
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. november 28-án a Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilvános ülésén. 
 
Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége 
 
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné 
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, 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: Dr. Kecsmárik László, a Pénzügyi és Ügyrendi bizottsági 
tagja, Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné, a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság tagjai 
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető,  
Meghívottak részéről: Czékmási Csilla, a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója, 
Sinka Edit, a Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatója 
Jegyzőkönyvvezető: Kelemen Tímea 
 
Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen 
van 7 fő. 
 
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja. 
 
Napirendi pontok felvételére tesz javaslatot, ezáltal a kiküldött meghívóban közölt napirendi 
pontokban változás történik: 
 

7. napirend 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 

 Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

8. napirend 
A Harmónia Egyesülettel megkötendő, a kulturális közmunkaprogrammal 
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodásról 

 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. 
 
7 fő igen szavazat 
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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. Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 Szekeres Edit gazdaságvezető 
 
3. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

4. Hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 

5. A víziközmű vagyontárgyak – ellátásért felelős – Önkormányzat részére történő 
térítésmentes átruházásáról 
Előadó: Szöllősi József polgármester 
 

6. A Szajol Községi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 
kötött bérleti- üzemeltetési szerződés módosítása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
7. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Szöllősi József polgármester 
 
8. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei munkavédelmi és tűzvédelmi 

helyzetéről, a kockázatelemzések eredményeiről 
Előadó: Tisza Park Kft. képviselője 

 
9. Tájékoztató a községben működő egészségügyi szolgálatok tevékenységéről 

Előadók: Egészségügyi szolgálatok képviselői 
 

10. Döntés az idősek nappali ellátásához szükséges gépjárművásárlásról 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
11. Egyebek 
 
 

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? 
 
Némethné Gerecs Judit: A Győzelem út végén lakók jelezték felém, hogy nagy esőzéskor 
megáll a víz. 
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Szöllősi József: A közműtérképet megnézzük, de szerintem kézi erővel fogjuk megépíteni az 
árkokat.  
 
Bernát Julianna: A CBA üzlet megközelítése szinte lehetetlen nagy esőzések után, megáll a 
víz. A járda össze van törve. Vegyük fel a tulajdonossal a kapcsolatot. 
 
Szöllősi József: Útkezelői hozzájárulást adott ki Jegyző Úr a 8 db parkoló megépítéséhez 
azzal a feltétellel, hogy a csapadékvíz elvezetésről gondoskodjon. Személyesen is fogok 
beszélni a tulajdonosokkal. 
 
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: Fejes Károlynéval meglátogattam az otthonban Seller Lászlót, akinek 
mindkét lábát sajnos levágták. Felajánlotta a SIESTA kályháját és egy kis kocsit fahordásra. 
Bírósági tárgyaláson voltam tanúként az Angyal György féle ügyben, döntés nem született, 
további tanúkat fognak még beidézni. 
Cibakházán átvettem a 218 millió Ft tartozás átvállalásról szóló Bizonyságlevelet. 
A Ford Transitot a jövő héten tudjuk elhozni Budapestről. 1.860.000Ft-ért sikerült megvenni 
magánszemélytől. 2003. decemberi évjáratú, dupla klímás. 
Az Agrárgazdasági Bizottság megalakítása sikertelen volt, hisz a 90 tagból nem jött senki. 
December 16-ára hívják újra össze a bizottságot, melynek szerepe az lesz, hogy nélkülük nem 
lehet majd földet eladni. 
A Tiszapüspöki szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatban többször voltam egyeztetni, hiszen 
a tervezésnél sok hibát elkövettek. Nem egyeztettek több tulajdonossal sem. 
 
Bernát Julianna: Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, amennyiben kérdés merül fel, 
válaszolok rá. 
 
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, aki a két tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és azt tudomásul veszi, 
kézfeltartással jelezze. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal és azt tudomásul veszi. 
 
 
2./ N a p i r e n d 
 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!) 
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Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk a tervezetet és az együttes bizottság 
javaslata alapján az iskola nevét módosítjuk: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolára. 
 
Van-e ezzel kapcsolatos kérdés, illetve a beterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatosan? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-tervezetben 
megfogalmazottakkal egyetért. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

17/2013. (XI. 28.) rendelete 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
 
3./ N a p i r e n d 
 
Szajol Község Önkormányzatának 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk a határozati javaslatot Van-e 
ezzel kapcsolatosan még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
7 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 
 

86/2013. (XI. 28.) határozata 
 

Szajol Község Önkormányzatának 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 
2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és elfogadta. 
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2. A Képviselő-testület a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az Intézmények 
vezetőit kötelezi a szigorúan takarékos gazdálkodásra. 

Határid ő: folyamatos 

Felelős: Szöllősi József polgármester 
 

4./ N a p i r e n d 
 
Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőri tervének jóváhagyásáról 
 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Van-e a határozati javaslattal kapcsolatosan kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
7 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 
 

87/2013. (XI. 28.) határozata 
 

az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőri tervének jóváhagyásáról 
 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi belső ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
Felhatalmazza a polgármester, hogy a munkák elvégzésére a Vincent Auditor Kft. vezetőjével 
a szerződést megkösse. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szöllősi József polgármester  
 
 
5./ N a p i r e n d 
 
Közterület elnevezésének módosításáról 
 (Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk a határozati javaslatot Van-e 
ezzel kapcsolatosan még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
6 fő igen szavazat 
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1 fő nem szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, és 1 ellenvéleménnyel elfogadta 
és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

88/2013. (XI. 28.) határozata 
 

közterület elnevezésének módosításáról 
 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével a 7/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a 
következő határozatot hozta: 
 
A szajoli 523 hrsz-ú Népfront út elnevezése 2013. december 1-től Malom útra módosul. 

 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közterület elnevezésének módosításával 
összefüggő további feladatok ellátására. 
 
 
Határidő: 2014. január 1. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 Dr. Bartók László jegyző 

 
 

6./ N a p i r e n d 
 
A Szajoli Vasutaskör Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásról 
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen is megtárgyaltuk a határozati javaslatot Van-e 
ezzel kapcsolatosan még kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
7 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 
 

89/2013. (XI. 28.) határozata 
 

A Szajoli Vasutaskör Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodásra 
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1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

Szajoli Vasutaskör Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére, a 
Vasutaskör belső felújítása tárgyában beadott pályázathoz kapcsolódóan.  

 
2. Az Együttműködési megállapodás e határozat melléklete. 

 
Határid ő: 2013. december 15. 
 
Felelős: Bernát Julianna alpolgármester 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben 
 2./ Szajoli Vasutaskör Egyesület 
  5081 Szajol, Fő út 50. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben 
 4./ Irattár 
 

 
7./ N a p i r e n d 
 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
7 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 
 

90/2013. (XI. 28.) határozata 
 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 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 jelent határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, 
hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi 
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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. november 30. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3. Irattár 
 
 
8./ N a p i r e n d 
 
a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötendő, a 
kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodás 
 (Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: A Nemzeti Művelődési Intézettel van a Harmónia Egyesületnek 
megállapodása, hogy 2 fő szajoli lakost tud foglalkoztatni.  
 
Czékmási Csilla: A Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazza az embereket, a bérszámfejtéstől 
kezdve minden az ő feladatuk. 
 
Szöllősi József: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért. 
 
7 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 
 

91/2013. (XI. 28.) határozata 
 

a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel megkötendő, 
a kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 

megállapodásról 
 
 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, az kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos 
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feladatok ellátásáról szóló megállapodást a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja és 
felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
 
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 
 

 
9./ N a p i r e n d 
 
Beszámoló az IKSZT működésének eddigi tapasztalatairól 
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!) 
 
Szöllősi József: Szóbeli kiegészítésre átadom a szót. 
 
Czékmási Csilla: Az intézmény tavaly októberben került átadásra. Jobb épületet kaptunk 
vissza. Túl vagyunk egy fűtési szezonon, és megállapíthatjuk, hogy nem fáztunk. Az IKSZT-
vel kapcsolatosan félévente kell tervet készíteni, negyedévente pedig beszámolókat. NAKVI 
ellenőrzés van, jelenléti íveket, fotókat kell feltölteni. Az I-III. negyedévi beszámolókat 
elfogadták. Az intézményben sokkal több foglalkozásunk van, mint eddig volt, és többen 
vannak a résztvevők is, mint az eddigi években. 
 
Szöllősi József: Van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatótval egyetért. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal és azt tudomásul veszi. 
 
 
10./ N a p i r e n d 
 
Egyebek 
 
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! December 17-én 14 órakor lesz az Együttes 
Bizottsági ülés, a testületi ülés pedig 19-én 14 órakor. A mindenki Karácsonyát 18-án tartjuk. 
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus fog együtt fellépni a 
Házasságkötő teremben. Dr. Fügedi-Majzik Edith meglepetésként szervezi az édesanyjának a 
közelgő 100. születésnapjára, hiszen januárban fogja betölteni. 
 
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz, illetve közérdekű bejelentése? 
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Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, nyílt ülésünket 
bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 
 
 


