, Ady E. út 37., Tóth Urbán
János, Szajol Győzelem út 12. és Makai Mihály Szajol, Táncsics M. út 7. szám alatti lakosok
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket, kiemelten a
meghívottakat.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van 5 fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Napirendi pontok felvételére tesz javaslatot, ezáltal a kiküldött meghívóban közölt napirendi
pontokban változás történik:
3./ Napirend
A szajoli Holt-Tisza védelméről és vízgazdálkodási tevékenységről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
7./ Napirend
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának
Önkormányzati
Társulása
Társulási
Megállapodás
jogszabályváltozásból eredő módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
11./ Napirend
A Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal megkötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Szöllősi József polgármester
Van-e szóbeli javaslat napirendi pont felvételére?
Nincs.
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontok változtatásával, valamint a felvételre
került napirendi pontokkal egyetért.
5 fő igen szavazat

2

A nyilvános ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Bernát Julianna alpolgármester
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013. (II. 14.) rendelet
módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. A szajoli Holt-Tisza védelméről és vízgazdálkodási tevékenységről szóló rendelet
módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
4. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Czékmási Csilla, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
5. Szajol Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
6. A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű
Megállapodásának módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Beruházási

7. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Rekultivációjának
Önkormányzati
Társulása
jogszabályváltozásból eredő módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Társulás

Szilárd
Társulási

Társulási

hulladéklerakói
Megállapodás

8. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit, a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatója
9. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
10. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló intézmény működésével
kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit, a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatója
11. A Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal megkötendő együttműködési megállapodás
Előadó: Szöllősi József polgármester
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12. Szajol Község Önkormányzata
munkatervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Képviselő-testületének

2013.

II.

félévi

13. Egyebek

A zárt ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
2. A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

I NT E R PE LLÁ C I Ó
Szöllősi József: Mielőtt megkezdjük testületi ülésünket, interpellációs kérdések feltevésére
van lehetőség, fogalmazódott-e meg valakiben kérdés, kérés?
Dr. Csúri Csaba: Az orvosi rendelő felújítására beadott pályázatunk sajnos sikertelen, esetleg
a költségvetésünk terhére tudunk-e kis felújításra kiszorítani plusz költséget?
Szöllősi József: Az idei év terhére biztosan nem, de folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket és mindent megteszünk azért, hogy önkormányzati tulajdonú épületeink
felújítása megkezdődhessen, egyelőre az idősek nappali ellátására kialakítását kell
befejeznünk, hogy szeptember 1-től új környezetben tudjuk várni az időseket.
Dr. Csúri Csaba: Köszönöm a tájékoztatást.
Szöllősi József: Van-e még kérdés?
Amennyiben nincs, a tájékoztatók megvitatásával folytatjuk munkánkat.

1./ N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvégzett tevékenységről
(Írásos tájékoztatók a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az alpolgármester asszony iskolai táborban van, elkészítette a tájékoztatóját,
amennyiben kérdés merül fel, a következő ülésünkön fogja megválaszolni.
A Vasutaskör belső munkálataira beadott pályázatunkhoz helyszíni szemlét tartottunk, melyen
felmértük a szükséges munkálatokat, költségeit, döntés még nem született, bízom abban, hogy
nyer a pályázat.
A Járási Hivatal vezetője látogatást tett hivatalunkban, felmérte az ügysegéd munkáját. A mai
napon kaptunk levelet azzal kapcsolatosan, hogy megváltozik az ügyfélfogadás, ugyanis az
ügyfélforgalom az előzetesen vártnál kevesebbnek bizonyult, így az ügysegéd egy héten
kétszer lesz hivatalunkban, szerda és csütörtöki napon, a többi napokon a járási hivatalban
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lesznek, Szolnokon, mint ügyintézők és segítik az ott dolgozók munkáját.
Az ügyfélfogadás módosulásáról a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
A Kászoni falunapon képviseltük Szajol községet, sajnos elég rossz idő volt. Dedrák
Lászlóné, a könyvtár dolgozója, július 1. napjától nyugdíjas lett, köszöntöttük ebből az
alkalomból június 21-én.
Besenyszögön TSZB ülés volt, ahol tájékoztatást kaptunk a 2012. évi kiadásokról,
bevételekről. A normatíva fedezte a kiadásokat. Ha további kérdés van a beszámolóval
kapcsolatosan, bővebb tájékoztatást adok.
Szöllősi József: Van-e kérdése, véleménye valakinek a tájékoztatókban leírtakhoz, illetve a
szóbeli kiegészítéshez?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatókban leírtakat tudomásul
veszi.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatókban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

2./ N a p i r e n d
Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013. (II. 14.) rendelet
módosítása
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: 1 fő létszámnövelés miatt szükséges, törvényi előírás is meghatározza, hogy
gyermek létszám esetén mennyi óvónői létszámot kell biztosítani a működéshez, a normatíva
támogatás biztosítja a szükséges költségeket. Együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk, a
bizottságok támogatják a rendeleti rangra történő emelését.
Van-e kérdés a tervezettel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki a rendelettervezet elfogadását javasolja.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (VI. 27.) rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 3/2013. (II. 14.) rendelet
módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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3./ N a p i r e n d
A szajoli Holt-Tisza védelméről és vízgazdálkodási tevékenységről szóló rendelet
módosítása
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Módosítjuk a rendeletünket, külön jogszabályban meghatározott jelzőfénnyel
ellátott vízi járművel az éjszakai horgászat megengedett a Holt-Tisza szakaszán. Az együttes
bizottsági ülésen megtárgyaltuk a tervezetet, merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki a rendelettervezet elfogadását javasolja.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (VI. 27.) rendelete
A szajoli Holt-Tisza védelméről és vízgazdálkodási tevékenységről szóló rendelet
módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4./ N a p i r e n d
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Elkészítésre került az új szervezeti és működési szabályzat, a könyvtárban
írásos formában is megtekinthető lesz a lakosság számára, valamint a honlapon is
megtalálható lesz. Együttes bizottsági ülésen szintén megtárgyaltuk, a bizottság elfogadásra
javasolja. Van-e kérdés?
Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg senkiben, szavazásra
bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzata elfogadásra kerüljön, kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2013. (VI. 27.) határozata
Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel
elfogadja.
Melléklet: Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szöllősi József polgármester
3. Dr. Bartók László jegyző
4. Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja
6. Irattár

5./ N a p i r e n d
Szajol Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Az együttes bizottsági ülésen szóbeli kiegészítést tettem az elkészítéséről,
ügymenetéről, az új program a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Szöllősi József: Köszönjük a tájékoztatást, a bizottságok támogatják a program elfogadását.
Van-e kérdés, vélemény esetleg módosító javaslat a programmal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a Helyi Esélyegyenlőségi
Program elfogadásával.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

7
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2013. (VI. 27.) határozata
Szajol Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szajol Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel elfogadja.

Melléklet: Szajol Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Irattár

6./ N a p i r e n d
A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok
Víziközmű
Beruházási
Megállapodásának módosításáról
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Társulás

Társulási

Szöllősi József: A társulási megállapodást már többször módosítottuk, jogszabályi változások
miatt, a mostani módosítást is ez teszi szükségessé. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?
Kovács Károly: Mikor kezdődik a beruházás?
Szöllősi József: A kiviteli tervek elkészültek, falugyűlés lesz Tiszapüspökiben, ahol
tájékoztatni fogják a lakosokat a tervekről, nekem az a véleményem, hogy augusztus végén,
szeptember elején elkezdődnek a kiviteli munkálatok.
Van-e még kérdés?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
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
52/2013. (VI. 27.) határozata
A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás
Társulási Megállapodásának jogszabályváltozásból eredő módosításáról
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Szajol
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok
Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását jelen
határozat 1. számú mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint
elfogadja azzal, hogy a döntés a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási
Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos
tartalmú döntésével válik érvényessé.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás
Társulási Tanácsa
3. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
4. Irattár

7./ N a p i r e n d
A
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Rekultivációjának
Önkormányzati
Társulása
jogszabályváltozásból eredő módosítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szilárd
Társulási

hulladéklerakói
Megállapodás

Szöllősi József: Szintén jogszabályi változások miatt szükséges a megállapodás módosítása,
az előterjesztésben, valamint az mellékletben részletesen leírásra kerültek a változtatások,
van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?
Kerékjártó Tibor: A rekultiváció után létrejött domboldal kaszálása az önkormányzat
feladata?
Szöllősi József: Természetesen az önkormányzat feladata, közcélú munkásokkal végeztetjük
el a fűnyírást, kaszálást.
Amennyiben további kérdés nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati
javaslatban megfogalmazottakkal.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2013. (VI. 27.) határozata
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás
jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a
következő határozatot hozza:
1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-SzajolRákóczifalva Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2.
számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József
polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Szöllősi József polgármester

Határidő: 2013. július 31.
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
3. Irattár

8./ N a p i r e n d
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen szintén tárgyaltuk az óvoda szervezeti és működési
szabályzatát, elfogadását javasolja a bizottság. Merült-e fel valakiben kérdés, vélemény?
Nincs.
Kérem, aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2013. (VI. 27.) határozata
Szajoli Tiszavirág Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel elfogadja.
Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Képviselő-testület tagjai helyben
Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
Szajoli Tiszavirág Óvoda
Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja
Irattár

9./ N a p i r e n d
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési költség
átmeneti finanszírozásáról
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A bizottsági ülésen részletesen tájékoztatattam az ülésen résztvevőket, hogy
miért szükséges a kölcsön, a feladat ellátások, a kiadások fedezetére biztosított összeg a
rendelet előírása alapján utófinanszírozással történik, ami likviditási gondokat okoz. Átmeneti
jellegű a kölcsön határozott időtartamra szól, június 30-ig. Merült-e fel valakiben kérdés,
vélemény?
Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg senkiben, szavazásra
bocsátom, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
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
55/2013. (VI. 27.) határozata
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének
működési költség átmeneti finanszírozásáról
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1. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület részére kamatmentes kölcsön formájában 2.000.000.-Ft.
összeget biztosít, működési költségeinek finanszírozására. A kölcsön visszafizetésének
határideje 2013. június 30.
2. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: 2013. június 28.

10./ N a p i r e n d
Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló intézmény működésével kapcsolatos
tapasztalatokról
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Szóbeli kiegészítést kíván-e az óvodaigazgató asszony tenni?
Sinka Edit: Néhány gondolatot még szeretnék a tájékoztatóhoz tenni: Január 1-től működik
az óvodánk önálló intézményként. Az óvodai csoportokban zavartalanul végezték munkájukat
az óvónők, méltóképpen megemlékeztek az ünnepeinkről. Április 1-én megrendezésre került
az immár hagyománnyá vált óvodai sportnap, nagy sikert aratott a szülők körében. Az
óvodában dolgozók munka egészségügyi vizsgálaton is részt vettek, a népegészségügyi
szolgálat ellenőrzést tartott, mindent megfelelőnek találtak. Elkészült az vízvezetékcsere is,
melyet a hivatal karbantartói szakszerűen végeztek el egy hétvégén. A nagycsoportos ballagás
is megtörtént, 33 gyermek búcsúzott el az óvodától. Végezetül elmondható, hogy az óvoda
dolgozói maximálisan teljesítették az első félévi feladatokat.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, kérdés, vélemény van-e a tájékoztatóval
kapcsolatosan?
Dr. Csúri Csaba: Az óvoda tetőfelújítására benyújtott pályázatunk milyen stádiumban áll,
született-e már döntés?
Szöllősi József: A pályázatunk befogadásra került, döntés azonban még nincs.
Kovács Károly: Szomorú, hogy csak 33 gyermek kerül fel első osztályba.
Sinka Edit: Javuló tendencia mutatkozik.
Szöllősi József: Amennyiben további kérdés nincs, szavazásra bocsátom, aki a tájékoztatóban
és a szóban elhangzott kiegészítést tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.
5 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
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11./ N a p i r e n d
A Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal megkötendő együttműködési megállapodás
(Írásos határozati javaslat, valamint az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv
melléklete!)
Szöllősi József: LEADER pályázaton sikerült a klubnak nagyobb pályázati összeget nyernie,
melyből a sportcsarnok felújítását tervezzük. Szeretnénk az öltözői mosdókat korszerűsíteni,
padokat kihelyezni, játékos kijárót kirakni viacolorból, labdafogó hálót felszerelni,
nyílászárókat kicserélni. A hátránya, hogy utófinanszírozott, ezért szükséges az
együttműködési megállapodás megkötése, ugyanúgy, mint a Csiribiri Alapítvánnyal, vagy a
Polgárőri Egyesülettel. A rendezvényeket szem előtt tartva szeretnénk a felújításokat
elvégezni, természetesen a közbeszerzési eljárás lezárása után. Együttes bizottsági ülésen is
megvitattuk a megállapodást, melynek elfogadását támogatják a bizottságok.
Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a klubbal történő
együttműködési megállapodás megkötésével.
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
56/2013. (VI. 27.) határozata
a Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal megkötendő
együttműködési megállapodásra
1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal együttműködési megállapodás megkötésére, a
Falu megújításra és fejlesztésre beadott, Szajol Sporttelep felújítása című pályázathoz
kapcsolódóan.
2. Az Együttműködési megállapodás e határozat melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Szajoli Községi Labdarúgó Klub
5081 Szajol, Sporttelep
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben
4./ Irattár
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12./ N a p i r e n d
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. II. félévi munkatervének
elfogadása
(Írásos munkaterv a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Elkészítettük a II. félévi munkatervet a jogszabályi követelményeknek
megfelelően. Úgy gondolom, hogy a terv csak a kötelezőeket tartalmazza, ennél több
napirendi pontokat szoktunk megvitatni. Amennyiben további javaslat nincs, kérem,
kézfeltartással jelezze, aki a munkatervezetet elfogadásra javasolja.
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
57/2013. (VI. 27.) határozata
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. II. félévi munkatervére
SZEPTEMBER HÓ
1. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési
beszámolójára
Előadó: Szöllősi József polgármester
2. Előterjesztés a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013/2014. tanév kezdésével
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató
3. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató
4. Tájékoztató a a Szajoli Holt-Tisza vízutánpótlására tett intézkedésekről
Előadó: Szöllősi József polgármester
OKTÓBER HÓ
1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi
helyzetéről, a kockázatelemzések eredményeiről
Előadó: Tisza Park Kft. képviselője
2. Tájékoztató Szajol Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja végrehajtásának
helyzetéről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
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3. Tájékoztató a Sportcsarnok kihasználtságának,
kérdéseiről
Előadó: Szöllősi József polgármester

illetve

hasznosításának

4. Tájékoztató a községben működő egészségügyi szolgálatok tevékenységéről
Előadók: Egészségügyi szolgálatok képviselői
NOVEMBER HÓ
1. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2013. I-III. negyedéves költségvetési
beszámolójára
Előadó: Szöllősi József polgármester
2. A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester
DECEMBER HÓ
Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés.
1. A 2014. évi hivatali teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának
időarányos végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
4. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza
hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kft. ügyvezető igazgatója
5. Az Önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szervezési feladatok:
1. Az illetékes bizottságok segítségével készítik elő a tárgyalandó anyagokat a témák
felelősei.
2. A bizottságok javaslataival kerüljenek a tervezetek a Képviselő-testület elé
megtárgyalásra.
3. A tervezeteket az SZMSZ-ben megjelölt időben kell küldeni az érintettek részére
áttanulmányozás céljából.
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4. Az előterjesztéseket, tervezeteket a témák felelősei a jegyző által meghatározott
határidőig kell, hogy leadják.
5. A Polgármesteri Hivatal a testületi döntések, szakmai előkészítésével, végrehajtásuk
megszervezésével és ellenőrzésével, az adminisztrációs feladatok ellátásával biztosítsa
a munkatervben meghatározott feladatok teljesítését.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős:

polgármester

Értesülnek:

1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai Helyben
Jegyző Helyben
Intézményvezetők
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Pénzügyi csoport vezetői Helyben
Irattár

13./ Egyebek
Szöllősi József: A LEADER pályázatok újból megnyíltak, már vállalkozók is nyújthatnak be
pályázatokat. Amennyiben a vállalkozók által benyújtott pályázatok sikeresnek bizonyulnak,
akkor valószínű, hogy több együttműködési megállapodást fog önkormányzatunk kötni.
Megkeresett egy csónakgyártó, illetve egy nőgyógyász szakorvos, hogy előzetesen felmérje
ezt a lehetőségét, természetesen nem zárkóztunk el. Úgy gondolom, hogy ezek a pályázatok
ebben a költségvetési évben lezárulnak.
A hulladékszállítási ügyben indított közbeszerzési eljárás még nem zárult le, várjuk a
jelentkezőket, azonban nagy a követelményrendszer.
A REMONDIS Zrt.-től kaptunk egy levelet, melyből tájékoztatnak arról, hogy július 1-től a
hulladékszállítási szerződést felmondják, a kompenzációs díj megfizetését kérik, évi 21 millió
forintot kellene fizetni önkormányzatunknak, úgy gondolom, hogy nem jogos követelésük a
törvények alapján. A felmondási határidő 6 hónap, bízom abban, hogy sikeres lesz a
közbeszerzési eljárás, és megfelelő szolgáltatóval tudunk megállapodást kötni, megfelelő
díjért.
A falunapi rendezvényünkre a meghívót kiosztottuk, várunk minden érdeklődőt június 29-én.
Van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz, illetve közérdekű bejelentése?
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket
bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatódik tovább.

K.m.f.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

