
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. szeptember 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilvános ülésén. 
 
Az ülés helye: Idősek Klubjának épülete Szajol, Fő út 22. 
 
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné 
Csinger Gabriella, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit 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, Fejes Károlyné, a szociális, ifjúsági és kulturális bizottság tagok 
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető 
Meghívottak: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Czékmási Csilla Közösségi Ház és 
Könyvtár vezető, Sinka Edit a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatója, Bódi Krisztina 
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
Bejelentéssel távol: Dr. Csúri Csaba 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó 
 
Szöllősi József polgármester úr tisztelettel köszönti a megjelenteket a kihelyezett testületi 
ülésen, mielőtt a napirendi pontok beterjesztésére tér rá, kéri, hogy egy perces néma 
gyászszünet tartásával emlékezzenek a 2013. augusztus 24-én elhunyt Hamar Lajosnéra, a 
Vöröskereszt Szajoli Szervezetének vezetőjére, valamint Czakó Sándor nyugalmazott VB-
titkárra, aki 2013. szeptember 10-én hunyt el. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen 
van 6 fő. 
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja. 
 
Az írásban kiküldött napirendi pontokban változás nincs, megkérdezi, van-e javaslat napirendi 
pont felvételére. 
 
Nincs. 
 
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontok megtárgyalásával egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi 
sorrendben tárgyalja meg a napirendet: 
 
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 
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2. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési 
beszámolójára 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Szekeres Edit gazdaságvezető 
 
3. A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
  Dr. Bartók László jegyző 
 
4. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
5. Előterjesztés a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013/2014. tanéve 

előkészítésének helyzetéről és feladatairól 
Előadó: Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató 

 
6. Tag delegálása a Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába 

Előadó: Bernát Julianna alpolgármester 
 Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató 

 
7. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 Sinka Edit óvodaigazgató 

 
8. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 Sinka Edit óvodaigazgató 

 
9. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjének megtárgyalása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 Sinka Edit óvodaigazgató 

 
10. Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan megtett 

intézkedésekről 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatásával 

kapcsolatos döntés 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
12. A Harmónia Egyesülettel történő megállapodás az Európai Önkéntes Szolgálattal 

kapcsolatos feladatok ellátásáról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
13. Megállapodás a Harmónia Egyesülettel a Faluház használatba adásáról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
14. A szajoli Holt-Tisza vízutánpótlására tett intézkedésekről, valamint a Fegyverneki és 

Szajoli holtágak komplex fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
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15. A Szajol Községi Labdarúgó Klub beruházásával kapcsolatos támogatásról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
16. 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. „Az Év Vállalkozója Szajolért” díjra vonatkozó java slat megtárgyalása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
3. Az óvodaigazgató illetményének megállapítása 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
4. Tájékoztató a NAIRAM Kft. beadványáról 
 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

I N T E R P E L L Á C I Ó  
 
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki 
interpellációs kérdést megfogalmazni? 
 
Amennyiben nincs, folytatjuk a munkánkat az 1. napirendi pont megvitatásával. 
 
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 tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A nyári időszakot is bevonva készítettem el tájékoztatómat. A Vasutaskör 
pályázata befogadásra került bruttó ötmillió forintra, bízom benne, hogy sikeres lesz és 
folytathatjuk tovább a felújításokat az épületen. A Rákóczi úton elkészült a vízelvezető árok 
burkolása 40x40-es betonlapokkal, melyeket a közmunka program keretében készítettek el 
behívott közmunkásaink. A Nefelejcs és Erdei Ferenc úton is elkezdődött a vízelvezető árok 
kialakítása és padkarendezése, majd a továbbiakban szeretnénk még több utcát ezzel a 
technológiával felújítani. Július 20-án került először megrendezésre a „Vízre Szajol” 
elnevezésű, az egész falu népét megmozgató rendezvény. Nagy sikert aratott a 
sárkányhajózás. Szeretnénk jövőre is megszervezni, több szajoli vállalkozó támogatta a 
rendezvényt. A „Települési környezetért” díjat községünk nyerte, százezer forint jutalmat 
kaptunk, melyet az óvodának adtunk át felhasználásra. A mozi épületről folytatott tárgyalást 
bővebben az egyebek napirendi pontjában szeretném kifejteni. Szeptember 3-án Tiszapüspöki 
Polgármesteri Hivatalában történt megbeszélésen a Polyák Lajos által írásban tett bejelentését 
egyeztettük a szakhatóságokkal. Polyák Lajos aggályát fejezte ki az M4 autópálya építéséhez 
kapcsolódó Tiszapüspöki-Szajol összekötő út építésével kapcsolatosan, miszerint a tervezett 
út mellett található szántóföldekre a mezőgazdasági vállalkozóknak nem biztosított az átjárás 
a szántóföldek művelhetősége érdekében, valamint a balra kanyarodás sem lehetséges.  
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Javasolt egy egyszerűbb és költségkímélőbb megoldást, de a szakemberek a forgalom 
biztonsági szempontjából a megvalósítását nem tartják elfogadhatónak. Az autópálya 
tervezésekor a tervezők megvizsgálták a szántóföldek megközelíthetőségeit is és 
megállapították, hogy a jelenleg meglévő útcsatlakozások, földutak a mezőgazdasági 
gépjárművek számára hozzáférhetőek, használhatóak, ezért úgy gondolom, hogy a terven nem 
fognak változtatni és elutasítják kérését. 
A falunapon meghirdetett főzőversenyen Fábi Zoltán külön díjat nyert, nyereménye a Gulyás 
Fesztiválon való részvétel volt. A Gulyás Fesztivált szeptember 7-én rendezték meg 
Szolnokon és elismerést is kapott, a Gulyásfőzés ifjú mestere arany fokozatát nyerte el. Bízom 
abban, hogy jövőre is sikeresen képviseli községünket.  
Szeptember 19-én 10 mázsa ponty telepítését végezte el a Halász Kft. 
Besenyszög várossá avató ünnepségen a jegyző úrral közösen képviseltük községünket. 
 
Bernát Julianna: A szeptember hónapra készítettem el tájékoztatómat, a nyári hónapokról 
nem, a következő ülésre fogom részletesen beterjeszteni a tett intézkedéseimről készült 
beszámolómat a képviselő-testületnek. 
 
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény a tájékoztatómmal kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakat tudomásul 
veszi. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
 
2./ N a p i r e n d 
 
Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési beszámolójára 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitatásra került a beszámoló, merült-e fel 
valakiben kérdés, vélemény az eltelt időszak óta? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 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 
 

62/2013. (IX. 25.) határozata 
 

Szajol Község Önkormányzatának 2013. I. féléves gazdálkodásáról 
 



5 
 

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és 
elfogadta. 

 
2. A Képviselő-testület a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az Intézmények 

vezetőit kötelezi a szigorúan takarékos gazdálkodásra. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szöllősi József polgármester 

 
 

3./ N a p i r e n d 
 
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet 
(Írásos rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk a tervezetet, merült-e fel 
valakiben kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-
tervezet elfogadását javasolja. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 
 

a talajterhelési díj helyi szabályairól 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
4./ N a p i r e n d 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A megállapodás módosítása kiterjed arra, hogy Szajolban a szociális 
ellátásokat a Fő út 22. szám alatti épületben fogjuk biztosítani, kibővülve az idősek nappali 
ellátásával, melynek feltételeit az önkormányzatunk biztosítja. A többi módosítás törvényi 
változások miatt szükségesek. Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, valamint a határozati javaslatban 
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megfogalmazottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 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 
 

63/2013. (IX. 25.) határozata 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében 
foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, 
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi 
tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik 
érvényessé.  

 
2. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szöllősi József 

polgármestert és Dr. Bartók László jegyzőt a Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Határid ő: 2013. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3. Irattár 
 
 
5./ N a p i r e n d 
 
Előterjesztés a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013/2014. tanéve 
előkészítésének helyzetéről és feladatairól 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Van-e szóbeli kiegészítése az iskolaigazgató asszonynak? 
 
Némethné Gerecs Judit: Csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni tájékoztatómból: 4 üres 
álláshelyre írtunk ki pályázatot, melyek betöltésre kerültek a tanévben. Tanulói létszámunk 
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297 fő, ebből 7 fő tanulói jogviszonya szünetel. Az intézmény munkarendje változott, tanítási 
napokon 17,00 óráig tart nyitva az iskola, erre az időszakra tanári felügyeletet kell 
biztosítanunk. A törvényi előírásoknak megfelelően a mindennapi testnevelési órákat 
megterveztük és sikerült egyeztetnünk a hitoktatást is. Kormányrendelet előírásai alapján 
kettő intézményvezető helyettes kinevezése kötelező, ezért szeptember 1-től Kiss Imréné 
került kinevezésre. Amennyiben további kérdés merül fel az iskolával kapcsolatosan, 
válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a tájékoztatást, van-e kérdés, vélemény? 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért és 
tudomásul veszi. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
6./ N a p i r e n d 
 
Tag delegálása a Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az intézményi tanácsba történő delegálás személyemet érinti, ezért felkérem 
Bernát Julianna alpolgármester asszonyt a napirendi pont beterjesztésére. 
 
Bernát Julianna: A köznevelési törvény 73. §-a megfogalmazta, hogy az iskolákban milyen 
szervek működhetnek. Pl. iskolaszék, szülői munkaközösség, illetve intézményi tanács. Az 
iskolaszék az elmúlt nevelési év végén oszlatta fel magát, az új törvényi előírásoknak már 
nem felelt meg. A szülői munkaközösséggel az iskolánk nagyon jó kapcsolatot tart, segítik a 
tanítók és tanárok munkáit. Az önkormányzattal is jó kapcsolatrendszerünk van, éppen ezért 
intézményi tanácsot nem akartunk megalapítani, azonban az intézményfenntartó 
kezdeményezte az intézményi tanács létrehozását. Az intézményi tanács delegáltjai közül egy 
főnek az önkormányzatot kell képviselnie, ezért úgy gondoltam, hogy a polgármester úr 
személyére teszek javaslatot. Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatosan? 
 
Nincs. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, kézfeltartással jelezze. 
 
6 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 
 

64/2013. (IX. 25.) határozata 
 

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
Intézményi Tanácsába történő delegálásról 



8 
 

 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján a Szajoli Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsába az alábbi személyt delegálja: 
 

Szöllősi József polgármester 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
 
Felelős: Bernát Julianna alpolgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai  Helyben 

2. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete 
 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 

 3. Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
 5081 Szajol, Kölcsey F. út 45. 

 4. Irattár 
 
 
7./ N a p i r e n d 
 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az óvodát érintő napirendi pontok írásos formában nem kerültek kiküldésre, 
az anyag „nagysága” miatt elektronikusan – CD-n – küldtük ki minden képviselő-társamnak. 
Szóbeli kiegészítést kíván-e tenni az óvoda igazgató asszony? 
 
Sinka Edit: Június 27-én fogadta el a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, 
azonban jogszabályi változások miatt apró módosítást kell eszközölünk a szabályzaton. Az 
egyik: a jogszabály heti 40 óra munkaviszonyt fogalmaz meg, ebből helyettesítésre, 
dokumentáció készítésére négy óra alkalmazható. Személyi feltételeink is bővültek, a létszám 
alapján pedagógiai asszisztenst és óvodatitkárt is foglalkoztatunk. A fenntartóra többletköltség 
nem hárul. Amennyiben további kérdésük van, válaszolok rá és kérem a képviselő-testület 
egyetértését a szabályzat elfogadásához. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, vélemény fogalmazódott-e meg 
valakiben? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadásra javasolja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló határozati javaslatot. 
 
6 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 
 

65/2013. (IX. 25.) határozata 
 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatában foglaltakkal a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel 
egyetért. 
 
Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg az 54/2013. (VI. 27.) önkormányzati képviselő-
testületi határozat hatályát veszti. 
 
 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai helyben 
2. Szöllősi József polgármester 
3. Dr. Bartók László jegyző 
4. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja 
6. Irattár 

 
 
8./ N a p i r e n d 
 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Sinka Edit: Programunknak az alapelve a központi nevelési program. Az erkölcsi és 
közösségi nevelést hangsúlyozottan kell kezelnünk, kiemelt feladatunk az iskolára való 
felkészülés. A matematika és környezet ismeretek elsőbbséget jelentenek, a rajzra is nagy 
figyelmet kell fordítanunk, játékosan készítjük fel az óvodásokat az iskolai órákra. Az óvodai 
csoportnapló szerkezete nem változott, csak a megfogalmazásokban történtek módosítások. 
 
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli tájékoztatót. Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Némethné Gerecs Judit: A csoportnaplót az óvoda saját maga szerkesztette meg? 
 
Sinka Edit: Igen, de lehetőséget kaptunk az elektronikus napló bevezetésére is. A központi 
csoportnaplóval az a gondunk, hogy nagyon kevés hely van az adatok kezelésére, ezért 
készítettük el saját magunk, nagyobb a mérete, azonban a megfogalmazások megegyeznek a 
központiéval. 
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Némethné Gerecs Judit: A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a saját nevelésű 
gyermekek „fogalma” a programban nem a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő 
meghatározással szerepel – ami a 32. oldalon van – kérem, hogy a korrigáljuk ezt az apró 
tévedést. 
 
Sinka Edit: Köszönöm az észrevételt és megteszem a szükséges javítást. 
 
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a Pedagógiai Programmal, illetve a szóban javasolt 
korrigálással, kézfeltartással jelezze. 
 
 
6 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 
 

66/2013. (IX. 25.) határozata 
 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Pedagógiai Programjáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai 
Programjában foglaltakkal a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel egyetért. 
 
Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai programja 
 
 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai helyben 
2. Szöllősi József polgármester 
3. Dr. Bartók László jegyző 
4. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja 
6. Irattár 

 
Kérem az Óvoda igazgató asszonyt, hogy a 32. oldalon történő korrigálásokat végezze el. 
 
 
9./ N a p i r e n d 
 
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjének megtárgyalása 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
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Sinka Edit: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni a házirenddel kapcsolatosan. 
 
Szöllősi József: Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal összefüggésben? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadásra javasolja a Szajoli 
Tiszavirág Óvoda házirendjéről szóló határozati javaslatot. 
 
6 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 
 

67/2013. (IX. 25.) határozata 
 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 
Házirendjéről 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjében 
foglaltakkal a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel egyetért. 
 
Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendje 
 
Felelős: Dr. Bartók László jegyző 
 
Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai helyben 
2. Szöllősi József polgármester 
3. Dr. Bartók László jegyző 
4. Szajoli Tiszavirág Óvoda 
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja 
6. Irattár 

 
 
10./ N a p i r e n d 
 
Tájékoztató a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan megtett intézkedésekről 
(Írásos megszüntető okirat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk, új közbeszerzési eljárást írunk ki. 
Van-e kérdés? 
 
Kerékjártó Tibor:  A hulladékgyűjtő edények is a Remondis Zrt. tulajdonába kerültek, vagy 
azok az önkormányzaté? 
 
Szöllősi József: A szerződés értelmében a hulladékgyűjtő edények a Remondis Zrt. tulajdona, 
amennyiben nem ő fogja a hulladékszállítást végezni, akkor összeszedik a kukákat, név 
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szerinti jegyzék alapján és elszállítják. 
 
Van-e még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a szerződés megszüntető 
okiratot, illetve az új közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
6 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 
 

68/2013. (IX. 25.) határozata 
 

a hulladék összegyűjtéséről, hulladéklerakóra történő beszállításról szóló 
szerződést megszüntető okirat utólagos jóváhagyása 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
A hulladék összegyűjtéséről, hulladéklerakóba történő beszállításról szóló, a Remondis 
Szolnok Zrt. és Szajol Község Önkormányzata képviseletében eljáró Szöllősi József 
polgármester által 2013. szeptember 5-én aláírt, szerződést megszüntető okiratot utólagosan 
jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan új 
közbeszerzési eljárás megindítását határozza el, melyre vonatkozó döntését a következő 
ülésén hozza meg. 
 

Határid ő: 2013. október 1. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai  Helyben 

2. Remondis Szolnok Zrt. 
 5000 Szolnok, József A. út 85. 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 5000 Szolnok, József A. út 14. 

 4. Irattár 
 
 
11./ N a p i r e n d 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárvédelmi Szövetség támogatásával kapcsolatos 
döntés 
(Írásos határozati javaslat és megállapodás a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetséget bruttó 
kettőszázezer forinttal támogatnánk. Az együttes bizottsági ülésen is megvitattuk és 
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elfogadásra került. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal. 
 
6 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 
 

69/2013. (IX. 25.) határozata 
 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
önkormányzati támogatásáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 
 
Szajol Község Önkormányzata, a 2013. évi költségvetésének a terhére, bruttó 200.000.-Ft, 
(azaz kettőszázezer forint) támogatásban részesíti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári 
Védelmi Szövetséget. 

A támogatás célja, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
tevékenységét segítve hozzájáruljon az állami tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 
ellátásához, az ehhez szükséges magas színvonalú eszközök beszerzéséhez, továbbá 
lehetőséget biztosítson a katasztrófavédelem munkafeltételeinek javításához, ezáltal növelve 
Szajol község katasztrófabiztonságát is. 

Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári 
Védelmi Szövetség képviselőjével történő megállapodás aláírására. 

 

Határid ő: 2013. október 15. 

Felelős: Szöllősi József polgármester 

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai  Helyben 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
 5000 Szolnok, József A. út 14. 

 3. Irattár 
 
 
12./ N a p i r e n d 
 
A Harmónia Egyesülettel történő megállapodás az Európai Önkéntes Szolgálattal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról 
(Írásos határozati javaslat és megállapodás a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen ez a napirend is megvitatásra került, van-e kérdés, 
vélemény? 
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Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal. 
 
6 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 
 

70/2013. (IX. 25.) határozata 
 

a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötendő, 
az Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 

megállapodásról 
 
 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, az Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátásáról szóló megállapodást a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja és 
felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
   
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2./ Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 
  5081 Szajol, Kölcsey út 2. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben 
 4./ Irattár 
 
 
13./ N a p i r e n d 
 
Megállapodás a Harmónia Egyesülettel a Faluház használatba adásáról 
(Írásos határozati javaslat és megállapodás a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen ez a napirend is megvitatásra került, van-e kérdés, 
vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal. 
 
6 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 

 
71/2013. (IX. 25.) határozata 

 
a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötendő, 

a Faluház használatba adásáról szóló megállapodásról 
 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, a Faluház használatba adásáról szóló megállapodást a 
melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja és felhatalmazza Szöllősi József polgármestert 
a megállapodás aláírására. 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2./ Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület 
  5081 Szajol, Kölcsey út 2. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben 
 4./ Irattár 
 
14./ N a p i r e n d 
 
A szajoli Holt-Tisza vízutánpótlására tett intézkedésekről, valamint a Fegyverneki és 
Szajoli holtágak komplex fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodásról 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A Vízügyi Igazgatóság pályázatot szeretne benyújtani, ehhez szükséges az 
önkormányzat hozzájárulása. Bízom abban, hogy a projekt megvalósulása esetén a Holt-Tisza 
állandó vízpótlása megoldódik. A beruházásról rövid tájékoztató is kiküldésre került. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakat tudomásul 
veszi. 
 
6 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi. 
 
15./ N a p i r e n d 
 
A Szajol Községi Labdarúgó Klub beruházásával kapcsolatos támogatásról 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A sportpálya felújítására pályázott a Szajol Községi Labdarúgó Klub. A 
pályázat utófinanszírozott, a megvalósításhoz a klub megelőlegezési hitelt vesz fel, azonban a 
pénzintézet kezességet kér. Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, a bizottságok 
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal. 
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6 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 
 

72/2013. (IX. 25.) határozata 

 
Önkormányzati közreműködésről a Szajol Községi Labdarúgó Klub beruházáshoz 

kapcsolódó hitel felvételéhez 
 

1. Szajol Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete kezességet vállal a Szajol Községi 
Labdarúgó Klub Szajol sporttelep felújítása pályázat megvalósításához szükséges, támogatás 
megelőlegezési hitel felvételéhez. Továbbá vállalja a hitel járulékos költségeinek fizetését, 
ami a kamatot és a kezelési költséget jelenti. 
A megelőlegezési hitel maximális összege a pályázaton nyert támogatás, ami 24.953.213.- Ft. 
A megelőlegezési hitelt az OTP Bank Nyrt. Pénzintézettől veszi igénybe. 
 
2. Szajol Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete a szükséges szerződések aláírására 
felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt. 
 
Határidő: 2013. november 1. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
16./ E g y e b e k 
 
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő- Testület! Az Idősek Napját október 4-én rendezzük meg a 
Sportcsarnokban, minden képviselő társamat szeretettel várjuk. Október közepén tervezzük az 
Idősek Nappali Otthonának átadását, remélhetőleg a működési engedély is addigra kiadásra 
kerül. A Mozgássérültek Klubja a Szerencsejáték Zrt.-től kettő millió forintot nyert, székeket 
és asztalokat fognak vásárolni, melyek a Vasutaskörben lesznek, ha a belső felújítás 
befejeződik. A közbeszerzési eljárás kiírásáról soron kívüli testületi ülésen fogunk dönteni, az 
időpontot még nem tudjuk előre. Van-e valakinek közérdekű bejelentése? 
 
Némethné Gerecs Judit: Az alapítványi bál, a Kölcsey Ferenc bál, október 12-én kerül 
megrendezésre, melyre tisztelettel meghívom a testületi tagokat, jegyző urat, gazdaságvezető 
asszonyt, illetve az óvoda igazgató asszonyt. Nevelőtestületünk döntött a Kölcsey Ferenc díj 
odaítéléséről, melyet Szekeres Edit gazdaságvezető asszonynak adtunk át sok szeretettel. 
 
Szöllősi József: Mindenki nevében megköszönöm a meghívást, amennyiben további 
közérdekű bejelentés nincs, nyilvános ülésünket bezárom, szünet után a testület zárt üléssel 
folytatja tovább munkáját. 

 
K.m.f. 

 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 


