JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. december 19-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötői díszterme
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 a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja,
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető,
Meghívottak részéről: Czékmási Csilla Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató, Sinka
Edit Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató, FISH-COOP Kft ügyvezető igazgatója: Csoma Gábor
Bejelentéssel távol: Dr. Csúri Csaba
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket, külön
kiemelve a meghívottakat.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van 6 fő.
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai testületi ülésen kerül sor a közmeghallgatásra.
Megkérdezi, hogy kíván-e valaki a közmeghallgatás lehetőségével élni a megjelentek közül a
Képviselő-testület tagjai, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói felé?
Mivel sem kérdés, sem vélemény nem érkezett a közmeghallgatásra, ezért bezárja ezt a
napirendi pontot, és tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nyilvános testületi ülés ezennel
megkezdődik.
INTERPELLÁCIÓ
Szöllősi József: Fogalmazódott-e meg interpellációs kérdés?
Nincs kérdés.
Tájékoztatja a jelenlévő képviselőket, hogy a kiküldött és meghirdetett ülés napirendi
pontjaiban változások vannak, plusz napirendi pont felvételére javaslatot tesz:
Nyilvános ülés keretein belül:
13./ Napirendi pontban
A Szajol Községi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítése
Előadó: Szöllősi József polgármester
Zárt ülés keretein belül:
3./ Napirendi pontban
A szajoli 596/14 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlan 100 m2
nagyságú területrészének értékesítéséről szóló Z/94/2013. (XI. 28.) határozat módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
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Megkérdezi, kíván-e még valaki plusz napirend.
További javaslat napirendi pont felvételére nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki
egyetért az írásban kiküldött és szóban javasolt napirendi pontok megvitatásával.
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

2. Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
3. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
4. A 2014. január 01-től alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
5. Döntés Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Szöllősi József polgármester
6. A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
7. A Sportcsarnok bérleti díjának megállapítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
8. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit óvodaigazgató
9. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit óvodaigazgató
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10. A
Szajoli
Kisdiákokért
Alapítvánnyal
megkötendő,
a
kulturális
közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodásról
Előadó: Szöllősi József polgármester
11. A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
12. A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
13. A Szajol Községi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által
kötött bérleti- üzemeltetési szerződés kiegészítése
Előadó: Szöllősi József polgármester
14. Tájékoztató a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól,
hasznosításának kérdéseiről
Előadó: Csoma Gábor, a FISH-COOP Kft. ügyvezető igazgatója

a

Holt-Tisza

15. Az Önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének meghatározása
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. Szajol Község Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett intézményekben,
valamint a szociális ellátások keretében biztosított menü rendszerű étkeztetésről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
3. A szajoli 596/14 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlan 100
m2 nagyságú területrészének értékesítéséről szóló Z/94/2013. (XI. 28.) határozat
módosításáról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Meghívott vendégeinket szeretettel köszöntöm
ülésünkön, javaslom, hogy a halászati jog gyakorlásának tapasztalatairól, a Holt-Tisza
hasznosításának kérdéseiről szóló tájékoztató megvitatásával kezdjük meg munkánkat.
Felkérem Csoma Gábor urat szóbeli tájékoztatójának megtartására.
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14./ N a p i r e n d
Tájékoztató a halászati
hasznosításának kérdéseiről

jog

gyakorlásának

tapasztalatairól,

a

Holt-Tisza

Csoma Gábor: Köszöntöm a képviselő testületi ülésen megjelenteket. Minden évben
tájékoztatást adunk a halászati jog gyakorlásáról, azonban a jelenlegi tájékoztatóm eltér az
eddigiektől, írásos forma helyett képekkel szeretném illusztrálni az elmúlt évben tett
intézkedéseinket. A Holt-Tisza vízpótlása nagyon költséges, ha a folyóból nem tudunk
megfelelő vízmennyiséget nyerni áradás esetében. Az idei évben a vízpótlásról tudtunk
gondoskodni a kedvező időjárás miatt. Fontosnak tartom olyan beruházást véghez vinni,
amely független az időjárástól, folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat és bízom abban,
hogy megvalósulhatnak az elképzeléseink. Ebben az évben megkezdtük a Holt-Tisza
partjának a karbantartását, sokat segítettek a közmunkások. Nagyon sok fát termeltünk ki, a
meder kotrását is elvégeztük. 23.400 m3 iszapot kellett deponálnunk. A következő fontos
feladatunk a halasítás volt. 9.118 kg ponty és 3.000 kg keszeg került telepítésre a HoltTiszába, a horgászok nagy örömére. Szeretnénk a jövőben ragadozó halat is betelepíteni. A
telepítésekre hivatalosak voltak a horgászok is és nyomon követhették a telepítési fázisokat is.
Kiemelt feladatunk a halőrzés és a halvédelem. Sajnos elég sok orvhorgász van, jövőre
további 2 fő halőrt szeretnénk alkalmazni. Legfontosabb támaszunk a vizirendészet járőrei,
többször is sikerült tetten érni az orvhorgászokat. Szeretnénk új horgászhelyeket kialakítani.
Egyre több rendezvényt szerveznek a Holt-Tisza partjaira, melyhez mi is kapcsolódtunk és
bízom abban, hogy hagyományt teremtünk egy-egy rendezvény megszervezésével és
lebonyolításával. Megköszönöm az Önkormányzat segítő munkáját és köszönöm figyelmüket.
Amennyiben kérdésük van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli és a képes tájékoztatást, van-e kérdés, vélemény?
Kerékjártó Tibor: Szeretném megköszönni én is azt a sok segítséget, melyet Ön adott a
falunknak és kívánom, hogy elképzelései valósuljanak meg a jövőben.
Szöllősi József: Amennyiben további vélemény nincs, még egyszer köszönjük a tájékoztatást
és bízunk abban, hogy az elkövetkező években is szoros együttműködésünk lesz a gazdasági
társasággal és mindannyiunk álma megvalósulhat.
A tájékoztató után a napirendi ponthoz meghívott Csoma Gábor ügyvezető elhagyja a hivatal
dísztermét.

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: A 2014-2020 közötti pályázatok koordinációjára vonatkozó együttműködési
megállapodás aláírására a megyeházán került sor. Közel kettő milliárd forint értékű
pályázatokról szól a megállapodás és egyeztetések alapján kerül felhasználásra az
önkormányzatok között.
Az agrárgazdasági bizottság megalakult, az elnöke Szöllősi Ottó lett.
Bernát Julianna: Szóbeli kiegészítésem nincs.
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Szöllősi József: Kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom azzal, hogy aki a két tájékoztatóban leírtakkal
egyetért, és azt tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
6 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 Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk a tervezetet, van-e kérdés,
vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-tervezettel egyetért.
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
18/2013. (XII. 19.) rendelete
Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3./ N a p i r e n d
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről szóló rendelet
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk a tervezetet, van-e kérdés,
vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-tervezettel egyetért.
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
19/2013. (XII. 19.) rendelete
Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

4./ N a p i r e n d
A 2014. január 01-től alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet
(Írásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az előterjesztés 1. számú mellékletében részletesen kimunkáltuk az
étkeztetés költségvonzatait, 5 %-os mértékű az emelkedés. Együttes bizottsági ülésen is
megtárgyaltuk a tervezetet, kérdés merült-e fel valakiben?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a rendelet-tervezettel egyetért.
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
20/2013. (XII. 19.) rendelete
a 2014. január 1-től alkalmazandó étkezési térítési díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

5./ N a p i r e n d
Döntés Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A közbeszerzési eljárás lezárult. A bíráló bizottság alternatív javaslatot tett,
„A” és „B” változatra vonatkozóan, mely részletesen leírásra került az előterjesztésben.
Javaslatom, hogy a képviselő-testület az „A” jelű változatot fogadja el, ugyanis a
kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezetünk nincs. A hulladék elszállítását a Megyei
Katasztrófavédelem kijelölése alapján fogja elvégezni a szolgáltató január 1-től. A
hulladéktároló edényeket véleményem szerint nem fogja összeszedni a szolgáltató, mert ha a
kijelölés megtörténik, akkor újból ki kellene osztani az ingatlanokon. Kérem a Tisztelt
Képviselő-társaimat, mondják el véleményüket.
Bernát Julianna: A lakosságot mindenféleképpen tájékoztatni kell erről, a tájékoztatással sok
minden megelőzhető. Én az „A” változat elfogadását javaslom.
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Szöllősi József: Van-e még vélemény a napirenddel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, döntenünk kell, melyik változat elfogadását javasolja a testület.
Kérem, aki az „A” változat elfogadását támogatja, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2013. (XII. 19.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzatának közigazgatási területén történő
települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában
a kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szajol Község Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési szilárd hulladék rendszeres elszállítása tárgyában, az
59/2013. (VIII. 28.) számú határozatával kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján, az alábbi határozatot hozza:
Az Önkormányzat által előzetesen vállalt kötelezettség alapján az ajánlatban foglalt
kompenzációs díj teljesítésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, így az eljárást a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76.§ c) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánítja.
A Képviselő testület Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás eredménye kihirdetésének
elrendelésére, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/A. § szerinti
eljárás megindítására.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület új közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. A közbeszerzési ajánlatot benyújtók
3. Dr. Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó
4. Szajoli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja
5. Irattár
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6./ N a p i r e n d
A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Kötelező napirendi pont, tulajdonképpen egy adminisztratív feladat,
tájékoztatást kell adni a képviselő testületi határozatok végrehajtásáról. Amennyiben kérdés
van válaszolok rá.
Szöllősi József: Köszönjük a kiegészítést, ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény van-e?
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2013. (XII. 19.) határozata
A lejárt határidejű, valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok
végrehajtásának helyzetéről
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben meghozott, lejárt határidejű,
valamint a folyamatban lévő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
az alábbiak szerinti részletezettséggel elfogadja:

A határozat száma

1/2013. (I. 3.)

2/2013. (I. 22.)
3/2013. (I. 31.)
4/2013. (I. 31.)
5/2013. (I. 31.)

6/2013. (I. 31.)

7/2013. (I. 31.)

A határozat tárgya
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának
módosításáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosításáról
A Szajoli Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának jóváhagyásáról
A Szajoli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Szajol Község Önkormányzata közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról
Szajol Községi Önkormányzat 2013. évi
összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Szajol Községi Önkormányzat fenntartásában
álló Kölcsey Ferenc Általános Iskola állami
fenntartásba vételével összefüggő Használati
szerződés jóváhagyásáról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

---

---

---

---

---

---

2013. február 1.

teljesítve

---

---

2013. június 30.

teljesítve

2013. február 15.

teljesítve
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8/2013. (I. 31.)
9/2013. (I. 31.)
10/2013. (I. 31.)
11/2013. (I. 31.)
12/2013. (I. 31.)

13/2013. (I. 31.)

14/2013. (II. 14.)

15/2013. (II. 14.)
16/2013. (II. 14.)
17/2013. (II. 29.)
Z/18/2013. (II. 14.)
Z/19/2013. (II. 14.)
20/2013. (III. 21.)
21/2013. (III. 21.)
22/2013. (III. 21.)
23/2013. (III. 21.)
24/2013. (III. 21.)
25/2013. (III. 21.)
26/2013. (IV. 17.)

A határozat tárgya
A Szajoli Tiszavirág Óvoda alap
dokumentumaival kapcsolatos döntésről
A 2004. június 15-én kötött üzemeltetési
szerződés megszűnésével kapcsolatos
intézkedésekről
A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgatói állás
betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda nyári zárva
tartásának meghatározásáról
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetői munkakör betöltésére
vonatkozó pályázati kiírásról
A 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő
csatlakozásról
Szajol Község Önkormányzatának 2013. évre
vonatkozó Szajol Község Önkormányzatának
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. §
(1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható
összegéről
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatási igény benyújtásáról
A koncessziós díj terhére elvégzendő Vízműtelephely rekonstrukcióról
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt.
Szolnok és az Önkormányzat között létrejött
Szolgáltatási Szerződés megszüntetéséről
A Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének
megbízásáról
A szajoli Holt-Tisza halászati jogával
kapcsolatos bérleti szerződés és
vízhasznosítási megállapodásról
A hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésekről
A Rendőrség önkormányzati támogatásáról
Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjével
kapcsolatos döntésről
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodásának módosításáról
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
történő helyettesítésről
Szajol Községi Önkormányzat és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között
létrehozandó bérleti-üzemeltetési szerződésről

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2013. március 31.

teljesítve

2013. február 15.

teljesítve

2013. június 30.

teljesítve

---

---

2013. május 31.

teljesítve

---

---

folyamatos

---

2013. április 15.

teljesítve

Szerződéskötésre
2013. február 28.

teljesítve

2013. március 31.

teljesítve

2013. február 28.

teljesítve

2013. február 28.

teljesítve

2013. április 1.

teljesítve

2013. április 30.

teljesítve

2013. április 1.

teljesítve

---

---

2013. március 31.

teljesítve

---

---

folyamatos

teljesítve
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27/2013. (IV. 17.)
28/2013. (IV. 17.)
29/2013. (IV. 17.)
30/2013. (IV. 17.)
31/2013. (IV. 25.)
32/2013. (IV. 25.)

33/2013. (IV. 25.)

34/2013. (IV. 25.)

35/2013. (IV. 25.)

36/2013. (IV. 25.)

37/2013. (IV. 25.)

38/2013. (IV. 25.)
39/2013. (IV. 25.)
40/2013. (IV. 25.)
Z/41/2013. (IV. 25.)

A határozat tárgya
A közvilágítás korszerűsítéséről
A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetőjének megbízásáról
A Szajoli Tiszavirág Óvoda vezetőjének
megbízásáról
A 2013- április havi belvíz elleni
védekezéssel kapcsolatban kialakult vis maior
helyzetről
A 2012. évi költségvetési ellenőrzések
tapasztalatairól
Szajol Község Önkormányzatának 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepciójáról
Szajol Község Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása
tárgyában kiírt, közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadásáról
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
beadásáról és a szükséges önerő biztosításáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal és Szajol Község
Önkormányzata közötti, a Szolnoki Járási
Hivatal kialakításához kapcsolódó ingatlan és
infokommunikációs rendszer használatával
kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Pedagógiai Programjából származó
többletkötelezettségek önkormányzati
finanszírozásáról
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szervezeti
és Működési Szabályzatából, valamint a
Házirendből származó többletkötelezettségek
önkormányzati finanszírozásáról
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű
Beruházási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
A kistérségi szociális szolgáltatások jövőbeni
ellátásával kapcsolatos szándéknyilatkozatról
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Ökoiskola
cím elnyeréséhez benyújtandó pályázat
támogatásáról
„Szajol Községért Kitüntető Díj”
adományozásáról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2013. május 1.

teljesítve

2013. május 1.

teljesítve

2013. június 1.

teljesítve

2013. április 30.

teljesítve

---

---

folyamatos

teljesítve

2013. május 31.

teljesítve

---

---

2013. május 31.

teljesítve

folyamatos

teljesítve

folyamatos

teljesítve

2013. május 31.

teljesítve

---

---

2013. június 1.

teljesítve

2013. június 29.

teljesítve

42/2013. (V. 30.)

A közterületek elnevezésének módosításáról

---

---

43/2013. (V. 30.)

A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének
kinevezéséről

---

---
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44/2013. (V. 30.)

45/2013. (V. 30.)

46/2013. (V. 30.)

A határozat tárgya
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának
jogszabályváltozásból eredő módosításáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának a központi
ügyeleti feladatellátással kapcsolatos
módosításáról
Szajol településen 2012. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátására vonatkozó átfogó értékelés
elfogadásáról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2013. július 1.

teljesítve

2013. július 1.

teljesítve

---

---

47/2013. (V. 30.)

A Település Értéktár Bizottság létrehozásáról

2013. június 16.

teljesítve

Z/48/2013. (V. 30.)

„Szajol Község Díszpolgára” cím
adományozásáról

2013. augusztus 20.

teljesítve

Z/49/2013. (V. 30.)

A kártérítési igény elbírálásáról

2013. július 2.

teljesítve

---

---

---

---

2013. július 1.

teljesítve

2013. július 31.

teljesítve

---

---

2013. június 28.

teljesítve

folyamatos

teljesítve

50/2013. (VI. 27.)
51/2013. (VI. 27.)

52/2013. (VI. 27.)

53/2013. (VI. 27.)

54/2013. (VI. 27.)
55/2013. (VI. 27.)
56/2013. (VI. 27.)
57/2013. (VI. 27.)
Z/58/2013. (VI. 27.)

59/2013. (VIII. 28.)

60/2013. (VIII. 28.)

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Szajol Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
A Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű
Beruházási Társulás Társulási
Megállapodásának jogszabályváltozásból
eredő módosításáról
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból
eredő módosításáról
Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
A Szajoli Községi Labdarúgó Klubbal
megkötendő együttműködési megállapodásról
Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkatervéről
A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan
hasznosításával kapcsolatos döntésről
A Szajol Község Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása
tárgyában a kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
A Szajoli Tiszavirág Óvodában a maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

2013. december 31.

---

---

2013. október 31.

teljesítve

folyamatos

teljesítve
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61/2013. (VIII. 28.)
62/2013. (IX. 25.)
63/2013. (IX. 25.)
64/2013. (IX. 25.)
65/2013. (IX. 25.)
66/2013. (IX. 25.)
67/2013. (IX. 25.)
68/2013. (IX. 25.)

69/2013. (IX. 25.)

70/2013. (IX. 25.)

71/2013. (IX. 25.)

72/2013. (IX. 25.)
Z/73/2013. (IX. 25.)
Z/74/2013. (IX. 25.)
75/2013. (X. 11.)
76/2013. (X. 24.)

77/2013. (X. 24.)

78/2013. (X. 24.)

A határozat tárgya
A Kölcsey F. út 30. szám alatti ingatlan
hasznosításával kapcsolatos döntésről
Szajol Község Önkormányzatának 2013. I.
féléves gazdálkodásáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Intézményi Tanácsába történő delegálásról
Szajoli Tiszavirág Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai
Programjáról
Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjéről
A hulladék összegyűjtéséről, hulladéklerakóra
történő beszállításról szóló szerződést
megszüntető okirat utólagos jóváhagyásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség önkormányzati
támogatásáról
A HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, az
Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatos
feladatok ellátásáról szóló megállapodásról
A HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, a
Faluház használatba adásáról szóló
megállapodásról
Önkormányzati közreműködésről a Szajol
Községi Labdarúgó Klub beruházáshoz
kapcsolódó hitel felvételéhez
„Az Év Vállalkozója Szajolért” kitüntető díj
odaítéléséről
A Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató
illetményének megállapításáról
A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztásáról
Szajol Község Önkormányzatának
közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállítása
tárgyában kiírt, közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadásáról
A víziközmű vagyontárgyak – ellátásért
felelős – Önkormányzat részére történő
térítésmentes átruházásáról

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

---

---

folyamatos

teljesítve

---

---

2013. október 15.

teljesítve

---

---

---

---

---

---

2013. október 1.

teljesítve

2013. október 15.

teljesítve

2013. október 15.

teljesítve

2013. október 15.

teljesítve

2013. november 1.

teljesítve

2013. október 23.

teljesítve

2013. szeptember 1.

teljesítve

2013. október 15.

teljesítve

2013. október 31.

teljesítve

2013. október 31.

teljesítve

2013. október 31.

teljesítve
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79/2013. (X. 24.)

80/2013. (X. 24.)
81/2013. (X. 24.)
82/2013. (XI. 12.)
83/2013. (XI. 12.)

84/2013. (XI. 12.)

85/2013. (XI. 12.)

86/2013. (XI. 28.)
87/2013. (XI. 28.)
88/2013. (XI. 28.)
89/2013. (XI. 28.)
90/2013. (XI. 28.)

91/2013. (XI. 28.)

Z/92/2013. (XI. 28.)

Z/93/2013. (XI. 28.)

Z/94/2013. (XI. 28.)

A határozat tárgya
A Szajol Községi Önkormányzat és a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által
között bérleti-üzemeltetési szerződés
módosításáról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
Az idősek nappali ellátásához szükséges
gépjárművásárlásról
A Szajol, Fő út 6. szám alatti épület
bérbeadásáról
Az „Innovatív közösségi napelem
hasznosítás” című pályázathoz tulajdonosi
hozzájárulásról
A Szajol Községi Önkormányzat készfizető
kezességvállalása a Szajol Községi Labdarúgó
Klub által kérelmezett hitel és járulékai
erejéig
A Szajol Községi Önkormányzat működési
támogatás biztosítása a Szajol Községi
Labdarúgó Klub 2014. évi és 2015. évi
működési kiadásaihoz
Szajol Község Önkormányzatának 2013. I-III.
negyedéves gazdálkodásáról
Az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőri
tervének jóváhagyásáról
Közterület elnevezésének módosításáról
A Szajoli Vasutaskör Egyesülettel
megkötendő együttműködési megállapodásról
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
A HARMÓNIA Szabadidő és Kulturális
Közhasznú Egyesülettel megkötendő, a
kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos
feladatok ellátásáról szóló megállapodásról
A Szajol, Kölcsey F. út 30. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás ismételt
bérbeadásáról
A szajoli 048/3 helyrajzi számú ingatlan adásvételéről és a Szajoli Holt-Tisza melletti
ingatlanok kisajátításáról
A szajoli 596/14 helyrajzi számú,
önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlan
100-m2 nagyságú területrészének
értékesítéséről

A végrehajtás
határideje

A végrehajtás
helyzete

2013. október 31.

teljesítve

2013. október 31.

teljesítve

2013. november 30.

teljesítve

---

---

---

---

2013. november 30.

teljesítve

2014. február 15.
2015. február 15.
folyamatos

teljesítve

folyamatos

teljesítve

2014. január 1.
2013. december 15.

teljesítve

2013. november 30.

teljesítve

2013. december
31.

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási csoport Helyben
3. Irattár

teljesítve

14
7./ N a p i r e n d
A Sportcsarnok bérleti díjának megállapítása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitatásra került a bérleti díj emelése.
Merült-e fel valakiben kérdés?
Bernát Julianna: A terembérlet nyilvántartását ki fogja vezetni, kinél lehet jelentkezni, és
hol lehet fizetni?
Szekeres Edit: 2014. január 1-től a terembérletet a hivatalban lehet a pénztárban befizetni, de
az átutalásnak sincs akadálya. Nyilvántartását szintén a hivatal vezeti. Akik heti
rendszerességgel használják a sportcsarnokot, eseti bérleti szerződésben rögzítjük az
időpontokat és ennek megfelelően kapják meg a bérleti jegyeket. Az ad-hoc jelleget sem
zártuk ki, hiszen e-mailben kérhetik a sportcsarnok bérlését, és átutalással fizethetik ki a
terembérleti díjat.
Bernát Julianna: Köszönöm a tájékoztatást.
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vagy vélemény?
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:
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2013. (XII. 19.) határozata
a Sportcsarnok bérleti díjának megállapítására
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő
Sportcsarnok bérleti díját 2014. január 01-től az alábbiak szerint módosítja:
A Sportcsarnok terembérlet díja, bármely rendezvényre 4.000.-Ft/óra
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények és a helyi civil szervezetek évente egy
alkalommal a Sportcsarnokot saját rendezvényük céljára díjmentesen igénybe vehetik.
Jelen határozattal egyidejűleg a 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati képviselő-testületi
határozat hatályát veszti.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Határidő: folyamatos

15

Értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Igazgatási csoport Helyben
3./ Irattár

8./ 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 együttes bizottsági ülésen megvitatásra került, a bizottság elfogadásra
javasolja a működési szabályzatot. Merült-e fel valakiben kérdés?
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:
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2013. (XII. 19.) 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 a 65/2013. (XI. 25.) önkormányzati képviselőtestületi 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
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9./ N a p i r e n d
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programjának megtárgyalása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került és módosító
javaslatokkal együtt a bizottság elfogadásra javasolja a programot. Merült-e fel valakiben
kérdés?
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:
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2013. (XII. 19.) 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
Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 66/2013. (XI. 25.) önkormányzati képviselőtestületi 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

10./ N a p i r e n d
A Szajoli Kisdiákokért Alapítvánnyal megkötendő, a kulturális közmunkaprogrammal
kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodásról
(Írásos határozati javaslat és megállapodás a jegyzőkönyv melléklete!)
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Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen ez a napirendi pont is megvitatásra került,
megállapodásban rögzítjük, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatottak munkájáért az
alapítvány teljes körű felelősséget vállal. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és a megállapodással, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2013. (XII. 19.) határozata
a Szajoli Kisdiákokért Alapítvánnyal megkötendő,
a kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
megállapodásról
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szajoli Kisdiákokért Alapítvánnyal
megkötendő, az kulturális közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló
megállapodást a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja és felhatalmazza Szöllősi
József polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Szajoli Kisdiákokért Alapítvány
5081 Szajol, Kölcsey út 45.
3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport Helyben
4./ Irattár

11./ N a p i r e n d
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének működési
költség átmeneti finanszírozásáról
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Kamatmentes kölcsönről van szó, melyet az egyesület 2014. január 31.
napjáig fog visszafizetni. Együttes bizottságok támogatják a határozati javaslat elfogadását.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal és a tagi kölcsön szerződéssel, kézfeltartással
jelezze.
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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 Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2013. (XII. 19.) határozata

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének
működési költség átmeneti finanszírozásáról
1. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület részére kamatmentes kölcsön formájában 500.000.-Ft.,
azaz Ötszázezer forint összeget biztosít, működési költségeinek finanszírozására. A
kölcsön visszafizetésének határideje 2014. január 31.
2. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés aláírására, mely a határozat mellékletét képezi.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport Helyben
4./ Irattár

12./ N a p i r e n d
A
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Szilárd
Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A megállapodás módosítását az indokolja, hogy Fegyvernek város lett. Van-e
kérdés ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben 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:
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Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2013. (XII. 19.) határozata
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodásának 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 Települési 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 módosításának és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Szöllősi József polgármester

Határidő: 2013. december 31.

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

13./ N a p i r e n d
A Szajol Községi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kötött
bérleti- üzemeltetési szerződés kiegészítése
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: Megvásároltuk a tízezer forintos névértékű üzletrészt, emiatt szükséges a
szerződés kiegészítése. Ezzel kapcsolatosan kérdés?
Nincs.
Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, valamint a szerződés
kiegészítéssel, 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 az alábbi képviselő-testületi határozatot:
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2013. (XII. 19.) határozata
a Szajol Községi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kötött
bérleti- üzemeltetési szerződés kiegészítéséről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztésben foglaltakat
megismerte, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. tv. 16.§ (6) bekezdésében
foglalt változásokra tekintettel jóváhagyja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársasággal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés kiegészítését.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szöllősi József polgármestert, hogy a szükséges
szerződést aláírja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Szöllősi József polgármester
Értesülnek: 1.
2.
3.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.
Irattár

15./ N a p i r e n d
Az Önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének meghatározása
(Írásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)
Szöllősi József: A jegyző úrral közösen elkészítettük a munkatervet. Kérdés, vélemény,
esetleg javaslat?
Nincs.
Kérem, aki a 2014. I. félévi munkatervvel egyetért, 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2013. (XII. 19.) határozata
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. I. félévi munkaterve

Szajol Község Önkormányzata a 2014. I. félévre vonatkozó munkatervét az alábbiakban
határozza meg:

Február
1./ Előterjesztés Szajol Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésére
Előadó: Szöllősi József polgármester
2./ Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, az
intézmény 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
3./ A közművelődés, a sport és szabadidős tevékenység alakulása, különös tekintettel a
község ifjúságának helyzetére
Előadó: Czékmási Csilla igazgató
Kun Mihály Szajol Községi Labdarúgó Klub elnöke
4./ Beszámoló a településen működő civil szervezetek 2013-ban végzett munkájáról, a
tevékenységük jövőbeni lehetőségeiről
Előadó: Bernát Julianna alpolgármester, TCK elnöke
5./ Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Március
1./ Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztalatairól és a 2014. évi
feladatokról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
2./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
3./ Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásokra történő felkészülés
helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

4./ Tájékoztató Szajol község közbiztonságának és közrendjének helyzetéről
Előadók: Körzeti megbízottak
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Április
1./ Beszámoló Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester
2./ A 2013. évi költségvetési ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: Szöllősi József polgármester
Szekeres Edit gazdaságvezető
3./ Tájékoztató Szajol község Helyi Esélyegyenlőségi Programja végrehajtásának
helyzetéről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
Május
1./ Tájékoztató a szociális ellátó és a családvédelmi rendszer helyzetéről
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Bódi Krisztina telephelyvezető
2./ A 2013. évi gyámhatósági és gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
3./ Tájékoztató a település közterületeinek, közútjainak állapotáról, továbbfejlesztésük
lehetőségeiről
Előadó: Szöllősi József polgármester
4./ A település mezőgazdaságának helyzete az aktuális feladatok meghatározása
Előadó: Falugazdász
Június
1./ Tájékoztató az Idősek Klubja működésének tapasztalatairól
Előadó: SZKTT Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ igazgatója
Zeleiné Kovács Ágnes klubvezető
2./ Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda, mint önálló intézmény működésével
kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit igazgató
3./ Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
4./ Szajol Község Önkormányzata
munkatervének elfogadása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Képviselő-testületének

2014.

II.

félévi
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16./ N a p i r e n d
Egyebek
Szöllősi József: A közelgő ünnepek miatt a Polgármesteri Hivatal nyitva tartása megváltozik:
december 23-án az ügyfélfogadás 8,00 órától – 12,00 óráig lesz, ügyeleti beosztásban
dolgoznak munkatársaink. Ugyanez a beosztás lesz december 30-án is, 31-én zárva lesz a
hivatal, és január 2-án és 3-án szintén ügyeletet fogunk tartani. Minden kedves képviselőtársamnak és megjelenteknek békés ünnepeket és jó pihenést kívánok. Van-e valakinek
közérdekű bejelentése?
Kerékjártó Tibor: A CONVOY-CITY étterem előtt lévő közkifolyó környéke nagyon
elhanyagolt és szemetes. Kérem, hogy a közmunkásokkal tetessük rendbe az ivóvíz környéki
kutat.
Szöllősi József: Jelezni fogjuk a közmunkások vezetőjének a képviselő-társam kérését,
azonban az a víz nem ivóvíz az európai előírások alapján, túl sok arzént tartalmaz.
Mindazonáltal a környékét rendbe hozzuk.
Bernát Julianna: Nekem az lenne a kérésem, hogy az aluljárót a közmunkások fertőtlenítsék
már le.
Kovács Károly: A Malom úti buszmegálló és környéke is rendezetlen. Kérjük a
rendbetételét.
Szöllősi József: Mindkét esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket. Van-e még
valakinek közérdekű bejelentése?
Amennyiben nincs, nyílt ülésünk tárgysorozatával végeztünk, mindenkinek megköszönöm az
aktív munkáját, ülésünket bezárom, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.

K.m.f.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

