MUTATÓ

~

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy:

Rendelet sz.

Határozat sz.

1.

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3.

2.

A 2014. április 6-án sorra kerülő országgyűlési képviselők
választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásáról

10.

3.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2014/2015. nevelési
évre, az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

11.

4.

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjáról

12.

5.

Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt
időszak tapasztalatairól

6.

Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztalatairól,
és a 2014. évi feladatokról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. március 13-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános
ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége
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 1 ő k,
Dr. Bartók László jegyző,
Dr. Csúri Csaba bejelentéssel távol.
Nem képviselő bizottsági tagok: Hegedűs Zsolt, Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ugyrendi
bizottsági tagok, Dr. Czi&a Mária, Fejes Károlyné Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság
tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Sirika Edit Szajoli Tiszavirág Ovoda igazgató,
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó
..

Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 lő képviselőből jelen
van 6 lő.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változtatására tesz javaslatot. Az együttes
bizottsági ülésen elhangzottak miatt a 4. napirendi pont megtárgyalását napirendről leveszi a
képviselőtestület. Javaslat van-e plusz napirend felvételére?
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a nyilvános ülés napirendi
pontjainak megvitatásával.
6 fő igen szavazat
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendeket:
A nyilvános ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Bernát Julianna alpolgármester
2. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló 5/2013. (III. 21.) rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Dr. Bartók László jegyző
3. Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési képviselőválasztásra történő felkészülés
helyzetéről, a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
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4. A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményébe a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai
beíratás időpontj ának meghatározásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Progranij ának jóváhagyása
Előadó: Szöllősi József polgármester
Sinka Edit óvoda igazgató
6. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
7. Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztalatairól és a 2014. évi
feladatokról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
8. Egyebek

A zárt ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester
Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
2. Belterületi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
3. Kölcsey út 30. szám alatti ingatlan lakóingatlani részének bérbeadásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
4. Kölcsey út 30. szám alatti ingatlan volt iskolarészének bérbeadásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester

INTERPELLÁCIÓ
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki
interpellációs kérdést megfogalmazni?
Amennyiben nincs, javaslom, térjünk rá az első napirendi pontunk megvitatására.
1.! N a p i r e ii d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé2zett tevékenysé~rő1
(A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik!)
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Szöllősi József: Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni tájékoztatómat. Hagyományőrző
malacvágást tartottunk a Faluházban. Bárki részt vehetett rajta, nagyon hangulatos volt.
Készítettünk néhány fényképet is, melyekből lehet látni, hogy nagy sikerrel zárult ez a
programunk. Február 1 9-én egyházi egyeztető fórum volt, több egyházi vezető is jelen volt. A
LEADER programban megvalósuló templom felújítását tekintették meg a résztvevők,
véleményt is fogalmaztak, kérdéseket tettek fel az államtitkár úrnak. A Tiszapüspöki Társulási
ülésen és helyszíni bejáráson megtekintettük a szennyvíz-csatornázási munkálatokat,
beszámolót hallottunk a kivitelezőtől, hamarosan elkészül az Új átemelőnk is. A LEADER
pályázaton megépült tanösvény kivitelezését ellenőrizték a pályázat kiírói, hiányosságot nem
tapasztaltak. A goblein kiállítás nagyon szép, mindenkinek ajánlom figyelmébe. A
szabadidőparkunkban kihelyezett fából készült színpadunk állagát is felülvizsgáltuk és az
elbontása mellett döntöttünk, helyette zsalukőből és betonból készítünk új színpadot.
Elképzeléseink szerint a május 1-i rendezvényeinket már az Új színpadon fogjuk
lebonyolítani. Amennyiben kérdés van a tájékoztatómrnal kapcsolatosan, válaszolok rá.
Bernát JuHanna: Szóbeli kiegészítésem nincs.
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, aki a két tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és azt tudomásul veszi,
kézfeltartással jelezze.
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
Az anyakönyvi események en~edélyezésének szabályairól és az
kapcsolódó díjak mértékéről szóló 5/2013. (III. 21.) rendelet módosítása
(Irásos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

eseményekhez

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a tervezetet, beépítésre került az
utalással történő fizetés lehetősége, valamint az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése is.
Merült-e fel valakiben ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény?
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
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III. 13.) rendelete
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól~, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3./ N a p i r e n d
Tájékoztató a 2014. április 6-i orszá~vűlési képviselőválasztásra történő felkészülés
helyzetéről, a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
rne~választása
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Jogszabályi előírás alapján javaslatot teszek a szavazatszámláló bizottság
tagjaira, akikkel a javaslat megtétele előtt szóban is egyeztettem a jelölésről. Az indítványban
foglalt neveken a képviselő-testület nem változtathat, ha a képviselő-testület nem fogadja el,
akkor Új javaslatot kell készíteni. Jelentős változás történt a választási törvényben, néhány
fontos előírás a teljesség nélkül: pid. a szavazatszámláló bizottság tagjai abban a
szavazókörben szavaznak, ahová beosztásra kerültek, a szavazatszámláló bizottságnak nem
lehet tagja önkormányzati képviselő. Az átjelentkezéssel történő szavazás a 4. számú
választókörben történik. Továbbra is lehetőség van mozgóurna kérésére, ők külön listán
fognak szerepelni. A listát állító szervezeteknek, független jelölteknek március 21-ig lehet
delegáltakat küldeni a bizottságba. Az európai parlament tagjainak választását a köztársasági
elnök május 25. napjára tűzte ki. Amennyiben további kérdés van az előterjesztéssel
kapcsolatban, válaszolok rá.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli tájékoztatást a jegyző úrnak, van-e a választással
kapcsolatban kérdés, vélemény?
Amennyiben sem kérdés, sem vélemény nem fogalmazódott meg, szavazásra bocsátom, aki
egyetért az előterjesztéssel, valamint a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, kérem,
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
10/2014. (III. 13.) határozata

a 2014. április 6-án sorra kerülő
országgyűlési képviselők választásán közreműködő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a
2014. április 6-án sorra kerülő országgyűlési képviselők választása alkalmával közreműködő
szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira vonatkozó javaslatot, és a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. ~ (1) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza meg:
1.

Szavazókö rben működő szavazatszámláló bizottság
(Idősek Kiubja Szajol, Fő út 22.):

Andó Lászlóné
Forró Márta
Lajkó Zoltánné
Matúz József
Oraveczné Wolf Erika Katalin
2.

Halász út 12.
Bercsényi út 5.
Petőfi Út 15.
Győzelem Út 8/A.
Orgona Út 32.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,

Dankó P. Út 8.
Fő Út 80.
Dankó P. Út 1.
Tulipán Út 6.
Bem apó Út 18.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Altalános Iskola Szajol, Kölcsey üt 45.):

Csiga Istvánné
Hamar Lászlóné
Wesniczkyné Pető Tünde
Lajkó Margit
Tótbné Muhari Andrea Eszter
4.

Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Faluház Szajol, Fő út 32.):

Benedekné Trecskó Beáta
Tótbné Nagy Katalin
Zeleiné Kovács Agnes
Bódi Krisztina
Hegedűsné Kiss Katalin
3.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,

Gárdonyi G. Út 7.
Orgona Út 8.
Rákóczi Út 16.
József A. Út 8.
Kinizsi P. Út 9.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Közösségi Ház és Könyvtár Szajol, Kölcsey út 2.):

Bodnár Erika
Csathó Lászlóné
Kiss Imréné
Czékmási Csilla
Bari-Nagy Lajosné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Határidő: 2014. március 17.
Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai Helyben
3. Irattár

Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,

Szt. I. kir. Út 31.
Radnóti Út 3.
József A. Út 38.
József A. Út 2.
Mátyás kir. Út 11~

6
4.! N a p i r e n d
A Szajoli Tiszavirá2 Óvoda intézményébe a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai
beíratás időpontj ának me2határozásáról
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)
Sinka Edit: Törvényi előírás alapján az óvodába történő jelentkezés módjáról és a felvételi
időpontról történő döntés a fenntartó hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően készítettük elő
javaslatunkat a képviselő-testület számára. Az óvodába történő beiratkozást 2014. május 5-9.
napjaira tervezzük. Kérem a képviselő-testületet a javaslat támogatására.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés,
vélemény?
Amennyiben nincs, nekem módosító javaslatom lenne a hirdetmény az 5. pontjában
megfogalmazottakkal kapcsolatosan. Véleményem szerint ebben a pontban pontosítani
szükséges a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását. Módosító
javaslatom, hogy hivatkozzunk az óvoda alapító okiratában meghatározott kritériumokra.
Osszefoglalva:
5. Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató
felkészítését, ingrációs nevelését és oktatását, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését és ellátását biztosítja az alapító okiratban erre vonatkozóan
megjelöltek szerint.
Sinka Edit: A polgármester Úr javaslatát támogatom.
Szöllősi József: Van-e még kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, kérem, aki a szóban javasolt módosítással beterjesztett határozati
javaslattal 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
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (III. 13.) határozata
a Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2014/2015. nevelési évre,
az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli Tiszavirág
Ovoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beíratás időpontjáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda
intézményben a 2014/2015-ős nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2014.
május 5-től május 9-ig, 8,00 16,00 óra közötti időtartamban határozza meg.
—

7
2.

Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 26-ig értesíti a szülőket. A döntés
ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat a fenntartóhoz.

3.

A Képviselő-testület az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

4.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon a
hirdetmény kifflggesztéséről, továbbá felhívja az óvoda igazgatóját, hogy gondoskodjon
a határozat és a hirdetmény szövegének az óvoda honlapján történő megjelentetéséről is.

Felelős:

Dr. Bartók László jegyző
Sirika Edit óvoda igazgató

Határidő: 2014. március 30.
Értesülnek:

1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Dr. Bartók László jegyző
3. /Szajoli Tiszavirág Ovoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.
4.! Irattár

1. melléklet Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (III. 13.) határozatához
HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS
a Szaj oil Tiszavirág Óvodába
a 2014/2015. nevelési évre
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek
gyermeke 2014. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2014/2015. nevelési év során
tölti be a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli Tiszavirág Ovodában:
1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2014. május 5-től május 9-ig (hétfőtől péntekig) 8,00 16,00 óra
-

2. A beíratás helye:

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.

3. Az óvoda felvételi körzete:

Szajol község közigazgatási területe. (A betöltetlen
óvodai férőhelyek erejéig a környező települések
közigazgatási területe.)
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4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
a gyermek nevére kiállított lakcírnet igazoló hatósági igazolvány,
a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány.
-

-

-

5.

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató
felkészítését, integrációs nevelését és oktatását, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését és ellátását biztosítja az alapító okiratban erre vonatkozóan
megjelöltek szerint.

6.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvoda igazgatója 2014. május 26-ig
írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet Írásban, az óvoda
igazgatójánál kell benyújtani. A jegyző a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 38. ~ (1) bekezdés alapján a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja,
vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt Új döntés meghozatalára utasíthatja.

8.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. ~ (3) bekezdése alapján a gyermek
abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.

9.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. ~ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

5./ N a p i r e n d
A Szajoli TiszaviráE Ovoda Továbbképzési Pro2ramj ának jóváhagyása
Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk a továbbképzési programot, és az
ott elhangzottak alapján, valamint a bizottságok javaslatát figyelembe véve a Szajoli
Tiszavirág Ovoda Továbbképzési Programjának elfogadására vonatkozó képviselő-testületi
határozati döntést a következő testületi ülésre napoija cl. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan
még kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért azzal, hogy a döntésünket a következő ülésre
halasszuk el, kézfeltartással jelezze.
6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a döntés elnapolását elfogadja és
az alábbi határozatot hozza meg:
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (III. 13.) határozata
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjáról
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:
A Szajoli Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjának jóváhagyásáról szóló döntését a
következő testületi ülésre halasztja el.
Határidő: 2014. április 30.
Értesülnek:

1.
2.
3.

Képviselő-testület tagjai Helyben
Szajoli Tiszavirág Ovoda Helyben
Irattár

6.! N a p i r e n d
Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Nincs szóbeli kiegészítésem, a tájékoztatóban részletesen leírtunk
mindent a közfoglalkoztatás rendszeréről, amennyiben kérdés van, válaszolok rá.
Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom,
kézfeltartással jelezze.

aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért,

6 fő igen szavazat
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

7.! N a p i r e n d
Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztalatairól és a 2014. évi
feladatokról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)
Dr. Bartók László: Részletes tájékoztatást nyújt az előterjesztés. Továbbra is kiemelt
figyelmet fordít önkormányzatunk a parlagfLí mentességre, minden évben csatlakozunk a
megyei parlagfű-mentesítési alaphoz. Ha kérdés van a tájékoztatóban leírtakhoz, válaszolok
rá. Sajnos az idei évben, az enyhe téli időjárás miatt, a pollenek hamarabb jelennek meg a
levegőben, korábban fog kezdődni az allergia szezon.
Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli beajánlást, van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés,
vélemény?
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Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tájékoztatóban leírtakkal és
azt 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.

8./ N ap I r e n d
E2yebek
Szöllősi József: Az I. számú Háziorvosi Szolgálattól a doktor Úr közreműködésünket kérte a
gyógyszertár nyitva tartásának módosítására. Felvettük a kapcsolatot a gyógyszertár
vezetőjével és tolmácsoltuk a doktor Úr kérését a szerdai nyitva tartás módosítására. A vezető
tájékoztatott arról, hogy miután délutáni rendelési ideje lett a doktor Úrnak a szerdai napon
hosszabbított munkaidőben várták a betegeket, de igény nem volt a gyógyszerkiadásra.
Amennyiben sürgős gyógyszerigényre van szükség, akkor az ügyeleti telefonon kérhetik a
betegek a sürgősségi ellátást, adta tájékoztatásul tudtunkra a gyógyszertár vezetője.
A március 15-i ürinepségünkre mindenkit szeretettel várunk.
Testületi ülésünk tárgysorozatának megvitatásával végeztünk, kíván-e valaki közérdekű
bejelentést tenni.
Amennyiben nincs, nyilvános ülésünket bezárom, a képviselő-testület a zárt üléssel folytatja
munkáját.

K.m.f.

Si~~

Dr.

.

~LászIó

~

JELENLÉTI

ÍV

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános üléséről

2014. március 13-án

1.

Szöllősi József

polgármester

2.

Bernát Julianna

alpolgármester

3.

Berkesiné Csinger Gabriella

képviselő

4.

Dr. Csúri Csaba

képviselő

5.

Kerékjártó Tibor

képviselő

6.

Kovács Károly

képviselő

7.

Németbné Gerecs Judit

képviselő

Dr. Bartók László

jegyző

Nem képviselő bizottsá2i tanok:
Hegedűs Zsolt

Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Dr. Kecsmárik László Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja
Dr. Czifra Mária

Szociális, lij. és Kult. Biz. tagja

Fejes Károlyné

Szociális, Ifj. és Kult. Biz. tagja

Polgármesteri Hivatal részéről:
Szekeres Edit

gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető

.~7 ~_‚~_~

q

2
Meghívottak:
Dr. Bene Ildikó

országgyűlési képviselő

Dr. Szűcs Sándorné

könyvvizsgáló

Czékmási Csilla

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

Sinka Edit

Szajoli Tiszavirág Óvoda igazgató

Bódi Krisztina

SZKTT Szajoli telephelyvezető

Lengyel István

esperes

.

~

.

Lakosság részéről:
Név

Lakcím:

Aláírás:

Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
Tel.JFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. március 13-áii (csütörtökön)

15,30 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezúton tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Sző hősi Józsefpolgármester
Bernát Julianna alpolgármester
2. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló 5,2013. (III. 21.) rendelet módosítása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
Dr. Bartók László jegyző
3. Tájékoztató a 2014. április 6-i országgyűlési képviselőválasztásra történő felkészülés
helyzetéről, a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
4. Döntés Szajol Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő települési
szilárd hulladék rendszeres elszállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről
Előadó: Szöllősi József polgármester
5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményébe a 2014/2015. nevelési évre történő óvodai
beíratás időpontjá nak meg határozásáról
Előadó: Sző hősi József polgármester
6. A Szajoti Tiszavirág Óvoda Továbbképzési Programjának jóváhagyása
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
Sinka Edit óvoda igazgató

7. Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről az eddig eltelt időszak tapasztalatairól
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
8. Tájékoztató a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztaiatairól és a 2014. évi
feladatokról
Előadó: Dr. Bartók László jegyző
9. Egyebek

A zárt ülés napirendje:
1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester
Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke
2. Belterületi ingatlan bérbeadásával kapcsolatos döntés
Előadó: Sző llősi Józsefpolgármester
3. Kölcsey Út 30. szám alatti ingatlan lakóingatlani részének bérbeadásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Szö llősi József polgármester
4. Kölcsey út 30. szám alatti ingatlan volt iskolarészének bérbeadásával kapcsolatos
döntés
Előadó: Szöllősi József polgármester
A nyilvános ülés napirendje a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2014. március 6.
‚‘.zöllősi Jó
polgármester

Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol Rózsák tere 1.

Tájékoztató
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 13-án tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
Febr. 6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
Márc. 3.
4.
5.
6.

7.
8.
10.
11.
12.
13.

Intézményvezetői ülés
Szabadság
Koordinációs ülés a műszaki csoporttal
Apparátusi ülés
Iskolai Intézményi Tanács ülése
Hétvégi rendezvény koordinálása
Területbejárás az aktuális LEADER pályázatok ügyében
Közvilágítási korszerűsítés átadás-átvétel
Hagyományőrző malacvágás a Faluházban
Egyeztetés a KLK pályázattal kapcsolatosan a kivitelezővel
SZASZR ülés Szolnok
Egyházi egyeztető fórum a Házasságkötő teremben Hölvényi György
államtitkár részvételével
Tiszapüspöki Társulási ülés és helyszíni bejárás az átemelő helyszínén
Kistérségi Elnökségi és Tanács ülés
Farsangi rendezvény az Oszirózsás Klub szervezésében
Egyeztetés az útépítés kivitelezése tárgyában Tóth Mihály úrral
Kistérségi ügyek intézése, aláírások
Farsang az Idősek Klubjában
Soron kívüli testületi ülés
Tanösvény pályázat helyszíni ellenőrzése
Fügedi Zoltáimé temetése
—

Orvosi alkalmassági vizsgálat
Nőnapi köszöntés a Mozgássérültek Helyi Csoportjánál
Március 15-i rendezvény koordinálása
Argyusi Zita bemutatkozó látogatása a Püspökladány-Szajol vasúti beruházás
kapcsán
Közbeszerzési tárgyalás
Intézményvezetői ülés
Nőnapi köszöntések az intézményekben
Goblein kiállítás megnyitása a Közösségi Házban
Községi Nőnap a Szegfű Klub szervezésében Közösségi Ház
Gábor Áron, Pacsirta és Kinizsi utak aszfaltozása
Színpad elbontása a szabadidőparkban
Egyeztetés a templom felújítása ügyében
Közbeszerzési Bíráló Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2014. március 13.

—

Szajol Község Alpolgármesterétől
5081. SzajoL~ Rózsák tere 1.
TeLJFax: 56/446-447.

Tájékoztató
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 13-án tartandó ülésére
a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről
Febr.
6.

Vezetői megbeszélés
„Barangolás Szajolban” programjá~nak egyeztetése

7.

Iskolai farsang

13.

2013. évi TCK-s anyagok rendezése

15.

Disznóölés

18-19.
22.
24-25.
26.

—

Harmónia rendezvény

Hivatali ügyintézés
Budapest

Vasutas Nyugdíjas Klubok farsangi rendezvénye

Hivatali ügyintézés
Rendkívüli bizottsági ülés
Rendkívüli testületi ülés

Márc.
2.
5-6.

Budapest

—

Szegfű Klub kirándulása

Hivatali ügyintézés

7.

Közösségi Ház rendezvényén való részvétel

8.

Nőnapi rendezvény Szegfű Klub
-

10.

Márc. 15-i rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetések

12.

Márc. 15-i műsor próbáján való részvétel

13.

Együttes Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2014. március 13.

I
Bernát Juflanna
alpolgármester

Hatásvizsgálati lap
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletmódosításnak mérhető társadalomi hatásai nem lesznek.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása minimális költségvetési kihatással jár.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának külön környezeti hatásai nem várhatók.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás plusz adminisztratív terheket nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotására magasabb jogszabály felhatalmazása miatt volt szükség.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2014. március 6.

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (III. 13.) rendelet-tervezete
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselősről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A.
~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án, és az At. 15/A. ~ (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.~ A rendelet 4. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. ~ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
házasságkötésenként bruttó 12.500,-Ft díjazás illeti meg. Az esküvő
lebonyolításában közreműködő segítőt házasságkötésenként bruttó 6.000,-Ft
díjazás illeti meg.”
2.~ A rendelet 4. ~-a a (2) bekezdéssel egészül ki:
„4. ~ (2) Az anyakönyvvezetőt kétévente 50.000,- Ft ruházati költségtérítés illeti
meg.”
3.~ A rendelet 5. ~ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. ~ (2) A 3. ~ (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjakat a szertartást
megelőzően legalább 15 nappal kell a Szajoli Polgármesteri Hivatal
házipénztárába befizetni, vagy a Szajoli Polgármesteri Hivatal 1174500415732743 pénzforgalmi számlájára átutalni.
4. ~ Ez a rendelet 2014. április l-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti. A rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett
anyakönyvi események iránti szándék alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Szajol, 2014. március 6.
\

Szöllősi ~
polgármester

~
Dr.

ó László
jegyző

.‘

Indokolás
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (III. 13.) rendelet-tervezetéhez
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1.~-hoz
Az At. 15/A. ~-a kötelezően előírja a hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn kívüli
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként űzetendő díj mértékének
és az anyakönyvi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezető részére járó díjazás
mértékének önkormányzati rendeletben történő szabályozását.
Az anyakönyvvezető díj azásának fedezetét az ügyfelek által fizetendő díj biztosítja, az
önkormányzat költségvetéséből többlet forrást nem igényel.
A díjazás eddig negyedévente történt, az Új szabályozás szerint az anyakönyvi
eseményhez kötődik.
2.~-hoz
Az anyakönyvvezető ruházati költségtérítése és annak mértéke került bele új
szabályként a rendeletbe.
3. ~-hoz
Az új szabályozás alapján a díj befizetése nem csak a polgármesteri hivatal
házipénztárába történhet, hanem átutalás formájában is lehet teljesíteni a hivatal
megadott számlaszámára.

Szajol, 2014. március 6.

Szöllősi Jó
polgármester
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László
jegyző
‘

.k

Szajol Község Jegyzőjétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.

Tájékoztató és előterjesztés
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 13-án tartandó ülésére
a 2014. április 6-i országgyűlési képviselőválasztásra történő felkészülés helyzetéről,
a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Áder János köztársasági elnök 2014. április 6-ára tűzte ki az országgyűlési képviselő
választásokat. Szajol községben felállt a Helyi Választási Iroda és megkezdte a munkáját.
Megtörtént a körzetesítés és minden választásra jogosult állampolgár megkapta a
választási értesítő levelet. A településen ajelenlegi adatok alapján a választásra jogosultak
száma 3197 fő. Kijelölésre kerültek a választás során működő szavazókörök, amelyben a
legutóbbi választáshoz képest egy eltérés van. Jelenleg a szavazókörök helye a következő:
1.
2.
3.
4.

számú
számú
számú
számú

szavazókör:
szavazókör:
szavazókör:
szavazókör:

Fő út 22. (Idősek Kiubja)
Fő út 32. (Faluház)
Kölcsey F. út 45. (Altalános iskola)
Kölcsey F. Út 2. (Közösségi Ház és Könyvtár)

Átjelentkezéssel szavazók a 4. számú szavazókörben adhatják le szavazataikat.
Valamennyi szavazókör akadálymentes. A beérkezett írásos kérelmek alapján a Helyi
Választási Iroda és a szavazatszámláló bizottságok biztosítani fogják a mozgó umával
történő szavazást is. A Helyi Választási Iroda folyamatos kapcsolatot tart területi
választási szervekkel külön erre a célra működtetett informatikai rendszeren keresztül

(VOR).
Fontos változás, hogy az Új beosztás szerint Szajol község a 4. számú választókerülethez
került, így a területi választási szerv székhelye Törökszentmiklóson van.
A következő fontos feladat a szavazatszámláló bizottságok megválasztása. A választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Vetv.) 24. ~ (1) bekezdése
alapján a szavazatszámláló bizottság 3 tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően legkésőbb a választás napja előtti 20. napon kell, hogy
megválassza. A szavazatszámláló bizottsági tagok személyére a Helyi Választási Iroda
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vezetője tesz indítványt. Az indítványban foglalt neveken a képviselő-testület nem
módosíthat, amennyiben nem fogadja el, akkor új javaslatot kell készíteni. A fenti
jogszabályhely alapján tehát legkésőbb 2014. március 17-ig kell megválasztani a
szavazatszámláló bizottság tagjait. A választott tagok mellett a jogszabály alapján
lehetőség van a választókerületben jelöltet, illetve listát állító szervezeteknek, valamint a
független jelölteknek további tagokat delegálni. A választott és megbízott tagok jogai és
kötelezettségei megegyeznek azzal az eltéréssel, hogy a megbízott tagokat tiszteletdíj nem
illeti meg.
A választás ig hátralévő időben megtörténik a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
felkészítése. Valamennyi szavazatszámláló bizottság mellett közreműködik egy fő
jegyzőkönyvvezető, aki a Helyi Választási Iroda tagja.
A Vetv. Idézett 24. ~ (1) bekezdése alapján, mint a Helyi Választási Iroda vezetője, a
2014. évi országgyűlési képviselő választás során közreműködő szavazatszámláló
bizottsági tagok személyére az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (III. 13.) határozata
a 2014. április 6-án sorra kerülő
országgyűlési képviselők választásán közreműködő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében
megtárgyalta a 2014. április 6-án sorra kerülő országgyűlési képviselők választása
alkalmával közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjaira vonatkozó
javaslatot, és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. ~ (1) bekezdése
alapján az alábbi döntést hozza meg:

1.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Idősek Klubja Szajol, Fő út 22.):

Andó Lászlóné
Forró Márta
Lajkó Zoltánné
Matúz József
Oraveczné Wolf Erika Katalin

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szajol, Halász út 12.
Szajol, Bercsényi út 5.
Szajol, Petőfi Út 15.
Szajol, Győzelem Út 8/A.
Szajol, Orgona út 32.
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2.

Szavazó körben működő szavazatszámláló bizottság
(Faluház Szajol, Fő út 32.):

Benedekné Trecskó Beáta
Tóthné Nagy Katalin
Zeleiné Kovács Agnes
Bódi Krisztina
Hegedűsné Kiss Katalin

3.

Szajol, Dankó P. Út 8.
Szajol, Fő Út 80.
Szajol, Dankó P. Út 1.
Szajol, Tulipán Út 6.
Szajol, Bem apó Út 18.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Altalános Iskola Szajol, Kölcsey Út 45.):

Csiga Istvármé
Hamar Lászlóné
Wesniczkyné Pető Tünde
Lajkó Margit
Tóthné Muhari Andrea Eszter

4.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,
Szajol,

Gárdonyi G. Út 7.
Orgona Út 8.
Rákóczi Út 16.
József A. Út 8.
Kinizsi P. Út 9.

Szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság
(Közösségi Ház és Könyvtár Szajol, Kölcsey Út 2.):

Bodnár Erika
Csathó Lászlóné
Kiss Imréné
Czékmási Csilla
Bari-Nagy Lajosné

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Szajol, Szt. I. kir. Út 31.
Szajol, Radnóti Út 3.
Szajol, József A. Út 38.
Szajol, József A. Út 2.
Szajol, Mátyás kir. Út 11.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző
Határidő: 2014. március 17.
Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai Helyben
2. Szavazatszámláló bizottság tagjai Helyben
3. Irattár
Szajol, 2014. március 5.

____

_____

egyzo

ászló

Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.

ELŐTERJESZTÉS
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 13-án tartandó ülésére
a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2014/2015. nevelési évre történő
beíratkozás rendj éről

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. ~ (2) bekezdés b) pontja
alapján a fenntartó jogkörébe tartozik az óvodába történő jelentkezés módjárólés az
óvodai általános felvételi időpontról történő döntés. Mivel a Szajoli Tiszavirág Ovoda
Szajol Községi Önkormányzat fenntartásában működik, a Képviselő-testületnek, mint
fenntartónakjoga döntést hozni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
20. ~ (1) bekezdése határozza meg, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a
és május 20-a között kerül sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az
óvodai jogviszony létesítésével összefbggő eljárásról, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni a
saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kell
kezdeményeznie a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a
helyben szokásos módon.
A Rendelet 20. ~ 1/a bekezdése alapján a fenntartói közlemény, hirdetmény az alábbi
kötelező elemeket kell, hogy tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

J)
g)

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
az óvodai beiratkozás időpontj ának meghatározásáról,
a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható
j ogkövetkezményekről,
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok
elérhetőségéről,
az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,

Ii)

i)

az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik
munkanap, valamint
a jogorvoslati eljárás szabályait.

A határozati javaslat alapján az óvodai beíratásra a 2014/2015. nevelési évre 2014.
május 5-től május 9-ig, 8,00 16,00 óra között kerül sor.
-

A Rendelet 20. ~ (4) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda igazgatója az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén, az óvoda vezetője, a döntésről értesíti
az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodavezetői döntés, írásban történő közlésének javasolt határideje, 2014. május
26.
A jogorvoslat benyújtásának javasolt határideje, a döntés kézhezvételétől számított 15
nap.
A 2014. évi beíratás során az óvoda elsősorban azon gyermekek jelentkezésére számít,
akik 2014. szeptember 1-jén betöltik a 3. illetve 2,5 életévüket, valamint az 5.
életévüket.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot a melléklettel együtt elfogadni.

Szajol, 2014. március 5.

Szöllősi í
polgármes r
-
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Határozati javaslat
Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. (III. 13.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda intézményben, a 2014/2015. nevelési évre,
az óvodai beíratás időpontj ának meghatározásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szajoli
Tiszavirág Ovoda intézményben, a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontjáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág
Ovoda intézményben a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2014. május 5-től május 9-ig, 8,00 16,00 óra közötti időtartamban
határozza meg.
—

2.

Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2014. május 26-ig értesíti a szülőket. A
döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.

3.

A Képviselő-testület az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

4.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon
gondoskodjon a hirdetmény kifüggesztéséről, továbbá felhívja az óvoda
igazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat és a hirdetmény szövegének az óvoda
honlapján történő megjelentetéséről is.

Felelős:

Dr. Bartók László jegyző
Sinka Edit óvoda igazgató

Határidő: 2014. március 30.
Értesülnek: 1.! Képviselő-testület tagjai helyben
2.! Dr. Bartók László jegyző
3. /Szajoli Tiszavirág Ovoda
5081 Szajol, Szent István király Út ‘70.
4.! Irattár
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1. melléklet Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..

./20 14. (III. 13.) határozatához

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍR&TÁS
a Szajoli Tiszavirág Óvodába
a 2014/2015. nevelési évre
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket,
akiknek gyermeke 2014. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, továbbá a 2014/2015.
nevelési év során tölti be a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő Szajoli
Tiszavirág Ovodában:
1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2014. május 5-től 9-ig (hétfőtől péntekig) 8,00 16,00 óra
-

2. A beíratás helye:

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.

3. Az óvoda felvételi körzete:

Szajol község közigazgatási területe. (A betöltetlen
óvodai férőhelyek erejéig a környező települések
közigazgatási területe.)

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány.
-

-

-

5.

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakoztató
felkészítését, integrációs nevelését és oktatását, valamint a Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelését és ellátását biztosítja.

6.

A felvételi eljárás eredményéről szóló értesítést az óvoda igazgatója 2014. május
26-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

7.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Szajol Községi Onkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet
írásban, az óvoda igazgatójánál kell benyújtani. A jegyző a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 38. ~ (1) bekezdés alapján a kérelmet
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési
intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
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8.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. ~ (3) bekezdése alapján a
gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

9.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. ~ a) pontja alapján az a szülő vagy
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szajol, 2014. március 13.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2014. március 13-án tartandó ülésére,
A 2013. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1.
napjával történő módosítása következtében a közfoglalkoztatás rendszere átalakult. A
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló szabályokat a 3’75/2010. (XII. 31.)
Kormány rendelet tartalmazza.
A közfoglalkoztatás rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program
határozza meg, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Ez a közfoglalkoztatási
formák átalakulásával is együtt járt, az eddigi közfoglalkoztatási terv helyett 2013. évben is
pályázati úton voltak igényelhetőek a különböző támogatások. A közfoglalkoztatás a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból kerül finanszírozásra, a keret felhasználását új kormányrendelet
szabályozza. A pénzügyi fedezetet a 2013. évi költségvetés biztosította.
Tavalyi évben is a munkaügyi kirendeltséggel szorosan együttműködtünk, folyamatos volt a
kapcsolattartást. Elektronikus jelentésekre szinte minden héten felkértek minket, de a
személyes találkozások száma is megnőtt.
2013. évtől a közfoglalkoztatottak orvosi egészségügyi vizsgálatra való beutalását a
munkaügyi központ végzi, de az orvossal való időpont egyeztetés a mi feladatunk.
A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban (FOKA) sajnos továbbra is előfordul,
hogy az információk későn, hetek múlva jelennek meg, így egy adott személy esetében a
támogatásra való jogosultság megszűnésekor nem tud az ügyintéző időben intézkedni a
támogatás megszüntetéséről.
Tavalyi évben az aktív korú nem foglalkoztatott személyek támogatási rendszere nem
változott, részükre foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély
kerülhet megállapításra. Az önkormányzatok önrésze a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
esetén 20%, a rendszeres szociális segély esetében 10%.
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 2013. április
1. napjától a kérelmeket nem csak a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet
benyújtani, hanem a megyei kormányhivatal járási hivatalánál, illetve a kérelmezőt
álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is. Esetünkben a
kérelmezők a támogatás iránti kérelmüket a polgármesteri hivatalban nyújtották be.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében
továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi
központ kirendeltségével. Köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül
a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni.
—

—

Nem változott, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot, a
jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év
elteltével kell felülvizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek
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legalább 30 munkaiiap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is,
munkaerőpiaci programban való részvételt, a legalább hat hónap időtartamra meghirdetett
képzésben való részvételt, a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát kell igazolni.
—

Önkormányzatunk 2013. évben hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében biztosította a
munkavégzést a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeknek 6, illetve 8
órás foglalkoztatással. A közfoglalkoztatottak az intézményeinkben és a közterületen
végeznek munkát, egyéb segédmunkás, egyéb takarító, konyhai kisegítő, szociális
kapcsolattartó munkakörben.
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A fenti táblázat mutatja a közfoglaikoztatásba bevont személyek számának alakulását 2008tól. 2009. évben indult el az „Ut a munkához” program, mely elsőként alakította át
nagymértékben a közfoglalkoztatást. Jól látszik, hogy 2008. évhez képest ez kiemelkedően
megemelte azon munkaiiélküliek számát, akiket önkormányzatunk ilyen módon foglalkoztatni
tudott. A foglalkoztatottak száma további emelkedést mutat 2010. évben. 2012. évben
minimális csökkenés volt a 2010. évhez képest, viszont 2013-ban jelentősen megnőtt a
közfoglalkoztatottak száma. Ez a képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás elindulásához
köthető. A közfoglalkoztatásba bevont személyek kötelesek képzésen részt venni, ebbe a
programba bevonandó személyek számát részünkre a munkaügyi központ határozta meg.
Településünknek összesen 60 fZ~vel kellett ezt a programot elindítania. A 60 fZ5
településünknek igen nagy szám, amit az is alátámaszt, hogy a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyekkel nem tudtuk ezt a létszámot feltölteni, így regisztrált
munkanélküliek is kerültek be a programba.
Az alábbi képzésekben vettek részt a munkanélküliek:
5 fZ5 faipari gépkezelő képzés (OKJ)
6 fő motorfűrész kezelő (OKJ)
49 lő alapkompetencia képzés.
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Több képzésben szerettünk volna részt venni, melyek a településünkön elvégzendő
feladatokat nagyban segítette volna, de ezekre nem volt lehetőségünk. (konyhai kisegítő,
egészség-őr, parkgondozó, betanított betonkészítő, építő és anyagmozgató gép kezelő,
minősített hegesztő, betanított építési kisgépkezelő).
Az alábbi táblázatból jól látszik, hogy a képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás milyen nagy
mértékben csökkentette a munkanélküli személyek számát,
és növelte a
közfoglalkoztatottakét.

—4— közfoglalkoztatottak

——
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A képzés következtében csökkent a településünkön munkát végzők száma. Decembertől a 60
fó képzésben vett részt, így 21 személy maradt, akik intézményeinknél és a közterületen
munkát végeztek. Ez a program a 2014-es évre is áthúzódik, a február 28-án záródó
pályázatunk miatt a településünkön jelenleg 12 fő dolgozik. Ez a szám nagyon alacsony a
hatékony munkavégzéshez, mely minden intézményünket megterheli. A képzések
befejeztével március közepe után 10 15, április elején 39 15 állhat újra munkába. Ezekből a
számokból látszik, hogy az OKJ-s képzésből egy fő, az alapkompetencia képzésből tíz 15 esett
ki, munkaviszony létesítése, egészségügyi okok miatt és volt aki nem jelent meg a képzésen.
Ezen programban részt vevő személyek számának hirtelen nagy számú megnövekedése miatt,
az adminisztrációs feladatok jelentősen megterhelték hivatalunk azon ügyintézőit, akik a
pályázat lebonyolításában részt vesznek. Mivel ez a fajta program most indult először, igen
nagy számban találkoztunk olyan megoldásra váró problémával, ami minden szereplő
számára Új volt és a megoldást minél gyorsabban, a problémát minél hatékonyabban kellett
megoldani. Ez feltételezte a szereplők (polgármesteri hivatal, munkaügyi központ, képző
intézmények) azonnali együttműködését, az Új kollégákkal a kapcsolatok gyors kiépítését, a
meghozott döntések azonnali végrehajtását.
A program még nem zárult le, de úgy gondolom ezen új feladatban sikeresen helyt álltunk.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy a képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás mellett, olyan
közfoglalkoztatási programba is pályázhassunk, ahol a munkanélküliek a településünk
intézményeinek munkáját és a közterületen elvégzendő feladatokat segítsék.
2013. évben több pályázatunk is nyert, az alábbi táblázat az erre fordított összeget mutatja,
önerő, illetve pályázaton nyert támogatás felbontásában.

Közfog lalkoztatásra fordított összeg eFt-ban
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2011 évtől a közfoglalkoztatásra fordított összegnek általában a 30% százalékát kell az
önkormányzatunknak önerőként biztosítani. 2013. évben két pályázaturikhoz kellett önerőt
vállalni, négy pályázatunk 100%-os támogatást kapott.
Minden évben törekedünk arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő
személyek bekerüljenek a közfoglalkoztatás rendszerébe, így biztosítva számukra a munka
világába történő reintegrációt. A közfoglalkoztatottak bére 8 órás munkaviszony esetén bruttó
75.500,- Ft, 6 órás munkaviszony esetén bruttó 56.625,-Ft, iskolai végzettséget nem igénylő
munkakörben. Ezzel szemben a minimálbér bruttó 98.000,-Ft. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatás
ami 22.800,-Ft/hó
összegénél ugyan több a közfoglalkoztatotti bér, de a
mindennapi megélhetéshez kevés, nem hat ösztönzőleg a munkanélküliekre.
—

—

Szajol, 2014. március 7.

Készítette: Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető

TÁJÉKOZTATÓ
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 13-án tartandó ülésére
a parlagfű elleni védekezés 2013. évi tapasztalatairól és a 2014. évi feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!
A parlagfű az egyik legigénytelenebb és legagresszívebb allergén gyomnövényünk. Leggyakrabban
a megbolygatott talajú, elhanyagolt parlagterületeken fordul elő. Irtása elsősorban egészségügyi és
gazdasági okok miatt indokolt.
Az I. világháború alatt került hazánkba ez a magról kelő kétszikű növény. A magvak csírázása
10-20 C fokos hőmérsékleten indul meg. A mélyebb rétegekbe lekerült, leszántott magok a
talajtakaró védelmében akár 3 0-40 évig is csíraképesek maradnak.
A virágok beporzásáról a szél gondoskodik. A virágpor szóródásának zöme július végén és
augusztus hónapban történik meg, amelynek mennyisége többszöröse a más egyéb fűfélék
virágporának. A termés érése október közepén kezdődik, egy közepes növény 3000-4000 db
csíraképes magot érlel.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. ~ (4) bekezdése
értelmében „A foldhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbój ának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A törvény 50. ~ (4) bekezdése szerint közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a főldhasználó
törvényi kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel egyidejűleg a törvény 60. ~ (1) bekezdésének c)
pontja értelmében növényvédelmi bírságot kell kiszabni a szabálysértővel szemben és kötelezni kell
a felmerült költségek megfizetésére.
Külterületen a parlagfűvel fertőzött területek ellenőrzését az illetékes f~ldhivatal munkatársai a
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának
növényvédelmi felügyelőivel közösen végzik. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv
készül, amely alapját képezi a további intézkedéseknek.
A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság feladata, hogy a parlagfűvel fertőzött területen a közérdekű
védekezést elrendelje.
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Belterületen a jegyző hatáskörébe tartozik a parlagfű- és gyommentesítési kötelezettség
betartásának az ellenőrzése.
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet valamint a táji-természeti és
művi értékek helyi védelméről szóló 33/2008. (XII. 18.) számú rendeletének 34., 35., 36. ~-ai
rendelkeznek az allergiát okozó parlagfű elterjedésének visszaszorításáról és szankcionálásáról.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének a kezdeményezésére az elmúlt évben is
csatlakoztunk a Jász-Nagykun-Szo inok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz. Lakosságarányo san
37.340.-Ft összegű (10.-Ft/fő) hozzájárulást fizettünk be, ezzel is segítve a kezdeményezés céljának
elérését.
Június hónaptól kezdődően, közérdekű hirdetmények formájában, illetve a Szajoli Krónikában
megjelent cikkekkel hívtuk fel a lakosság figyelmét a parlagfű-mentesítés fontosságára és
jelentőségére. Önkormányzatunk a rendelkezésére álló eszközökkel segíti és támogatja a civil
szervezetek parlagfű-mentesítési kezdeményezéseit.
Községünk belterületén az önkormányzati tulajdonú zöldterületeket
a közfoglalkoztatási
programba bevont dolgozókkal kora tavasztól késő őszig rendszeresen kaszáltatjuk, így a közutak
mentén és egyéb közterületeken nem tud kialakulni parlagfű fertőzöttség.
-

-

Szúrópróba szerűen, illetve lakossági bejelentést követően ellenőriztük a belterületi ingatlanokat.
2013. évben belterületi ingatlantulajdonosokkal szemben hatósági eljárás nem indult parlagfű
fertőzöttség miatt, viszont három esetben elhanyagolt, gondozatlan, gazos telek miatt felszólítást
kellett kiküldeni. A felszólításban megjelölt határidőig az ingatlantulajdonosok, használók eleget
tettek kötelezettségüknek.
—

—

Évek óta visszatérő probléma az Alamand dűlői parlagfűfertőzöttség. Elsősorban az út padkájára és
a zártkertekkel szemben lévő szántókra, belvízcsatornára vonatkozóan érkeznek közérdekű
bejelentések. Ezt a problémát a Szajoli Egyetértés Termelőszövetkezettel együttműködve próbálja
kezelni az önkormányzat, mivel a környéken nagyrészt a szövetkezet használatában lévő
földterületek vannak. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében nem
büntethető a gazdálkodó, ha a terület fertőzöttsége nem éri cl a 30 %-os mértéket. A sérelmezett
szántó területeknek csak a szélső 8-10 m-es sávja fertőzött, így a megengedhető mértéket
összességében nem éri cl a fertőzöttség.
2013. évben is érkezett egy közérdekű bejelentés, de mivel külterületi ingatlanokról volt szó,
hatáskör hiányában nem tudott hivatalunk intézkedni, így a bejelentés áttételre került a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező Szolnoki Járási Földhivatalhoz további ügyintézés céljából.
Az elkövetkezendő időszakban is szorgalmazni kell a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatását
és figyelemfelhívását a parlagfű-mentesítés fontosságára és jelentőségére vonatkozóan.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzati tulajdonú területek rendszeres
karbantartására, kaszálására, ehhez be kell szereznünk néhány fűnyírógépet, motoros fűkaszát,
illetve a meglévő eszközállomány jó műszaki állapotát a lehetőségekhez mérten a lehető legtovább
meg kell őrizni.

Nagy hangsúlyt helyezünk a belterületi ingatlanok rendszeres ellenőrzésére, mert nem szabad
engedni, hogy a parlagfü megjelenjen a közterületeinken, illetve a belterületi ingatlanokon.
Tapasztalataink szerint a megelőzésre kevesebb energiát is elegendő fordítani, mint a már
elszaporodott parlagfű kiirtására.
A korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is csatlakoztunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Parlagfű-mentesítési Alaphoz, hogy ki tudjuk használni az adódó pályázati lehetőségeket, mert a
jelenlegi gazdasági helyzetben csak így tudja az önkormányzat a meglévő eszközállományát
fejleszteni, felújítani, illetve csak így nyílik lehetőség figyelemfe]keltő, felvilágosító előadásokat,
továbbá allergiaszűréseket szervezni.
A legfontosabb célunk az, hogy minél több ember legyen tisztában ennek a gyomnövénynek a káros
élettani hatásaival, illetve az ellene történő védekezés technikájával. Ez a munka azonban csak
közösen, a hivatalos szerveknek és a lakosságnak a cél érdekében történő, hatékony
együttműködésével valósulhat meg. Ebben a tekintetben kiemelt fontossága van, hogy a gyermekek
az óvodában és az általános iskolában megkapják az ezzel kapcsolatos legfontosabb ismereteket,
megismerjék a növényt és a védekezéssel kapcsolatos tevékenységet.

Szajol, 2014. március 04.
Tisztelettel:
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RENDELET

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III. 13.) rendelete
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról
és a névviselősről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: At.) 42/A.
~ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az At. 15/A. ~ (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.* A rendelet 4. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. ~ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy
házasságkötésenként bruttó 12.500,-Ft díjazás illeti meg. Az esküvő
lebonyolításában közreműködő segítőt házasságkötésenként bruttó 6.000,-Ft
díjazás illeti meg.”
2.~ A rendelet 4. ~-a a (2) bekezdéssel egészül ki:
„4. ~ (2) Az anyakönyvvezetőt kétévente 50.000,- Ft ruházati költségtérítés illeti
meg.”
3.~ A rendelet 5. ~ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. ~ (2) A 3. ~ (3) és (4) bekezdésében meghatározott díjakat a szertartást
megelőzően legalább 15 nappal kell a Szajoli Polgármesteri Hivatal
házipénztárába befizetni, vagy a Szajoli Polgármesteri Hivatal 1174500415732743 pénzforgalmi számlájára átutalni.
4. ~ Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti. A rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett
anyakönyvi események iránti szándék alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Szajol, 2014. március 13.
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (III. 13.) rendeletéhez
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez
kapcsolódó díjak mértékéről szóló
5/2013. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1 .~-hoz
Az At. 15/A. ~-a kötelezően előírja a hivatali helyiségen kívüli és a munkaidőn kívüli
házasságkötés esetén a többietszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékének
és az anyakönyvi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezető részére járó díjazás
mértékének önkormányzati rendeletben történő szabályozását.
Az anyakönyvvezető díj azásának fedezetét az ügyfelek által fizetendő díj biztosítja, az
önkormányzat költségvetéséből többlet forrást nem igényel.
A díjazás eddig negyedévente történt, az Új szabályozás szerint az anyakönyvi
eseményhez kötődik.
2.~-hoz
Az anyakönyvvezető ruházati költségtérítése és annak mértéke került bele új
szabályként a rendeletbe.
3. q-hoz
Az új szabályozás alapján a díj beüzetése nem csak a polgármesteri hivatal
házipénztárába történhet, hanem átutalás formájában is lehet teljesíteni a hivatal
megadott számlaszámára.

Szajol, 2014. március 13.
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