J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült: 2013. november 12-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron
kívüli ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Némethné Gerecs Judit
k é p v i s e l ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak: Papp Róbert a Royalton Consulting Projektiroda Kft képviselője, Czékmási
Csilla a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
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 6 fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz plusz napirendi pont felvételére:
3./ Napirendi pontban:
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
6./ Napirendi pontban:
Szajol Községi Önkormányzat készfizető kezességvállalása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub által kérelmezett hitel és járulékai erejéig
Előadó: Szöllősi József polgármester
7. Napirendi pontban:
Szajol Községi Önkormányzat működési támogatás biztosítása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub 2014.évi és 2015.évi működési kiadásaihoz
Előadó: Szöllősi József polgármester

Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki egyetért az írásban kiküldött és a szóban
beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával.
6 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendet:
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A soron kívüli ülés napirendje:
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
2. A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
4. A Szajol, Fő út 6. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
5. Döntés az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás” című pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról
Előadó: Szöllősi József polgármester
6. Szajol Községi Önkormányzat készfizető kezességvállalása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub által kérelmezett hitel és járulékai erejéig
Előadó: Szöllősi József polgármester
7. Szajol Községi Önkormányzat működési támogatás biztosítása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub 2014.évi és 2015.évi működési kiadásaihoz
Előadó: Szöllősi József polgármester

1./ N a p i r e n d
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A tavalyi évhez hasonlóan, idén is támogatási igényt nyújtott be
önkormányzatunk a szociális célú tűzifavásárláshoz. November 15-től december 15-ig lehet a
kérelmeket beadni, terveink szerint 1 m3 fát adunk a rászoruló családoknak. A rendeletben
szabályoztuk a szociális rászorultság szabályait, valamint az elbírálás eljárási menetét, a
hatáskör gyakorlóját. A NEFAG Zrt. fogja leszállítani a kemény lombfákat, többségűk tölgy.
Van-e kérdés, vélemény?
Dr. Bartók László: Pontosítást javaslok, az 5. § (1) bekezdésében, a vegyes
rendelkezésekben: a rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.
Szöllősi József: Van-e még észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (XI. 12.) rendelete
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás
jogosultsági feltételeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

2./ N a p i r e n d
A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás jogosultsági feltételeiről szóló
rendelet
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Sikerült viszonylag olcsón megvásárolnunk 559 mázsa szenet. Egy
törökszentmiklósi vállalkozó szállította le a bányából, melyet a régi iskolaudvarába depóztunk
be. A tűzifához hasonlóan, a rendeletben leszabályoztuk az eljárási követelményeket, a
jogosultságot. Kérelem alapján történik a szén igénylése, november 15-től január 15-ig lehet a
kérelmeket benyújtani. Van-e kérdés, vélemény?
Dr. Bartók László: Jelen rendelet-tervezetben is javításra ajánlom, hogy a rendelet a
kihirdetését követő napjától lép hatályba.
Szöllősi József: Köszönjük, van-e még észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, aki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakkal egyetért,
kézfeltartással jelezze.
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
15/2013. (XI. 12.) rendelete
A természetben nyújtott szociális célú szén támogatás
jogosultsági feltételeiről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm testületi ülésünkön Papp Róbert urat,
a Royalton Consulting Projektiroda képviselőjét, aki a 4. napirendi pontunk meghívott
vendége. Javaslom, hogy a 4. napirendi pont megtárgyalásával folytassuk tovább a munkánkat
és átadom a szót Papp Róbert úrnak.

4./ N a p i r e n d
A Szajol, Fő út 6. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés
(Írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Papp Róbert: Üdvözlöm a képviselő-testület tagjait. Cégünk fő profilja a pályázatírás. Folyó
évben a LEADER térségek közötti együttműködés alapján megvalósíthatósági tanulmányt
nyújtott be az MVH által kiírt pályázathoz, mely tanulmány pozitív elbírálásban részesült. A
pozitív bírálat alapján egy kisüzemi pálinkafőzde létrehozását szeretnénk megvalósítani a Fő
út 6. alatti volt iskolaépületben. A tájékoztatóban részletesen leírtuk a kisüzemre vonatkozó
fejlesztéseket, elképzeléseket. 5 évre szeretnénk a bérleti szerződést megkötni az
önkormányzattal. Amennyiben további kérdésük van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Van-e kérdés, vélemény?
Berkesiné Csinger Gabriella: A tájékoztatóban valóban részletesen leírták a technológia
menetét én csak támogatni tudom az Önök elképzeléseit.
Dr. Csúri Csaba: A lakosság is beszállíthat Önökhöz és bérfőzést is vállalnak?
Papp Róbert: Az elsődleges cél az, hogy a felvásárolt gyümölcsből készüljön el a pálinka,
amennyiben igény merül fel, természetesen lehetőség van a bérfőzésre is.
Némethné Gerecs Judit: Honnan lesz ennyi gyümölcs beszállítva?
Papp Róbert: Beszállítói szerződésünk még nincs, de Szolnok és Törökszentmiklós
környékéről biztosan lesz gyümölcs, amelyet fel tudunk dolgozni.
Bernát Julianna: Az elképzelésüket én is támogatni tudom. Terveznek-e még az elkövetkező
években bármilyen fejlesztéseket, akár palackozás, címkézés?
Papp Róbert: Igen terveink vannak, és folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Bízom benne, hogy további fejlesztéseket is véghez tudunk vinni.
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért azzal,
hogy a Fő út 6. szám alatti ingatlant bérbe adjuk öt évre, 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
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2013. (XI. 12.) határozata
A Szajol, Fő út 6. szám alatti épület bérbeadásáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Közösségi
pálinkafőzde kialakítása Szajolban” projekt keretében megvalósuló kisüzemi pálinkafőzde
létesítése céljára a Royalton Consulting Projektiroda Kft. részére bérbe adja a Szajol, Fő út 6.
szám alatti ingatlan (volt iskola épület) jelen határozat mellékleteként szereplő alaprajzon
megjelölt helyiségeit, 80.000.-Ft+áfa/év, azaz Nyolcvanezer forint+áfa/év bérleti díj ellenében
a külön megkötendő bérleti szerződés alapján.
Felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Szöllősi József polgármester H.
3.) Royalton Consulting Projektiroda Kft.
5000 Szolnok, Selyem utca 16.
4.) Pénzügyi Csoport H.
5.) Irattár
Papp Róbert: További jó munkát kívánok a Képviselő-testületnek, köszönöm a meghívást.
Papp Róbert elhagyta az önkormányzati tanácskozó termet.

3./ N a p i r e n d
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A népegészségügyi szolgálat kérése alapján készítettük el a jelenleg is
fennálló állapotnak megfelelő körzetrendszert. A szolgálatok és a védőnők is évek óta utcák
szerint osztották meg egymás közt a munkát, csak írásban, illetve rendeletben még nem volt
szabályozva. Ezt a hiányosságot pótolva készítettük el a rendelet-tervezetet egyeztetve a
szolgálatok vezetőivel és a védőnőkkel. Van-e kérdés, vélemény?
Nincs.
Kérem, aki a rendelet-tervezetben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013.( XI.12.) rendelete
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

5./ N a p i r e n d
Döntés az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás” című pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Hasonló pályázat, mint a pálinkafőzde kisüzem létrehozása. Szintén a
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatásból valósul
meg. A pályázó a közösségi ház energiafelhasználását szeretné költségtakarékossá tenni,
ehhez kéri az önkormányzat – mint a tulajdonos – hozzájárulását. Évi 20 % csökkenéssel
számol, úgy gondolom, hogy veszíteni nem lehet, nincs plusz kiadása az önkormányzatnak.
Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?
Némethné Gerecs Judit: Támogatom a beruházás megvalósítását, jó lenne, ha az
elkövetkező időszakban az iskolánkra is fel lehetne szerelni egy napkollektort.
Szöllősi József: Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a határozati javaslattal egyetért.
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
83/2013. (XI. 12.) határozata

Az „Innovatív közösségi napelem hasznosítás” című pályázathoz
tulajdonosi hozzájárulásról
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az „Innovatív közösségi
napelem hasznosítás” című Térségek közötti együttműködési pályázat benyújtásához. Két
tanú aláírásával ellátott tulajdonosi hozzájárulást ad a Közöld Alapítvány részére, miszerint a
Közöld Alapítvány jogosult a Közösségi Ház (Szajol, Kölcsey u. 2. hrsz.1370) épületének
tetején megvalósítani az 5 kW-os napelem rendszert és tartozékait, valamint hogy a Közöld
Alapítvány jogosult az üzemeltetési kötelezettség lejártáig azt használni, és a kötelező arculati
elemeket elhelyezni.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Szöllősi József polgármestert a teljes bizonyító erejű
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határozatról értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai H.
2.) Szöllősi József polgármester H.
3.) Közép-Tisza Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Rákóczifalva
4.) Közöld Alapítvány Szolnok
5.) Pénzügyi Csoport H.
6.) Irattár

6./ N a p i r e n d
Szajol Községi Önkormányzat készfizető kezességvállalása a Szajol Községi Labdarúgó
Klub által kérelmezett hitel és járulékai erejéig
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A sporttelep felújításához elnyert támogatás megelőlegezésére a községi
labdarugó klub hitelt szeretne felvenni, azonban a pénzintézet csak akkor engedélyezi a
hitelfelvételt, ha az önkormányzat készfizető kezességet vállal. Gazdasági helyzetünket
átvizsgálva a gazdaságvezető asszonnyal és a jegyző úrral, támogatjuk a kezesség vállalását.
Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Bartók László: Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján
a kezességvállalásról minősített szótöbbséggel kell dönteni. Ezért név szerint kérdezem a
testület tagjait, hogy hozzájárul-e a kezességvállaláshoz. Tájékoztatásul közlöm, hogy erről
külön készül egy jegyzőkönyv, amely melléklete a testületi jegyzőkönyvnek.
(A név szerint szavazásról készült jegyzőkönyv a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József
Bernát Julianna
Berkesiné Csinger Gabriella
Dr. Csúri Csaba
Kerékjártó Tibor
Kovács Károly
Némethné Gerecs Judit

igen szavazat
igen szavazat
igen szavazat
igen szavazat
igen szavazat
bejelentéssel távol
igen szavazat

Szöllősi József: Köszönöm a közreműködést.
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
84/2013. (XI. 12.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzat készfizető kezességvállalása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub által kérelmezett hitel és járulékai erejéig

A Szajol Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szajol Községi Labdarúgó Klub által
kérelmezett 10.000.000.-Ft összegű, 2015. október 31-i lejáratú, rulírozó jellegű hitel (Szajol
sporttelep felújításához elnyert, 2107864062 azonosító számon nyilvántartott EMVA
támogatás megelőlegezése) visszafizetéséért és járulékainak megfizetéséért készfizető
kezességet vállal.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a készfizető
kezességvállalással érintett hitel visszafizetését és járulékainak megfizetését - a fejlesztési
kiadásokat megelőzően - a költségvetéseibe betervezi és jóváhagyja.
A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére felhatalmazó levélen alapuló beszedési
megbízást biztosít a Szajol Községi Önkormányzat 11745004-15409326 számú pénzforgalmi
bankszámlájára.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
kezességvállalási megállapodást az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: 2013. november 30.

7./ N a p i r e n d
Szajol Községi Önkormányzat működési támogatás biztosítása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub 2014.évi és 2015.évi működési kiadásaihoz
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A községi labdarúgó klub működési támogatás összegét tartalmazza a
határozati javaslat. A támogatásból a klub fedezi a felvett hitel kamatait és költségeit. Kérem a
javaslat elfogadását. Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslatban
megfogalmazottakkal.
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
85/2013. (XI. 12.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzat működési támogatás biztosítása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub 2014.évi és 2015.évi működési kiadásaihoz
A Szajol Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szajol Községi Labdarúgó Klubnak
2014.évben és 2015.évben, évente 1.000.000.Ft- (azaz egy-millió Ft.) működési támogatást
biztosít.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vállat támogatás összegét, az adott évi
költségvetési rendeletében betervezi.
A támogatásból az Egyesület köteles fedezi az OTP Bank Nyrt-nél kérelmezett 10.000.000.-Ft
összegű, 2015. október 31-i lejáratú, rulírozó jellegű hitel kamatait és járulékos költségeit,
melyet a Szajol sporttelep felújításához elnyert, 2107864062 azonosító számon nyilvántartott
EMVA támogatás megelőlegezésére vesz igénybe.

Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: 2014. február 15.
2015. február 15.
Szöllősi József: Soron kívüli ülésünk tárgysorozatának megvitatásával végeztünk, van-e
valakinek közérdekű bejelentése, kérdése?
Berkesiné Csinger Gabriella: Tisztelt Képviselő-testület! December 17-én lesz a szajoli
hármas ikrek 14. születésnapja. Javaslom, hogy a decemberi közmeghallgatáson apró
ajándékkal testületünk köszöntse fel őket.
Szöllősi József: A 14. életkor betöltése valóban szép nap egy gyermek életében, még
átgondoljuk, hogy hogyan köszöntsük fel őket. A szajoli krónikában pár gondolattal és képpel
tájékoztatni fogjuk a község lakóit a nevezetes ünnepről.
Van-e még vélemény, közérdekű bejelentés?
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, hozzászólásait, ülésünket
bezárom.
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